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TECHNICKÝ LIST 

WINFINE 

 
 
 
Máčené zimní rukavice 

 

 
Objednávkové číslo:  A9114 
 

 
Materiál :   akryl, PES, latex 
 
     
Velikost:   8“ – 10“   
    
 

 
 

Máčení zimní rukavice, dvojitý úplet na principu funkčního oblékání, lépe udrží tělesné 
teplo, latexové máčení s pískovým dezénem, vysoká odolnost proti oděru. 
 

 
Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následujících harmonizovaných 
norem: 
 
EN 420:2003+A1:2009 - Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení. 
 
Technický list byl vystaven na základě zkoušek provedených notifikovanou osobou č. 2369 
(VIPO a.s., Slovensko) dne 15. 10. 2019, číslo protokolu o zkouškách: 309/2019. 
 

Počet párů v kartonu: 60 párů 
Hmotnost kartonu:  6,1 kg 
Rozměr kartonu:  0,04 m3 
Dílčí balení:   12 ks 
S etiketou 

 

Skladujte v suchu mimo dosah slunečního záření. 
Nečistoty odstraňujte kartáčkem. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit. 
Nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, 

minerálním olejům, žíravinám a vodě. 
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Stupně ochrany: 
   
       MECHANICKÁ RIZIKA    TEPELNÁ RIZIKA 
 

       odolnost proti oděru:  2  odolnost proti hoření:   X 
       odolnost proti proříznutí:  2  odolnost proti kontaktnímu teplu: 2 
       odolnost proti roztržení:  2  odolnost proti konvekčnímu teplu: X 
       odolnost proti propíchnutí: 2  odolnost proti sálavému teplu: X 
       odolnost proti propíchnutí  B  odolnost proti malým rozstřikům: x 
        odolnost proti velkým rozstřikům: X 
 

 
   EN 511 
       OCHRANA PROTI CHLADU     
 

       konvektivní chlad:   X   
       kontaktní chlad:   2   
       vodotěsnost:   X   
                 

 
Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následujících harmonizovaných 
norem: 
 

EN 420:2003+A1:2009 - Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení. 
EN 388:2016+A1:2018: Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.  
EN 407:2004: Ochranné rukavice proti tepelným rizikům.  
EN 511:2006: Ochrana proti chladu. 
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Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2369 (VIPO a.s., Slovensko) dne 30. 4. 
2020, číslo certifikátu: 00076/111/1/2020. 
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