
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RĘKAWIC OCHRONNYCH
5-100PS (PU 3101)

1. Opis Rękawic
Rękawice pokryte białym poliuretanem. Dostępne rozmiary : 6, 7, 8, 9, 10, 11.

2. Zastosowanie
Niniejsze rękawice należą do Środków Ochrony Osobistej Kategorii II i chronią dłonie wyłącznie przed  
średnimi zagrożeniami mechanicznymi. Ich projekt i oznakowanie odpowiadają wymogom Europejskiej 
Dyrektywy 89/686/EEC i wprowadzonym do niej zmianom, oraz EN 420 i EN 388. Należy zadbać o to, by 
rękawice były używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Jednostka notyfikowana CTC nr badania 
00507B-09.

3. Środki ostrożności dotyczące użytkowania
NIGDY NIE UŻYWAĆ RĘKAWIC JAKO OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI CHEMICZNYMI.
Nie należy używać rękawic do ochrony przed ostrzami ząbkowanymi czy płomieniami.
Nie należy ich też używać tam, gdzie zachodzi ryzyko, że mogłyby się zaplątać w ruchome części maszyn.
Rękawice nie powinny mieć styczności z otwartym ogniem.
Rękawice nie chronią przed wysokimi temperaturami.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie mają wad lub innych niedoskonałości.
Nie należy używać uszkodzonych, brudnych czy zużytych rękawic.
Poziomy ochrony mechanicznej dotyczą wyłącznie części chwytnej nowych rękawic, niepranych, nierege-
nerowanych.

4. Instrukcje utrzymania rękawic
Magazynowanie: nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać w chłodnym 
i suchym miejscu. Zaleca się dystrybuowanie rękawic w opakowaniu kartonowym lub opakowaniu foliowym. 
Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.
Czyszczenie: rękawice można prać w temperaturze do 40°C  z użyciem naturalnych detergentów. Za ich 
właściwości po praniu jest odpowiedzialny klient lub pralnia. Firma Abook Sp. z o.o. nie może być za to pociągana 
do jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Data ważności: okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Wystąpienie mechanicznych 
uszkodzeń powoduje, że rękawice powinny zostać natychmiast wycofane z użytkowania.

5. Utylizacja rękawic
Rękawic należy pozbywać się zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. 
Niniejszą instrukcję można wielokrotnie kopiować , aby zapoznał się z nią każdy użytkownik produktu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt:

Abook Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa
tel. 022 872 11 28, fax: 022 872 11 27, e-mail: info@abook.com.pl, www.abook.com.pl

SHANDONG XINGYU GLOVES CO.,LTD
Middle Yaoqian Road Chaoyang District Gaomi City Shandong Province, China

CAT II

Przetarcie 3

Przecięcie 1

Rozdarcie 3

Przekłucie 1


