
INSTRUKCE PRO UŽIVATELE
EN 420, EN 388, EN374

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM  A CHEMICKÝM  RIZIKŮM
TYP: STANDARD

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Popis:
Pětiprsté ochranné rukavice vyrobené z měkčeného PVC na textilním podkladu. Jsou dodávány ve velikostech 
9.5“, 10.5“, 11.5“ bez manžety v délce 35 cm
barva červená
barva žlutá

Určení:
Ochranné rukavice proti chemickým a mechanickým rizikům v souladu s normou ČSN EN 388, ČSN EN 374, 
ČSN EN 420. Jsou určené pro práce s chemickými látkami, při přepravě a manipulaci v průmyslu a v domácnosti.
Poskytují ochranu před biologickými riziky. Nejsou vhodné pro svařování, pro manipulace s ostrými nebo horkými 
předměty o teplotě vyšší než 50°C. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Vlastnosti a značení:
Úchopová schopnost: třída 4

        DG Tachov

Piktogram identifikace značka piktogram: mechanická piktogram: chemická
Informace výrobce shody rizika rizika
  
2121 - Stupně ochrany ČSN EN 388
Stupeň ochrany proti oděru: 2 Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 2
Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: 1 Stupeň ochrany proti propíchnutí: 1

AKL – Stupně ochrany ČSN EN 374
A – Metanol: 2 K - 40% Hydroxid sodný: 6 L - 96% Kyselina sírová: 5

STANDARD  typ rukavice                ČSN EN388, ČSN EN374  číslo normy        1024  notifikovaná osoba
10.5“ velikost rukavice                  I/ 2006     datum výroby (čtvrtletí / rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic
Rukavice chraňte před velkým sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám. 
Po použití odstraňte nečistoty vodou se saponátem a nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice 
nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění:
Rukavice se nesmí používat pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Používejte vždy 
rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé 
nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě 
rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování:
Rukavice přepravujte v původním balení. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo 
dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 2 roky od data 
výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémska 9, 116 52 
Praha 1, Česká Republika, Autorizovaná osoba 235, Notifikovaná osoba č. 1024
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POPIS: 
Pětiprsté ochranné rukavice vyrobené z měkčené směsi PVC/nitril na textilním podkladu ve velikostech 7, 8, 9 a 10,5. Jsou určeny k 
ochraně rukou proti mechanickým, chemickým nebo biologickým účinkům. 
Výsledky provedených zkoušek jsou v souladu s normami EN388:2003, EN374-3:2003 
 
VÝSLEDKY ZKOUŠEK: 
 
    MECHANICKÉ TESTY: 

Zkouška výsledek 
EN 388: 2003   Ochrana proti oděru stupeň 4 
EN 388: 2003   Ochrana proti proříznutí čepelí stupeň 1 
EN 388: 2003   Ochrana proti dalšímu trhání stupeň 2 
EN 388: 2003   Ochrana proti propíchnutí stupeň 1 
 
   CHEMICKÉ TESTY: 

Ochrana proti výsledek Střední doba průniku 

EN 374-3: 2003        Louh sodný 40% stupeň 6 480 min 

EN 374-3: 2003        Kyselina sírová 96% stupeň 5 240 min 

EN 374-3: 2003        Methanol stupeň 3 96 min 

EN 374-3: 2003        Heptane stupeň 2 31 min 
 
  PIKTOGRAMY: 

                                               
 
  

 
UPOZORNĚNÍ: 
Žádný OOP nemůže sám o sobě zajistit plnou ochranu a uživatel musí být vždy při risikových činnostech velice pozorný.  
Nikdy nepoužívejte rukavice viditelně poškozené skladováním nebo transportem.  
 

DALŠÍ INFORMACE: 
Není známo, že by tyto rukavice vyvolávaly alergické reakce.  
Rukavice jsou neprodyšné a jejich vnitřek může po delším použití nepříjemně páchnout. Textilní vložka není záměrně impregnována 
žádnými chemikaliemi, které by mohly u přecitlivělých uživatelů vyvolat nežádoucí kožní reakce. K zajištění vlastní hygieny 
nepoužívejte rukavice po jiných osobách. Použité rukavice mohou také mít sníženou ochrannou účinnost.  
Noste pouze rukavice vhodné velikosti. Příliš volné nebo těsné rukavice omezují pohyblivost a neposkytují optimální stupeň ochrany.  
Po práci s chemikaliemi se nedotýkejte povrchu rukavic. Pokud nejdou bezpečně omýt vodou nakládejte s nimi jako s chemickým 
odpadem.  
 

SKLADOVÁNÍ: 
Na rukavice nepokládejte žádné ostré a těžké předměty a nevystavujte je extrémním teplotám. Po použití je nechte dokonale 
vyschnout, nejlépe zavěšené ve svislé poloze. Pokud možno je nepřekládejte.  
Doporučené mytí: čistá voda. Skladovatelnost není ovlivněna stárnutím.    
 
  

Certifikát typu byl vydán  SATRA Technology Centre UK 
Notifikovaná osoba: 0321   
 

Výrobce:  DG Tachov, s. r. o., Školní, Tachov, Czech republic 

    Obj.č. DGT  583 = modré 
         553 = zelené 
         503 = žluté 
         

K dodání v délkách: 
27-30-32-35-40-50-65 cm 
s a bez protiskluzné (AS) 
úpravy dlaně 


