
3005 JAN  

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI RĘKAWIC 
OCHRONNYCH KATEGORII I CE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Opis: 
Rękawice robocze bezszwowe, poliester/bawełna ( T/C), ze ściągaczem. Produkuje się je w 
rozmiarze 10 zgodne z Rozporządzeniem UE 2016/425 znoszącym dyrektywę 89/686/EWG . 
 
 

Zastosowanie: 
Rękawice stanowią środek ochrony indywidalnej przeznaczony do ochrony rąk przed minimalnym 
ryzykiem mechanicznym w suchym środowisku pracy. Mogą być stosowane jako wkłady do rękawic 
innego typu. 
 
 

Właściwości oraz załączone znaczenia: 
JAN      nazwa handlowa rękawicy 

 8,10“      rozmiar  
 
 

identifikacja symbol                             2020      rok produkcji 
wyrobu zgodności                                        Cat I ochrona przed minimalnym ryzykiem 

 

 
 

Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawic 
Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Nie stosować do prac spawalniczych, unikać kontaktu 
rękawic z chemikaliami, ostrymi i gorącymi przedmiotami tj. o temperaturze powyżej 50ºC. Wskazane 
są jako rękawice jednorazowe lub krótkotrwałego użytku. Pranie ani czyszczenie chemiczne rękawic 
jest niewskazane. 
 
Uwagi 
Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan oraz sprawdzić właściwy rozmiar. Nie używać 
podziurawionych, wybrudzonych ani uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z których 
wykonano rękawice mogą pojawić się podrażnienia naskórka – w  takim przypadku należy nie używać 
tych rękawic.  
 
Sposób składowania: 
Rękawice przechowywać w orginalnym kartonie lub w foliowych woreczkach. Rękawice składować w 
suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem promieni słonecznch. Dostawca nie ponosi 
odpowiedzialności za niewłaściwe składowanie rękawic. Max okres składowania wynosi 5 lat. 
 
 
 

 
 
Producent: 
Impel Delivery Sp. z o.o.., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 
 

3005 JAN  

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI RĘKAWIC 
OCHRONNYCH KATEGORII I CE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Opis: 
Rękawice robocze bezszwowe, poliester/bawełna ( T/C), ze ściągaczem. Produkuje się je w 
rozmiarze 10 zgodne Rozporządzeniem UE 2016/425 znoszącym dyrektywę 89/686/EWG. 
 
 

Zastosowanie: 
Rękawice stanowią środek ochrony indywidalnej przeznaczony do ochrony rąk przed minimalnym 
ryzykiem mechanicznym w suchym środowisku pracy. Mogą być stosowane jako wkłady do rękawic 
innego typu. 
 
 

Właściwości oraz załączone znaczenia: 
JAN      nazwa handlowa rękawicy 

      8,10“      rozmiar  
 
 

identifikacja symbol                             2020       rok produkcji 
wyrobu zgodności                                        Cat I ochrona przed minimalnym ryzykiem 

 

 
 

Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawic 
Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Nie stosować do prac spawalniczych, unikać kontaktu 
rękawic z chemikaliami, ostrymi i gorącymi przedmiotami tj. o temperaturze powyżej 50ºC. Wskazane 
są jako rękawice jednorazowe lub krótkotrwałego użytku. Pranie ani czyszczenie chemiczne rękawic 
jest niewskazane. 
 
Uwagi 
Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan oraz sprawdzić właściwy rozmiar. Nie używać 
podziurawionych, wybrudzonych ani uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z których 
wykonano rękawice mogą pojawić się podrażnienia naskórka – w  takim przypadku należy nie używać 
tych rękawic.  
 
Sposób składowania: 
Rękawice przechowywać w orginalnym kartonie lub w foliowych woreczkach. Rękawice składować w 
suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem promieni słonecznch. Dostawca nie ponosi 
odpowiedzialności za niewłaściwe składowanie rękawic. Max okres składownaia wynosi 5 lat. 
 
 
 

 
Producent: 
Impel Delivery Sp. z o.o.., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 
 


