
 POLBASTER    

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI RĘKAWIC 
OCHRONNYCH KATEGORII I CE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Opis: 
Rękawice robocze bawełniane w częśći chwytnej pokryte białym mikronakropkiem PCV. Produkuje 
się je w rozmiarach 7 –10 zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. 
 

Zastosowanie: 
Rękawice przeznaczone są do prac monterskich w suchym środowisku pracy. Nadają się do 
określonych prac we wszystkich gałęziach przemysłu. 
 

Właściwości oraz załączone znaczenia: 
    BASTER      nazwa handlowa rękawicy 
   359411-359414     indeks  

 
 

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

 
 
Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych 
Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła.  Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic 
z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Rękawice można prać ręcznie, w temperaturze nie 
przekraczającej 40ºC. Rękawic:nie bielić, nie prasować, nie czyścić chemicznie ani suszyć w 
suszarce. Uszkodzone rękawice wycofać z użytkowania. Rękawice już prane nie mają takich 
samych właściwości jak nowe.  

 
Uwagi 
Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny.  
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 
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. Maksymalny okres składowania wynosi 3 
lata. 
 
 
 
 

 
 
Upoważniony przedstawiciel producenta: 
IMPEL DELIVERY Sp. z o.o.., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI RĘKAWIC 
OCHRONNYCH KATEGORII I CE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Opis: 
Rękawice robocze bawełniane w częśći chwytnej pokryte białym mikronakropkiem PCV. Produkuje 
się je w rozmiarach 7 –1zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. 
 

Zastosowanie: 
Rękawice przeznaczone są do prac monterskich w suchym środowisku pracy. Nadają się do 
określonych prac we wszystkich gałęziach przemysłu. 
 

Właściwości oraz załączone znaczenia: 
BASTER      nazwa handlowa rękawicy 
 359411-359414     indeks  

 
 

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

 
 
Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych 
Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła.  Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic 
z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Rękawice można prać ręcznie, w temperaturze nie 
przekraczającej 40ºC. Rękawic:nie bielić, nie prasować, nie czyścić chemicznie ani suszyć w 
suszarce. Uszkodzone rękawice wycofać z użytkowania. Rękawice już prane nie mają takich 
samych właściwości jak nowe.  

 
Uwagi 
Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny.  
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 
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. Maksymalny okres składownaia wynosi 3 lata. 
 
 
 
 

 
Upoważniony przedstawiciel producenta: 
IMPEL DELIVERY Sp. z o.o.., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 


