INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA,
PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI,
USER’S INSCTRUCTION
GEBRAUCHSANWEISUNG,
AUFBEAWHRUNG, PFLEGE
Opis: Rękawice nitrylowe na wkładzie bawełnianym, zakończone ściągaczem bądź mankietem.
Description: Nitrile gloves with cotton lining, knitted wrist or cuff
Beschreibung: Baumwollhandschuhe mit Nitrilbeschichtung, mit Stulpen oder Bündchen.
Typ rękawicy/
Glove’s type/
Hanschuhe - Typ

Art. 9021
Art. 9041
Art. 9013Y
Art. 9030





Dostępne
rozmiary/
Sizes/
Größe

Odporność na
ścieranie/
Abrasion
resistance/
Abriebfestigkeit

Odporność
na przecięcie/
Cut resistance /
Schnittfestigkeit

Odporność
na przedarcie/
Tear resistance/
Weiterreißfestigkeit

Odporność na
przebicie/
Breakthrough
resistance /
Durchstichfestigkeit

4
4
4
4

2
2
1
1

2
2
1
3

1
1
1
2

8, 9, 10, 11
8, 9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
9, 10

ZASTOSOWANIE: Rękawice te zostały wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą 89/686/EEC i odpowiadają wymaganiom norm
krajowych transponujących normy zharmonizowane: EN 420 i EN 388. Rękawice wykonane są z dobrej jakości nitrylu, zapewniają
dużą wygodę użytkowania i ochronę przed czynnikami mechanicznymi. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z ogniem i nie
stosować przy pracach spawalniczych. Rękawice uszkodzone (przetarte, rozdarte) powinny być niezwłocznie wycofane
z użytkowania. Należy sprawdzić właściwy rozmiar i dopasowanie do dłoni przed przystąpieniem do pracy.
USE: Those gloves are in compliance with the EEC directives 89/686/CEE and EN 420 and EN 388 norm. They are made of good
quality nitrile providing high comfort of use and protecting against the mechanical injuries. Keep away from the fire, do not use
during welding. Do not use in the case of any damage. Before work check the size and fitting.
ANWENDUNG: Diese Handschuhe wurden gemäß der Richtlinie 89/686/EEC hergestellt und erfüllen die Anforderungen der
harmonisierten Norm EN 420, EN 388. Sie wurden aus Nitril hoher Qualität hergestellt und schützen vor mechanischen Risiken. Sie
sind vom Feuer fern zu halten. Bei Schweißarbeiten nicht benutzen! Bei irgendwelcher Beschädigung (bei Rissen, durchscheuerten
Stellen) die Handschuhe sofort austauschen. Vor dem Gebrauch prüfen, ob die Größe richtig ist und ob sie gut angepasst sind.
Rękawice zawierają naturalną bawełnę i nitryl, które mogą powodować reakcje alergiczne u niektórych użytkowników.
Product contains natural cotton and nitrile considered as the possible cause of allergies in susceptible persons.
Das Produkt wurde aus Baumwolle und Nitril hergestellt, also es kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen
verursachen.












PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ciepła i światła. Zbyt duża
wilgotność powietrza, temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość rękawic. Przechowywać i
transportować w opakowaniach kartonowych. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakość produktu przechowywanego
niezgodnie z przeznaczeniem. Termin ważności: 31.12.2017
STORAGE: Keep in a dry and airy place; avoid exposure to direct sunlight and any source of heat Too high air humidity,
temperature or too intensive sunlight have unfavourably influence on the gloves’ quality. Retain in original pack for transport. The
supplier do not take the responsibility for the product’s quality in the case of incompatibly store. Expiry date: 31.12.2017.
AUFBEWAHRUNG: Die Handschuhe sollen an einem trockenen und luftigen Platz aufbewahrt werden. Sie sind vor direkter
Sonneneinstrahlung und Hitze zu schützen. Die Feuchtigkeit, hohe Temperatur und intensives Licht können die Struktur der
Handschuhen beeinflussen. Für den Transport und die Lagerung Kartonverpackung verwenden. Wenn die Produkte nicht richtig
aufbewahrt werden, ist der Lieferant für die Qualität der Produkten nicht verantwortlich. Verfallsdatum: 31.12.2017.
KONSERWACJA: Zabrudzone rękawice osuszyć miękką ściereczką. Czyszczenie wodą lub środkami chemicznymi na mokro może
zmienić parametry ochronne rękawic, dlatego nie jest zalecane. Należy regularnie sprawdzać czy rękawice nie są uszkodzone.
MAINTENANCE: Remove the soiling with the dry piece of material. Cleaning with water and chemical agents can change safety
parameters of gloves – it is not recommended. Check regularly if product is not damaged.
PFLEGE: Den Schmutz mithilfe vom trockenen Tuch entfernen. Reinigen mit dem Wasser oder chemischen Saubermitteln ist nicht
empfehlenswert, denn es kann die Schutzparameter beeinflussen. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Handschuhe nicht beschädigt
sind.
PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE/MARKING EXAMPLE/BEISPIEL - KENNZEICHNUNG:

4221
4: odporność na ścieranie / abrasion resistance / Abriebfestigkeit
2: odporność na przecięcie / cut resistance / Schnittfestigkeit
2: odporność na przedarcie / tear resistance / Weiterreißfestigkeit
1: odporność na przebicie / puncture resistance / Durchstichfestigkeit

WYPRODUKOWANO DLA / PRODUCED FOR / HERGESTELLT FÜR:
POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. SP. K.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52
75-734 KOSZALIN
Tel: +48 94 3419820; Fax: +48 94 3419888
www.polstar.com.pl
Data produkcji / Production date / Herstellungsdatum: 2014

