
     

350021(07-11) HALIT 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RĘKAWIC ROBOCZYCH 

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM 

Opis: 
Rękawice białe całodłonicowe, bezszwowe wykonane z poliestru z białym mininakropkiem PVC. 
Produkuje się je ze ściągaczem w rozmiarach 7 -11 Produkt kategorii I zgodnie z  Rozporządzeniem 
UE 2016/425. 

Zastosowanie: 
Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed minimalnym ryzykiem mechanicznym w suchym 
środowisku pracy. Zalecane do prac monterskich, wymagających precyzji w różnych gałęziach 
przemysłu. Można stosować w kontakcie z żywnością w środowisku kwaśnym oraz alkoholu 
etylowego. Sprawozdanie z badań nr 291/DLS/2018 Wyrób jest zgodny z rozporządzeniem WE nr 
1935/2004 w sprawie materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z produktami 
żywnościowymi.  
Produkt przebadano w zakresie migracji globalnej zgodnie z procedurą badawczą  PN-EN 1186-
14:2005. Uzyskano wynik pozytywny dla następujących płynów modelowych: 
3% kwas octowy; 10% wodny roztwór etanolu. Czas badanie 2h w temperaturze 700C. 
 

UWAGA! Nie stosować do prac z olejami roślinnymi i mineralnymi. 
 

Właściwości oraz załączone znaczenia: 
 
 
 
 

Przeczytaj identifikacja symbol   kontakt   7-11“ rozmiar 

Instrukcję wyrobu zgodności z żywnością 2021 rok produkcji 
 
Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych 
Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic 
z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Po użyciu zabrudzenia oczyścić, a nastepnie 
rozłożyć w temperaturze pokojowej. Nie prać i nie czyścić chemicznie rękawic. 
 

Uwagi 
Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny.  
Właściwości ochronne zapewniają tylko nieuszkodzone rękawice. Przed użyciem rękawic należy 
sprawdzić ich stan oraz właściwy rozmiar. Nie używać podziurawionych, wybrudzonych ani 
uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z którego wykonano rękawice  mogą 
pojawić się podrażnienia naskórka – w takim przypadku nie używać rękawic.  
 

Sposób składowania: 
Rękawice przechowywać w orginalnym kartonie lub w foliowych woreczkach. Rękawice składować 
w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem promieni słonecznych. Okres składowania we 
właściwych warunkach wynosi max. 3 lata. 
 

Deklaracja Zgodności UE: www.impeldelivery .pl 
PRODUCENT: IMPEL DELIVERY Sp. z o.o., ul.  Ślężna 118, 53-111 Wrocław, POLAND. 
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