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GLOBALNY LIDER ROZWIĄZAŃ OCHRONY OSOBISTEJ
Tak wygląda nasza działalność: Omówienie infrastruktury sprzedaży globalnej, produktów i
łańcucha dostaw firmy Ansell.

Pozycja nr 1 lub 2 we wszystkich
kluczowych segmentach na całym świecie

Członek personelu medycznego nosi
przeciętnie niemal 1200 par rękawic
Ansell każdego roku

Sprzedaż ponad 10
miliardów rękawic
rocznie

Zapewnienie rozwiązań
ochronnych ponad 25 różnym
branżom

Ochrona ponad 10 milionów
pracowników każdego dnia

NOWOŚĆ

Ponad 100 nowych
produktów w ciągu ostatnich
2 lat

Koncentracja na bezpieczeństwie

Firma Ansell chroni ludzi od ponad 125 lat. Stworzyliśmy wyspecjalizowane zespoły, które koncentrują się na potrzebach pracowników z różnych
branż w zakresie ochrony osobistej. Nasi pracownicy są zaangażowani w tworzenie rozwiązań odpowiadających niebezpiecznym warunkom, którym
codziennie stawiają czoła pracownicy.
Firma Ansell koncentruje się na bezpieczeństwie pracowników: oferujemy kompleksową gamę rękawic i odzieży, spełniającą wszystkie wymagania w
zakresie ochrony pracowników i produktów.
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Legenda
Centra firmowe

Magazyny / centra dystrybucji

Biura

Placówki badawczo-rozwojowe

zakładów
produkcyjnych

Zakłady produkcyjne
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1893
Firma założona w
Australii

MARKI

Nasze portfolio marek obejmuje sześć marek podstawowych: ActivArmr ®, AlphaTec® , EDGE®, HyFlex®, MICROFLEX® i TouchNTuff ®.
Oferta produktów obejmuje wszechstronne rozwiązania ochrony dłoni, rąk i ciała, które zapewniają doskonały poziom wygody,
wydajności i ochrony, niezależnie od branży i zastosowania.
Marka

Kategoria

Uzasadnienie

CECHY I ZALETY 

Wyspecjalizowana
ochrona

Rękawice i odzież ochronna ActivArmr® zapewniają
ochronę w ryzykownych zastosowaniach w
ekstremalnych warunkach.

• Wiele segmentów
• Ochrona termiczna
• Ochrona przed uderzeniami
• Zastosowania o podwyższonym ryzyku

Ochrona przed
chemikaliami i
cieczami

Rękawice i odzież AlphaTec® zapewniają
kompletne poczucie bezpieczeństwa w
środowiskach zagrożonych chemicznie.

• Ochrona przed chemikaliami
• Technologia chroniąca przed wieloma
zagrożeniami
• Szeroki wybór materiałów i polimerów
• Rękawice z wyściółką lub bez wyściółki
• Produkty do różnych prac
• Pewność chwytu suchych i mokrych przedmiotów
dzięki rękawicom

Ochrona
mechaniczna,
chemiczna
oraz produktu/
pracowników

Rękawice EDGE® ro rozwiązania niezawodne,
funkcjonalne i ekonomiczne.

• Ochrona mechaniczna
• Ochrona przed cieczami i substancjami
chemicznymi

Ochrona
mechaniczna

Rękawice i rękawy HyFlex® pozwalają pracownikom
na bezpieczne i produktywne działanie w obliczu
zagrożeń przemysłowych.

• Wiele segmentów
• Ochrona przed przecięciami
• Wielozadaniowe
• Ochrona przed olejami
• Stworzone z myślą o wygodzie

Mechaniczna
i chemiczna
ochrona dłoni

Oto nowa, zaawansowana technologia Ansell
Ringers — rękawice ochronne dla pracowników
zajmujących się zastosowaniami wymagającymi
ekstremalnej niezawodności, jednocześnie
zapewniające sprawność manualną, wygodę i
trwałość.

• Doskonała ochrona przed uderzeniami i
przecięciami, sprawność manualna, wygoda i
trwałość.
• Przekracza wymagania dotyczące dopasowania,
formy i funkcji dla zastosowań specjalistycznych i
uniwersalnych.
• Zmniejszone ryzyko urazu dłoni i niższy łączny
koszt eksploatacji.
• Ochrona przed wieloma zagrożeniami.

Ochrona produktu
i pracowników

Rękawice MICROFLEX® zapewniają także nowy
poziom komfortu, wydajności i produktywności
dzięki technologiom oferującym lepszą chwytność,
doskonałą odporność na chemikalia oraz świetne
dopasowanie.

• Wyższa spójność bariery (AQL 0,65 w przypadku
wielu modeli)
• Wyższa trwałość i wytrzymałość
• Podwójna certyfikacja (EN 455 Medical i ŚOI) wielu
rękawic
• Szeroki wybór polimerów
• Różne kolory i rozmiary

Ochrona produktu
i pracowników

Rękawice jednorazowe TouchNTuff® zapewniają
doskonałą wrażliwość dotykową i odporność w
środowiskach przemysłowych, laboratoryjnych i
kontrolowanych.

•
•
•
•

Lepsza ochrona przed rozpryskami chemikaliów
Szeroka oferta produktów czystych/sterylnych
Konstrukcja bez silikonu
Szeroki wybór polimerów

WYJĄTKOWE OPAKOWANIA GOTOWE DO DYSTRYBUCJI
Innowacyjna koncepcja dystrybucyjna i wszechstronna obsługa na całym
świecie — bezpieczeństwo idące w parze z wygodą.

Rozwiązanie dystrybucyjne, które przynosi firmie korzyści
•

Redukcja kosztów pracy przez eliminację przepakowywania

•

Ustandaryzowanie długości, szerokości i grubości skraca czas uzupełniania
produktów

•

Sprawdzona metoda wydawania produktów opakowania skraca przestoje
w pracy dystrybutorów

•

Ulotki ze szczegółowymi danymi technicznymi

W naszej ofercie dostępnych jest 40 modeli
marek takich jak HyFlex®, AlphaTec®
i TouchNTuff®

Złożone rękawice znajdują się
w niewielkich opakowaniach z
folii kurczliwej, co umożliwia
ich bezproblemowe wydawanie

SZUKAJ IKONY

Wszystkie produkty dostępne w opakowaniach
gotowych do dystrybucji są oznaczone ikoną
maszyny vendingowej na stronach produktu.

MASZYNY
VENDINGOWE

Zgłoszona do
opatentowania technika
składania zapewnia
bezproblemową obsługę
produktu w maszynach
vendingowych
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Stosowane pomyślnie w ponad
50 000 maszynach vendingowych
na całym świecie

Zgodność z większością popularnych
maszyn vendingowych, w tym
z automatami spiralnymi i karuzelowymi

Brak konieczności zgadywania
jaki model i rozmiar jest
dostępny w maszynie

SKONCENTRUJ SIĘ NA BEZPIECZEŃSTWIE, ABY PODNIEŚĆ WYDAJNOŚĆ SWOJEJ FIRMY
AnsellGUARDIAN® to oferowana przez nas, opatentowana usługa dla firm, w ramach której pomagamy w doborze
właściwego rozwiązania w zakresie środków ochrony indywidualnej dla pracowników, które ma zapewnić większe
bezpieczeństwo, wydajność pracy oraz efektywność kosztową.
BE
ZP
IEC

W zależności od celów
biznesowych wdrożone
zostanie jedno lub więcej
z poniższych rozwiązań.
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Firma A

KO

Firma B

WYDAJNOŚĆ

Zintegrowane podejście
AnsellGUARDIAN® to usługa realizowana przy współpracy z instytucjami medycznymi i branżowymi, której celem jest
podejmowanie aktualnych wyzwań w środowisku środków ochrony indywidualnej oraz oferowanie wymiernych usprawnień
w zakresie bezpieczeństwa i działalności biznesowej.
Bezpieczeństwo/zgodność
Spersonalizowane rozwiązania do
zarządzania ryzykiem (przemysłowe
i chemiczne) i zalecenia oparte na
posiadanych danych

Większe bezpieczeństwo i
zgodność z przepisami

Wydajność
Zalecane najlepsze praktyki służące
optymalizacji wydawania środków ochrony
indywidualnej, poprawie rezultatów i
wyeliminowaniu odpadów

Koszty
Zwiększenie wydajności biznesowej i
wdrożenie siedmiu mierników kosztów,
umożliwiających pomiar postępów
finansowych.

Zwiększona wydajność

Więcej informacji na temat usługi AnsellGUARDIAN ® można znaleźć na stronie www.ansell.com/services
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Niższe koszty

DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU Z FIRMĄ ANSELL
W różnych sektorach globalnej branży
spożywczej pracownicy potrzebują
wygodnych, niezawodnych środków ochrony
indywidualnej (ŚOI), które chronią przed
zagrożeniami, a jednocześnie zabezpieczają
produkty spożywcze przed potencjalnym
zanieczyszczeniem. Jako globalny lider branży
rozwiązań bezpieczeństwa, firma Ansell
oferuje szeroką gamę rozwiązań ochrony dłoni
i ciała zgodnych z wymaganiami przemysłu
spożywczego, które umożliwiają zarządzanie
ryzykiem przecięcia, chemicznym, termicznym
i zanieczyszczenia w całym łańcuchu produkcji
żywności.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością
Wysokiej jakości ŚOI firmy Ansell dopuszczone do kontaktu z żywnością zostały zaprojektowane
i stworzone zgodnie z najbardziej ścisłymi wymaganiami branżowymi i rządowymi, opisanymi w
większości rozporządzeń dotyczących produkcji i bezpieczeństwa.

Dopuszczone do kontaktu
z żywnością ŚOI firmy Ansell są
wytwarzane zgodnie
z rozporządzeniem 1935/2004/WE
oraz rozporządzeniem 2023/2006/
WE w sprawie dobrej praktyki
produkcyjnej (GMP)

• Zaprojektowane z myślą o zapobieganiu
przenoszenia substancji do żywności
• Wyprodukowane przy użyciu jedynie dozwolonych
prawem składników dopuszczonych do kontaktu
z żywnością
• Surowce używane w produkcji ŚOI są dopuszczone
do kontaktu z żywnością i pochodzą od
zatwierdzonego dostawcy.

Źródła skażenia

CZ

NE

NY

ZAGROŻENIA
/ RYZYKO
CONTAMINATION
ZAGROŻENIA
/
SKAŻENIA
HAZARDS
/ RISK
RYZYKO
SKAŻENIA

GE

Zanieczyszczenie krzyżowe alergenami
następuje, gdy nawet śladowa ilość alergenu
jest przenoszona do innego pożywienia,
tworząc zagrożenie dla osób z alergiami
pokarmowymi.

CH
EM

E
ZN
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Skażenie fizyczne następuje, gdy dany obiekt
dostaje się do pożywienia na dowolnym
etapie produkcji lub przygotowania. Może
to grozić zadławieniem, a także często
wprowadzać skażenie biologiczne.

NE
CZ
I
G

Y

Skażenie chemiczne następuje, gdy
pożywienie styka się z toksycznymi
substancjami chemicznymi, co może
doprowadzić do zatrucia chemicznego.

FI Z

Skażenie biologiczne następuje, gdy
pożywienie zostaje zakażone przez
ludzi, zwierzęta, bakterie, wirusy lub inne
mikroorganizmy. Może to prowadzić do
wystąpienia chorób przenoszonych przez
pożywienie.

BIO
LO

Istnieją cztery możliwe źródła skażenia:

AL

ER

Częste miejsca zanieczyszczenia
1. Zanieczyszczenie zaczyna się u źródła
Najbardziej narażona na zagrożenia jest
żywność, w przypadku której zachodzi
kontakt z odchodami zwierząt lub infekcjami
bakteryjnymi. Powoduje to troskę o popularne
produkty, takie jak jajka i mleko, ponieważ
mogą zostać zanieczyszczone jeszcze przed
dotarciem do zakładu przetwórczego. Agencja
CDC podała, że jajka są często zanieczyszczane
jeszcze przed ich złożeniem przez kurę, przez
salmonellę występującą w jajnikach kur.

2. Kontakt przed przetworzeniem jest
problematyczny
Kontakt ze szkodliwymi patogenami
może nastąpić w rzeźniach, w których
mięsa mieszają się przed i po uboju.
Problem pogłębia się dodatkowo, jeśli
pożywienie jest niepoprawnie chłodzone lub
podgrzewane podczas transportu.
Co więcej, pożywienie leżące w nagrzanych
ładowniach ciężarówek może stać się
miejscem rozwoju bakterii, zwłaszcza przy
kilkugodzinnych transportach.

3

3. Problem z przetwarzaniem
Podczas przetwarzania żywności
można napotkać zanieczyszczenia
środowiskowe, takie jak opiłki
metalu, pestycydy i środki
chemiczne wykorzystywane
przy obsłudze maszyn. Jest
to zazwyczaj skutkiem
nieodpowiedniej konserwacji
lub obsługi maszyn oraz awarii
systemów wentylacji, co może
prowadzić do zanieczyszczenia
kluczowych obszarów
przetwórstwa żywności.

OCHRONA DŁONI I EUROPEJSKIE PRZEPISY DOTYCZĄCE ŻYWNOŚCI W SKRÓCIE
Migracja z rękawic do kontaktu z żywnością i sposób jej testowania
Rękawice do kontaktu z żywnością, podobnie jak opakowania żywności, to polimerowe związki składników
i cząsteczek (monomerów wyjściowych i dodatków). Cząsteczki są powiązane ze sobą, a w związku z
agresywnością chemiczną produktów spożywczych, zwłaszcza tych tłustych i kwaśnych, polimer ulega
rozkładowi i uwalnia molekuły do żywności. Jest to dopuszczalne zjawisko, które wymaga przestrzegania
szczególnych i ogólnych limitów migracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Przykład migracji do pożywienia
Typowa rękawica jednorazowa z PCW (winylu) stykająca się z oliwą z oliwek
Konkretny przypadek rękawic jednorazowych z chlorku poliwinylu:

Struktura rękawic z PCW:
• Żywica PCW		
• Plastyfikatory
• Dodatki		

50%
45-49%
5-1%

Plastyfikatory (substancje
zmiękczające) to:
• Ftalany
• Adypiniany
• ESBO
• ...

Plastyfikatory — problem
Migracja jednorazowych rękawic z PCW pod wpływem kontaktu z tłustą żywnością
Wartość migracji mg/dm2
350
300
250
200
150
100
50
DOPUSZCZALNY PRAWEM LIMIT MIGRACJI, 10MG/DM
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ZGODNOŚĆ Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ
W lutym 2016 r. Komisja Europejska i Parlament Europejski zatwierdziły nową dyrektywę dotyczącą
wyposażenia ochronnego i wprowadziły poprawki proponowane przez Komisję Europejską.
Rozporządzenie UE 2016/425 weszło w życie 21 kwietnia 2018 r. z rocznym okresem przejściowym.
Zastępuje ono dyrektywę 89/686/EWG.
Nowe rozporządzenie reguluje teraz kwestie związane z wyposażeniem do ochrony przed wysokimi temperaturami do użytku osobistego (np. rękawic
kuchennych) oraz z dystrybutorami sprzedającymi wyposażenie ochronne. Przedstawiono w nim ponadto wymogi dotyczące oceny zgodności, takie jak
konieczność stosowania wewnętrznego systemu kontroli produkcji oraz ważność certyfikatów badań potwierdzających typ przez maksymalnie 5 lat.
W rozporządzeniu ustalono również szczegółowe wymogi dotyczące poszczególnych podmiotów gospodarczych uczestniczących w łańcuchu dostaw,
a także dodatkowe wymogi dotyczące dokumentacji związanej z instrukcjami użytkowania oraz deklaracjami zgodności.
W nowym rozporządzeniu w sprawie wyposażenia ochronnego wyróżniane są obecnie trzy kategorie ustalone na podstawie zdefiniowanego stopnia ryzyka.

Kategoria I
Niewielkie zagrożenia
W przypadku ŚOI o prostej konstrukcji z grupy niskiego ryzyka, np.
rękawic do prac związanych z utrzymaniem czystości, producenci
mogą samodzielnie przeprowadzać testy i wydawać certyfikaty.

Kategoria II
Zagrożenia inne niż wyszczególnione w kategoriach I i III
ŚOI do ochrony przy pracach z grupy pośredniego ryzyka, np.
standardowe rękawice robocze, charakteryzujące się odpornością
na rozcięcie, przekłucie i ścieranie, muszą być poddane niezależnym
testom jednostki notyfikowanej i uzyskać odpowiednie certyfikaty.
Do wydania oznaczenia CE upoważnione są wyłącznie jednostki
notyfikowane. Nie można sprzedawać ani użytkować ŚOI bez
odpowiedniego oznaczenia CE. Każda jednostka notyfikowana ma
własny numer identyfikacyjny. Nazwa i adres jednostki notyfikowanej,
która certyfikowała produkt, muszą znaleźć się w instrukcji użytkowania
dołączanej do ŚOI.

Kategoria III
Bardzo poważne zagrożenia, mogące skutkować
śmiercią lub nieodwracalnym uszczerbkiem na zdrowiu
Rękawice do ochrony podczas prac z grupy najwyższego ryzyka,
np. do prac związanych z substancjami chemicznymi, czynnikami
biologicznymi, prądem elektrycznym i urządzeniami pod napięciem,
również muszą być przetestowane i certyfikowane przez jednostki
notyfikowane. System zarządzania jakością stosowany przez
producenta w celu zapewnienia jednolitej jakości produktów również
podlega niezależnej ocenie. Podmiot przeprowadzający tego rodzaju
ocenę musi również zostać wyszczególniony w instrukcji użytkowania,
a jego numer musi znaleźć się obok oznaczenia CE. W tym przykładzie
numer 0493 odpowiada jednostce Centexbel.
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EN 420 — wymagania ogólne
Piktogram oznacza, że użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją użytkowania.
Uwaga: oznaczenie CE stanowi obowiązkowy znak zgodności, świadczący, że produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa. Inicjały CE nie
oznaczają konkretnych słów.

EN 407 — ochrona przed wysoką temperaturą
Poziomy wydajności

1

2

3

4

< 20 s
brak wymogów

< 10 s
< 120 s

<3s
< 25 s

<2s
<5s

B: Ciepło kontaktowe

100ºC
> 15 s

250ºC
> 15 s

350ºC
> 15 s

500ºC
> 15 s

C: Ciepło konwekcyjne

>4s

>7s

> 10 s

> 18 s

D. Ciepło promieniowania

>7s

> 20 s

> 50 s

> 95 s

E. Małe krople płynnego metalu

> 10

> 15

> 25

> 35

F: Duże ilości stopionego metalu

30 g

60 g

120 g

200 g

A. Reakcja na działanie ognia
(czas płonięcia i żarzenia)

(temp. kontaktu i czas graniczny)

EN 407:2004

(opóźnienie transferu ciepła)

ABCDEF

(opóźnienie transferu ciepła)

(liczba kropel)

(masa)

EN 511 — ochrona przed niskimi temperaturami
Poziomy wydajności

EN 511:2006

ABC

A. Zimno konwekcyjne
Izolacja termiczna ITR w m 2. °C/W
B. Zimno kontaktowe
Izolacja termiczna R w m2. °C/W
C. Przepuszczanie wody

0

1

2

3

4

|< 0,10

0,10 <|< 0,15

0,15 <| 0,22

0,22 <|< 0,30

0,30 <|

R < 0,025

0,025 < R < 0,050 0,050 < R < 0,100 0,100 < R < 0,150

Wynik
negatywny

Wynik
pozytywny

-

-

0,150 < R
-

Uwaga: 0 oznacza ocenę najniższą, a 4 — najwyższą.

EN 421 — skażenie radioaktywne i promieniowanie jonizujące
EN 421:2010

EN 421:2010

Rękawice chroniące przed bezpośrednim kontaktem
z substancjami radioaktywnymi.

Rękawice chroniące przed bezpośrednim napromieniowaniem (promieniowanie rentgenowskie, alfa, beta, gamma i promieniowanie neutronowe).

EN 60903 — rękawice zapewniające izolację elektryczną
Rękawice chroniące przed napięciem elektrycznym.
EN 14605:2005+A1:2009

EN 14605:2005
+ A1:2009

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami — wymagania dotyczące wydajności odzieży ze spojeniami wodoszczelnymi
(typ 3) lub bryzgoszczelnymi (typ 4), w tym wyposażenia zapewniającego ochronę jedynie części ciała (typy PB [3] i PB [4]).

Norma ISO 18889 — ta norma określa wymagania związane z wydajnością dla rękawic noszonych przez operatorów podczas mieszania,
ładowania, stosowania i obsługi pestycydów, jak również pracowników wchodzących ponownie.
Klasyfikacja

Poziomy wydajności

Zagrożenia chemiczne

Opis

Poziom G1

Niska

Kontakt z rozcieńczonymi pestycydami

Poziom G2

Wysoka

Kontakt z rozcieńczonymi i stężonymi
pestycydami

Poziom chwytności

Działania związane z ponownym
wejściem, częściowa ochrona

Kontakt suchy oraz kontakt z częściowo
wysuszonymi pozostałościami
pestycydów

G1
ISO 18889

G2
ISO 18889

GR
ISO 18889

*Ponowne wejście = kontakt z częściowo lub całkowicie wysuszonym pestycydem w obszarze, w którym niedawno go zastosowano, w ramach obowiązków
służbowych

Bądź na bieżąco. Odwiedź centrum zasobów firmy Ansell na temat norm EN: ansell.com/enresourcecenter
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TECHNOLOGIE FIRMY ANSELL
Innowacje na bazie doświadczeń pracowników
Z biegiem lat firma Ansell wprowadzała pionierskie, innowacyjne rozwiązania, projektując rękawice, które stawały się standardami
branżowymi. Podstawą naszej innowacyjności jest przekuwanie wiedzy na temat potrzeb użytkowników z całego świata w
zaawansowane technologicznie rozwiązania zwiększające komfort i wydajność pracy oraz zapewniające pracownikom ochronę.

Technologie podnoszące wydajność

Powłoka wytworzona przy użyciu technologii ANSELL
GRIP™ ogranicza do minimum siłę niezbędną przy
chwytaniu pokrytych smarem lub mokrych narzędzi i
materiałów, zmniejszając zmęczenie dłoni i rąk oraz
zwiększając sprawność manualną, bezpieczeństwo i
produktywność.

ERGOFORM™ Technology to technologia umożliwiająca
firmie Ansell projektowanie rozwiązań ochronnych,
które w celu poprawy produktywności pracownika
utrzymują jego układ mięśniowo-szkieletowy w dobrej
kondycji podczas wielokrotnego powtarzania tych
samych ruchów.

Nasza konstrukcja zmniejsza
obciążenia stawów, ścięgien oraz
więzadeł

Proces powlekania
zapewniający dopasowanie do dłoni

Bezpieczeństwo pracy z
narzędziami i materiałami

Technologia FORTIX™ Technology umożliwia
zwiększenie wydajności poprzez zastosowanie
wytrzymałego polimeru w całej powłoce rękawic
i/lub w miejscach narażonych na duże zużycie
w celu wydłużenia okresu eksploatacji rękawic
przy równoczesnym zwiększeniu komfortu pracy.
Cienka, wytrzymała
powłoka na bazie wody

Ergonomiczne dopasowanie
zapewnia wysoki poziom
komfortu i maksymalny
zakres ruchów

Czyste rękawice bez
rozpuszczalników

Technologie zwiększające ochronę

Technologia INTERCEPT™ polega na łączeniu
syntetycznych i naturalnych włókien w wytrzymałą
przędzę, która zapewnia wysoki stopień ochrony
przed przecięciami w określonych obszarach oraz
doskonały komfort i sprawność manualną.

Specjalne włókna o dużej
wytrzymałości

Technologia RIPEL™ zapewnia nieprzenikalną
ochronną barierę powierzchniową, która
uniemożliwia nawet przypadkowy kontakt skóry z
olejami, smarami, chemikaliami i innymi cieczami.
Powłoka tworzy
nieprzenikalną barierę
chroniącą przed olejami,
smarami, chemikaliami i
cieczami

Technologia MICROCHEM™ Chemical Barrier
Technology zawiera połączone w wielowarstwowe
struktury polimery, odpowiadające konkretnym
zastosowaniom. Zapewnia ona doskonałą ochronę
w środowiskach chemicznych, biologicznych,
radiologicznych i jądrowych (CBRN)*.
Wielowarstwowa
bariera
dla chemikaliów
stałych,
ciekłych
Multi-layer barrier
to particulate,
liquid and gaseous
chemicals
i gazowych

Miękka, wygodna
przędza
z mieszanych
włókien

Materiał wyściółki

Elastyczne, ultralekkie i lekkie
modele

*Produkty i materiały nie zapewniają ochrony przed zagrożeniami
związanymi z promieniowaniem jonizującym

Technologie podnoszące komfort

AQUADRI™ Technology to materiał kompozytowy,
który pochłania wilgoć z powierzchni skóry dzięki
mikroporowatej strukturze rozpraszającej ciepło i
zapewnia większą suchość, obniżenie temperatury oraz
bardziej komfortowe dopasowanie.
Właściwości
umożliwiające
zarządzanie
termiczne

Barrier to Gases

W ramach technologii ZONZ™ Technology stosowane
są odpowiednio dobrane przędze i różnorodne dzianiny,
w celu optymalnego dopasowania rękawic do rąk, tak
aby zwiększyć ich ruchomość i sprawność manualną
użytkownika oraz zminimalizować zmęczenie dłoni.
Strefy o luźniejszym
splocie, zapewniające
wentylację oraz sprawnosć
manualną

Kompozytowy
materiał
odprowadzający
wilgoć

Wygodne zagłębienie
kciuka
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Barrier to Liquids

Barrier to Particulates

HyFlex® 11-100
Konstrukcja

Dzianina

Materiał wyściółki

Włókno przewodzące, nylon

Materiał powłoki

Pianka nitrylowa

Wykończenie

Powlekane wnętrze dłoni

Rozmiar

13

Rodzaje mankietów

Ściągacz

Rozmiar

6, 7, 8, 9, 10, 11

Długość (mm)

205–275

Pakowanie

12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie

Obsługuje ekrany dotykowe
Do stosowania z szeroką gamą
urządzeń

Ochrona przed drobnoustrojami
Trwale zaiazana technologia antybakteryjna
wykorzystująca moc srebra zapewnia odporność na przykre
zapachy i plamy oraz aktywną obecność mikroorganizmów,
takich jak bakterie, grzyby, wirusy i pleśń.

Skuteczność mechaniczna
Komfortowa, przewiewna
ochrona mechaniczna

KATEGORIA II

OCENY WYDAJNOŚCI

DO PRAC LEKKICH/WIELOZADANIOWE

EN 388

Automatyczne oczyszczanie
Aktywna, samodzielna dezynfekcja, co
hamuje rozwój mikroorganizmów, które
stykają się z rękawicą i gwarantuje pełną
ochronę antybakteryjną w wyściółce i
powłoce

Wyjątkowa wygoda oraz ochrona przed wyładowaniami
elektrostatycznymi

2131A

DODATKOWE CECHY

TECHNOLOGIE

OPIS
■ Rękawice HyFlex® 11-100 zostały zaprojektowane specjalnie
do pracy w branży mikroelektronicznej, gdzie występuje
konieczność unikania wyładowań elektrostatycznych

Antystatyczne
EN 1149

■ Ich niewielka grubość ułatwia operowanie coraz mniejszymi
elementami

Możliwość obsługi
ekranów dotykowych*

■ Powłoka z pianki nitrylowej zapobiega pozostawianiu
odcisków palców na elementach, gwarantując czystość i brak
zanieczyszczeń powierzchni

NAJLEPSZE
ZASTOSOWANIA
■ Pomieszczenia
klimatyzowane
■ Produkcja elektroniki
■ Prace malarskie
przygotowawcze i
wykończeniowe

Uwaga: nadające się do zastosowań specjalnych

HyFlex® 11-840
Konstrukcja

Dzianina

Materiał wyściółki

Nylon, spandeks

Materiał powłoki

Pianka nitrylowa

Wykończenie

Powlekane wnętrze dłoni

Rozmiar

15

Rodzaje mankietów

Ściągacz

Rozmiar

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Długość (mm)

200–270

Pakowanie

12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI
EN 388

4131A

KATEGORIA II

EN 407

Te rękawice zapewniają najwyższą
trwałość i odporność na zużycie w
zastosowaniach, w których występuje
ścieranie

DODATKOWE CECHY

Bez silikonu

Maszyny
vendingowe

Dopasowana wyściółka
zapewnia doskonałą
wygodę i regulację

Lepsza oddychalność
zapewnia ochłodę dłoni

Niezwykła wytrzymałość i doskonałe dopasowanie zapewniają wysoką
precyzję w zastosowaniach związanych ze ścieralnością
OPIS
■ Trwała, opatentowana powłoka z pianki nitrylowej FORTIX™
o grubości 1,25 mm zapewnia niezrównaną odporność na
ścieranie, podnosząc trwałość w zastosowaniach lekkich

X1XXXX

TECHNOLOGIE

DO PRAC LEKKICH/WIELOZADANIOWE

■ Powłoka FORTIXTM jest bardziej przewiewna niż wcześniejsze
materiały, co sprawia, że dłonie są chłodniejsze, bardziej suche
i mniej spocone
■ Sprawiająca wrażenie drugiej skóry wyściółka jest dopasowana
do naturalnego kształtu dłoni, aby zapewnić większą wygodę:
u nasady małego palca (zwiększona wygoda), przy końcach
palców (doskonała wrażliwość dotykowa) oraz we wnętrzu dłoni
(większa zręczność)
■ Wyważenie pomiędzy dużą wytrzymałością na ścieranie a
zwiększoną wygodą i zręcznością powoduje, że rękawice
HyFlex® są idealnym rozwiązaniem dla pracowników, którzy
często zmieniają stanowisko pracy
■ Nie zawierają silikonu, co oznacza eliminację przenoszenia
zanieczyszczeń silikonowych na części metalowe przed
malowaniem
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NAJLEPSZE
ZASTOSOWANIA
■ Montaż małych i średnich
części
■ Obsługa linii produkcyjnych
■ Skręcanie i rozkręcanie
■ Ogólna obsługa
■ Przyjęcia surowców

HyFlex® 11-300
Konstrukcja

Dzianina

Materiał wyściółki

Nylon

Rozmiar

13

Rodzaje mankietów

Ściągacz

Rozmiar

7, 8, 9, 10, 11

Długość (mm)

210–251

Pakowanie

12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI

DO PRAC LEKKICH/WIELOZADANIOWE

KATEGORIA I

Wygoda oraz ochrona produktu
DODATKOWE CECHY

Bez silikonu

OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Drobny i rozciągliwy ścieg zapewniajacy

■ Prace delikatne i precyzyjne

■ Rękawice o niewielkiej pylności

■ Prace wykończeniowe
■ Ogólna obsługa
■ Pakowanie

HyFlex® 11-917
Konstrukcja

Dzianina

Materiał wyściółki

Nylon

Materiał powłoki

Nitryl

Wykończenie

Powlekanie ¾

Rozmiar

13

Rodzaje mankietów

Ściągacz

Rozmiar

6, 7, 8, 9, 10, 11

Długość (mm)

220–260

Pakowanie

12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI

KATEGORIA II

EN 388

4121A

DODATKOWE CECHY

TECHNOLOGIE
Bez silikonu

Maszyny
vendingowe

DO PRAC LEKKICH / ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE OLEJU

Duża elastyczność i sprawność manualna, zapewniające optymalny
komfort użytkowania
OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Szorstka powłoka nitrylowa zapewnia odporność na ciecze
i lepszą chwytność w średnio zaolejonych środowiskach

■ Prace montażowe w branży
AGD

■ Doskonała odporność na ścieranie

■ Ogólne prace konserwacyjne w
zakładach ifabrykach

■ Duża elastyczność i sprawność manualna, zapewniające
optymalny komfort użytkowania.
■ Elastyczny dziany mankiet zapewnia wygodne
dopasowanie
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■ Wytwarzanie i obróbka metali
lekkich
■ Kontrola jakości

HyFlex® 11-423
Konstrukcja

Dzianina

Materiał wyściółki

Pleciona wyściółka bezszwowa
dziana w technologii
INTERCEPT™ Technology

Materiał powłoki

Poliuretan i nitryl na bazie wody

Wykończenie

Powlekane wnętrze dłoni

Rozmiar

13

Rodzaje mankietów

Ściągacz

Rozmiar

6, 7, 8, 9, 10, 11

Długość (mm)

220–260

Pakowanie

12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI
EN 388

EN 407

4X32B

X1XXXX

KATEGORIA III

TECHNOLOGIE

DODATKOWE CECHY

Antystatyczne
EN 1149

Bez silikonu

HyFlex® 72-400
Konstrukcja

Dzianina

Materiał wyściółki

Włókno szklane, HPPE, Lycra®,
poliester, stal nierdzewna

Rozmiar

10

Rodzaje mankietów

Ściągacz

Rozmiar

6, 7, 8, 9, 10, 11

Długość (mm)

230–267

Pakowanie

12 sztuk w woreczku;
2 woreczki w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI

KATEGORIA II

DO PRAC ŚREDNICH/OCHRONA PRZED PRZECIĘCIAMI

System ma na celu ułatwienie wyboru odpowiednich produktów do
ochrony dłoni.
OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Dobra odporność na ścieranie i przecięcia w bardzo
wygodnych rękawicach

■ Łączenie metalowych części
oraz komponentówPrace
montażowe w branży AGD

■ Przyjazna dla środowiska powłoka na bazie wody
■ Krótkotrwała odporność na działanie temperatur do 100°C
■ Na rękawicach umieszczono element wskaźnikowy
(pomarańczowy) zgodnie z kodami kolorystycznymi
oznaczającymi odpowiednio następujące poziomy
odporności na przecięcia: 1 (zielony), 3 (pomarańczowy),
5 (czerwony)

■ Skrawanie niewielkich części
suchych lub lekko zaolejonych
■ Prace wykończeniowe
■ Konserwacja
■ Odlewy z tworzyw sztucznych
— formowane oraz
wtryskiwane

DO PRAC ŚREDNICH/OCHRONA PRZED PRZECIĘCIAMI

Wyjątkowa odporność na przecięcia i wydłużona trwałość

EN 388

3X4XE

DODATKOWE CECHY

OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Optymalna trwałość i odporność na przecięcia: te rękawice
z włókna w rozmiarze 10 zapewniają najwyższą odporność
na przecięcia, a równocześnie komfort i elastyczność

■ Przetwarzanie ryb

■ Nadają się do prania w pralce
Bez lateksu

■ Oburęczne: nie ma konieczności posiadania pary, co jest
bardziej ekonomiczne
■ Bez lateksu
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■ Przetwórstwo owoców i warzyw
(sortowanie, czyszczenie,
obieranie)
■ Przetwórstwo mięsa i drobiu

HyFlex® 72-290
Konstrukcja

Dzianina

Materiał wyściółki

Włókno szklane, poliester,
Dyneema®

Rozmiar

10

Rodzaje mankietów

Zarękawek

Rozmiar

Jeden uniwersalny rozmiar

Długość (mm)

500

Pakowanie

1 sztuka w woreczku;
12 woreczków w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI

DO PRAC ŚREDNICH/OCHRONA PRZED PRZECIĘCIAMI

KATEGORIA II

EN 388

Wyjątkowa odporność na przecięcia, komfort i trwałość
3X4XD

TECHNOLOGIE

RINGERS R-133
Powłoka rękawic

Wierzch z siatki poliestrowej,
wnętrze dłoni ze skóry syntetycznej

Konstrukcja

Cięte i szyte, dzielone wnętrze dłoni
z wzmocnieniem końcówek palców

Mankiet

Regulowany mankiet ochronny

Rozmiary

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Pakowanie

5 par w woreczku;
24 woreczki w kartonie
120 par w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI
EN 420

OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Model HyFlex® 72-290 został zaprojektowany
z myślą o zapewnieniu optymalnej ochrony przed
przecięciami w zastosowaniach związanych
z żywnością (EN 388 ISO, poziom D ochrony).
Jednocześnie lekkie i wygodne dopasowanie
zapewnia wysoki poziom akceptacji użytkowników

■ Przetwarzanie owoców oraz
warzyw
■ Potrawy gotowe
■ Usuwanie kości
■ Puszkowanie

DO PRAC LEKKICH/WIELOZADANIOWE

DODATKOWE CECHY

EN 388

2121X
TOUCHSCREEN

EKRAN
DOTYKOWY
COMPATIBLE
ZGODNOŚĆ

Jednowarstwowa siatka z wnętrzem ze skóry syntetycznej,
umożliwiająca obsługę ekranów dotykowych — do zastosowań,
w których elastyczność jest najważniejsza
OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Bezpieczny mankiet na rzep z uchwytem z gumy
termoplastycznej

■ Rynek wtórny motoryzacji,
ogólne zastosowanie

■ Miękka i trwała siatka z tkaniny na wierzchu dłoni zapewnia
optymalny komfort i elastyczność

■ Przenoszenie komponentów
strukturalnych i komponentów
nadwozia

■ Wysokiej jakości skóra syntetyczna we wnętrzu dłoni
zapewnia trwałość
■ Dodatkowa osłona palca wskazującego chroni przed
zużyciem
■ Lekka tkanina między palcami zapewnia znakomitą
sprawność manualną
■ Czubki palców: wskazującego, środkowego i kciuka
powleczone materiałem umożliwiającym obsługę ekranów
dotykowych

■ Malowanie nadwozi, w tym
kontrola powierzchni
■ Nakładanie szczeliwa, drobne
naprawy
■ Naprawa i wymiana paneli
nadwozia
■ Wymiana olejów, płynów i
filtrów
■ Naprawy silników i przekładni
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RĘKAWICE RINGERS OCHRONA PRZED UDERZENIEM
Wyjątkowy system ochrony przed uderzeniami rękawic RINGERS GLOVES wykorzystuje gumę termoplastyczną jako podstawową metodę ochrony
dłoni przed urazami spowodowanymi przez uderzenia. Guma termoplastyczna stanowi idealny materiał dzięki elastyczności przypominającej
gumę, która w wydajny sposób rozprasza energię uderzenia z dala od kości, zmniejszając siłę uderzenia.

Guma termoplastyczna

PRZEKRÓJ GUMY TERMOPLASTYCZNEJ
Każdy kawałek gumy termoplastycznej jest bezpiecznie przyszyty
do grzbietu dłoni. Nasze konstrukcje TPR są zgodne z anatomią
dłoni, dzięki czemu zapewniają pełny zakres ruchów.
Guma termoplastyczna jest formowana w różne kształty, zależnie
od przeznaczenia i funkcji rękawic. Prace ciężkie wymagają
większego obszaru ochrony przed uderzeniami niż prace lekkie.

Szwy

Wydajny
spandex

Palec
Kość

ROZPRASZANIE UDERZEŃ

Energia
uderzenia

Elementy z gumy termoplastycznej zostały precyzyjnie
zaprojektowane z myślą o efektywnym rozpraszaniu energii
uderzenia. Nasza wyjątkowa konstrukcja łączy atrybuty gumy
termoplastycznej, takie jak miękkość, odporność, kształt, grubość
i kolor, aby stworzyć najbardziej efektywne rękawice chroniące
przed uderzeniami na świecie.

Obiekt
uderzający

Rozpraszanie
energii
uderzenia

RINGERS R-068
Powłoka rękawic

HPPE

Ochraniacze

Guma termoplastyczna

Konstrukcja

Dzianina bezszwowa 13 gg

Mankiet

Mankiet żebrowany 3” 1x1
z mocowaniem

Rozmiary

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Pakowanie

10 par w woreczku;
6 woreczków w kartonie
60 par w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI
EN 420

DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH / OCHRONA PRZED
UDERZENIAMI

DODATKOWE CECHY

EN 388

4X44FP

TOUCHSCREEN

Obsługuje
ekrany
COMPATIBLE
dotykowe

Innowacyjna odporność na uderzenia i rozcięcia oraz ochrona przed
działaniem płynów w połączeniu z doskonałą sprawnością manualną
zapewniają niebywały komfort w różnych zastosowaniach
OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Powłoka z kauczuku termoplastycznego zapewnia ochronę
grzbietu dłoni i palców na całej ich długości

■ Wprowadzanie narzędzi do
otworu wiertniczego

■ Opatentowana technologia podwójnego powlekania
zanurzeniowego

■ Montaż i demontaż dużych rur

■ W pełni powlekane zanurzeniowo nitrylem, z gładkim
wykończeniem zapewniającym odporność na działanie płynów
■ Wnętrze dłoni częściowo powlekane zanurzeniowo nitrylem,
z piaskowym wykończeniem, które zapewnia doskonałą
chwytność
■ Piaskowe wykończenie zapewniające doskonałą chwytność
zarówno na mokrych, jak i suchych powierzchniach
■ Dobra widoczność zwiększająca bezpieczeństwo
■ Czubki palców: wskazującego, środkowego i kciuka
powleczone materiałem umożliwiającym obsługę ekranów
dotykowych
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■ Załączanie i zwalnianie
stabilizatora przewodu
wiertniczego
■ Rozładunek i układanie rur
■ Konfiguracja kolektorów
ciśnieniowych i głowic
wtryskiwaczy

ActivArmr® 78-102
Konstrukcja

Dzianina

Materiał wyściółki

Akryl, Spandex

Materiał powłoki

PCW

Wykończenie

Kropkowane wnętrze
dłoni

Rozmiar

10

Rodzaje mankietów

Ściągacz

Rozmiar

7, 9

Długość (mm)

230, 260

Pakowanie

1 para w woreczku;
144 pary w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI
EN 388

113XB

KATEGORIA II

EN 511

DODATKOWE CECHY

010

TECHNOLOGIE
Bez lateksu

DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH / NISKICH TEMPERATUR

Wygoda, sprawność manualna i ochrona termiczna
OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Termiczna wyściółka akrylowa, zapewniająca komfort
podczas użytkowania oraz bardzo skuteczną izolację
termiczną

■ Obsługa produktów
mrożonych

■ Nadają się do wielu różnych zastosowań w branży
przetwórstwa żywności: magazyny, praca przy produktach
mrożonych, rękawica spodnia przy obróbce mięsa/ryb,
transport
■ Nie zawiera lateksu

■ Stosuje się w warunkach
chłodniczych przy
niesterylnym i suchym
zajmowaniu się żywnością
■ Przestrzenie magazynowe
■ Prace magazynowe
■ Stosowana jako rękawica
wewnętrzna w przemyśle
przetwórstwa mięsnego oraz
rybnego

ActivArmr® 80-409
Konstrukcja

Dzianina

Materiał wyściółki

Akryl, poliamid, poliester

Materiał powłoki

Nitryl

Wykończenie

Powlekane w całości

Rozmiar

13

Rodzaje mankietów

Ściągacz

Rozmiar

8, 9, 10

Długość (mm)

220–260

Pakowanie

6 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie

DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH / NISKICH TEMPERATUR

Pełna powłoka i izolacja, co zapewnia wyjątkowy komfort w niskich
temperaturach
OCENY WYDAJNOŚCI
EN 388

EN 511

4121C

020

KATEGORIA II

DODATKOWE CECHY

Antystatyczne
EN 1149 i EN 16350

OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Nitrylowa powłoka modelu ActivArmr 80-409 zapewnia
dobrą chwytność i pozostaje elastyczna, co zwiększa
wrażliwość dotykową

■ Zewnętrzne prace budowlane

■ Delikatna, rozciągliwa wyściółka zapewnia doskonały
komfort i wysoki poziom ochrony termicznej przy pracy w
niskich temperaturach.

■ Konserwacja w ramach robót
publicznych

■ Doskonała odporność na ścieranie
■ Elastyczny dziany mankiet zapewnia wygodne
dopasowanie
Uwaga: nadające się do zastosowań specjalnych
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■ Składowanie towarów łatwo
psujących się

■ Zakłady chłodnicze
■ Zbiórka odpadów

ActivArmr ® 97-631
Konstrukcja

Dzianina

Materiał wyściółki

Nylon/akryl

Materiał powłoki

PCW

Wykończenie

Powlekane wnętrze dłoni

Rodzaje mankietów

Ściągacz

Rozmiar

7, 8, 9, 10, 11

Długość (mm)

250–285

Pakowanie

6 par w woreczku PE;
6 woreczków w kartonie

DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH / NISKICH TEMPERATUR

Wysoka sprawność manualna i ochrona przed zimnem
OCENY WYDAJNOŚCI
EN 388

EN 511

2231B

12X

KATEGORIA II

OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Powłoka z PCW gwarantuje chwytność i elastyczność
nawet w najniższych temperaturach

■ Rolnictwo

■ Zalety dwuwarstwowej konstrukcji:

■ Konstrukcja

1. Elastyczna nylonowa warstwa zewnętrzna chroni
przed zagrożeniami mechanicznymi, w tym
przecięciami, i doskonale dopasowuje się do dłoni,
maksymalnie zwiększając sprawność manualną

■ Chłodnie
■ Do prac na zewnątrz w zimie
■ Przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej

2. Miękka i izolująca akrylowa warstwa wewnętrzna
gwarantuje komfort i ciepło
■ ActivArmr ® 97-631 wyróżnia się spośród innych
rękawic na rynku, ponieważ zapewnia użytkownikowi
unikalną kombinację ciepła, sprawności manualnej i
elastyczności, przez co pozwala odczuć wszystko oprócz
zimna

ActivArmr ® 97-681
Konstrukcja

Dzianina

Materiał wyściółki

Nylon/akryl

Materiał powłoki

PCW

Wykończenie

Pełna powłoka

Rodzaje mankietów

Rękawice z długim
mankietem

Rozmiar

8, 9, 10, 11

Długość (mm)

250–285

Pakowanie

6 par w woreczku PE;
6 woreczków w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI
EN 388

EN 511

2231B

221

KATEGORIA II

DODATKOWE CECHY

TECHNOLOGIE
Antystatyczne
EN 1149

DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH / NISKICH TEMPERATUR

Ochrona przed zimnem i cieczami, sprawność manualna i wygoda
OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Powłoka z PCW gwarantuje chwytność i elastyczność
nawet w najniższych temperaturach

■ Do stosowania w niskich
temperaturach

■ Technologia RIPEL™ utrzymuje płyny na zewnątrz, dzięki
czemu dłonie dłużej pozostają suche i ciepłe

■ Odwierty/wydobycie

■ Zalety dwuwarstwowej konstrukcji:

■ Usługi produkcyjne /
przetwórstwo

1. Elastyczna nylonowa warstwa zewnętrzna
z powłoką z PCW chroni przed cieczami i
zagrożeniami mechanicznymi, w tym przecięciami
2. Miękka i izolująca akrylowa warstwa wewnętrzna
gwarantuje komfort i ciepło
■ Cieczoodporna rękawica ActivArmr® 97-681 odznacza
się najlepszym w branży połączeniem ciepła i
sprawności manualnej
■ Jest na tyle cienka, aby umożliwić obsługę małych
przedmiotów, a przy tym doskonale chroni przed
trudnymi warunkami otoczenia i wszelkimi żywiołami
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■ Infrastruktura

UPROSZCZONY WYBÓR RĘKAWIC I KOMBINEZONÓW CHEMICZNYCH
AnsellGUARDIAN® upraszcza proces doboru rękawic i kombinezonów pod kątem unikalnej kombinacji
chemikaliów klienta.

Jak działa narzędzie AnsellGUARDIAN® Chemical
AnsellGUARDIAN ® Chemical ocenia odporność materiałów rękawic i kombinezonów na konkretne chemikalia, zapewniając ocenę
ryzyka i oczekiwane czasy przenikania. Ocenę tę można przeprowadzić podczas osobistej konsultacji z jednym z naszych specjalistów
AnsellGUARDIAN ® lub online, korzystając z naszej bazy danych przenikania chemikaliów. Dzięki temu dobór odpowiednich rękawic i
kombinezonów chemicznych nigdy nie był łatwiejszy.
Glove_Report.pdf
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Uproszczenie

PRZEWODNIK PO NORMACH EUROPEJSKICH DLA RĘKAWIC I RĘKAWÓW OCHRONNYCH
Rękawice i rękawy Ansell sprzedawane w Europie są certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej
w sprawie ŚOI (2016/425) i odpowiednimi, najnowszymi normami EN, co opisano również w tej sekcji
EN ISO 374 — Ochrona przed chemikaliami lub ochrona przed mikroorganizmami
Norma ta określa zdolność rękawic do ochrony użytkownika przed chemikaliami lub mikroorganizmami.
Mikroorganizmy

Poziomy wydajności
EN 374:2003

Poziom według
normy EN ≥ 2
EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Stare: AQL (Acceptable Quality Level, dopuszczalny poziom
jakości) dla penetracji cieczy. Wyższa wartość wskaźnika oznacza
słaby wynik, a niższa — dobry wynik. Rękawice muszą przejść
test na przeciekanie wody i powietrza, a ta metoda testowania
pozostaje niezmieniona zgodnie z nową normą EN ISO 374.
Nowe: oprócz testów ochrony przed bakteriami i grzybami, każda
rękawica może być testowana pod kątem ochrony przed wirusami
przy użyciu nowego testu penetracji wirusów. Wymagania
dotyczące AQL zostały usunięte z nowej normy EN ISO 374-5:2016.

1

2

3

4,0

1,5

0,65

Ochrona przed chemikaliami
EN 374:2003

XYZ

EN ISO 374-1:2016
Type C

EN ISO 374-1:2016
Type B

XYZ
EN ISO 374-1:2016
Type A

Stare: czas przenikania > 30 minut dla co najmniej trzech substancji
chemicznych z tej listy (XYZ oznacza litery kodu dla trzech z
tych substancji chemicznych, dla których rękawica uzyskała czas
przenikania > 30 minut).
Nowość:
Typ C Co najmniej poziom 1 (ponad 10 minut) dla co najmniej jednej
substancji chemicznej z listy — testowane są również mankiety*.
Typ B Co najmniej poziom 2 (ponad 30 minut) dla co najmniej trzech
substancji chemicznych z listy — testowane są również mankiety*
Typ A Co najmniej poziom 2 (ponad 30 minut) dla co najmniej
sześciu substancji chemicznych z listy — testowane są również
mankiety*.

A. Metanol
B. Aceton
C. Acetonitryl
D. Dwuchlorometan
E. Dwusiarczek węgla
F. Toluen

G. Dietyloamina
H. Tetrahydrofuran
I. Octan etylu
J. n-Heptan
K. Wodorotlenek sodu 40%
L. Kwas siarkowy 96%

Dodatkowe substancje
chemiczne
M. Kwas azotowy 65%
N. Kwas octowy 99%
O. Woda

amoniakalna 25%
P. Nadtlenek wodoru 30%
S. Kwas fluorowodorowy 40%
T. Formaldehyd 37%

UVWXYZ

Poziom wydajności
Minuty

EN 374

0

1

2

3

4

5

6

< 10

10

30

60

120

240

> 480

Ikona kolby Erlenmeyera (niska odporność chemiczna / wodoodporność) została wycofana.

* Tylko, gdy wartość dla rękawic >= 40 cm

EN 421 — skażenie radioaktywne i promieniowanie jonizujące
EN 421:2010

EN 421:2010

Rękawice chroniące przed bezpośrednim kontaktem
z substancją radioaktywną.

Rękawice chroniące przed bezpośrednim
napromieniowaniem (promieniowanie rentgenowskie,
alfa, beta, gamma i promieniowanie neutronowe).

EN 14605:2005+A1:2009

EN 14605:2005
+ A1:2009

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami — wymagania dotyczące wydajności odzieży ze spojeniami wodoszczelnymi
(typ 3) lub bryzgoszczelnymi (typ 4), w tym wyposażenia zapewniającego ochronę jedynie części ciała (typy PB [3] i PB [4]).

Norma ISO 18889 — ta norma określa wymagania związane z wydajnością dla rękawic noszonych przez operatorów podczas mieszania,
ładowania, stosowania i obsługi pestycydów, jak również pracowników wchodzących ponownie.
Klasyfikacja

Poziomy wydajności

Zagrożenia chemiczne

Opis

Poziom G1

Niska

Kontakt z rozcieńczonymi pestycydami

Poziom G2

Wysoka

Kontakt z rozcieńczonymi i stężonymi
pestycydami

Poziom chwytności

Działania związane z ponownym
wejściem, częściowa ochrona

Kontakt suchy oraz kontakt z częściowo
wysuszonymi pozostałościami
pestycydów

G1
ISO 18889

G2
ISO 18889

GR
ISO 18889

*Ponowne wejście = kontakt z częściowo lub całkowicie wysuszonym pestycydem w obszarze, w którym niedawno go zastosowano, w ramach obowiązków
służbowych

Bądź na bieżąco. Odwiedź centrum zasobów firmy Ansell na temat norm EN: ansell.com/enresourcecenter
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AlphaTec® 87-029
Materiał powłoki

Naturalny lateks

Materiał wyściółki

Poliamid

Chwytność

Marszczone wykończenie.

Rodzaje mankietów

Rękawice z długim mankietem

Rozmiar

7, 8, 9, 10, 11

Długość (mm)

300

Grubość (mm)

1,25

Pakowanie

12 par w woreczku,
10 woreczków w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI
EN 388

EN ISO 374-1
Type A

2141A

AKLMPT

KATEGORIA III

EN ISO 374-5

DODATKOWE CECHY
EN 407
Zanurzenie

X2XXXX

NATURALNY LATEKS

Pełna powłoka i izolacja, co zapewnia wyjątkowy komfort w niskich
temperaturach
OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Duża elastyczność i znakomita sprawność manualna

■ Praca z chemikaliami

■ Dobra chwytność, zarówno w środowisku mokrym, jak i
suchym, uzyskana dzięki wykończeniu marszczonemu

■ Czyszczenie

■ Bezszwowa wyściółka poliamidowa — marszczona
powłoka
z naturalnej gumy lateksowej w obszarze dłoni, gładka
powłoka na mankiecie

■ Ogólny przemysł chemiczny

■ AQL 1,5
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■ Przetwarzanie ryb
■ Hodowla ostryg

AlphaTec® 87-195
Materiał powłoki

Naturalny lateks

Materiał wyściółki

Bawełna flokowana

Chwytność

Rybia łuska

Rodzaje mankietów

Proste

Rozmiar

6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10

Długość (mm)

305

Grubość (mm)

0,35

Pakowanie

1 para w woreczku;
12 par w worku zbiorczym; 12
zbiorczych worków w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI
EN 388

EN ISO 374-1
Type B

1010X

KLT

KATEGORIA III

EN ISO 374-5

DODATKOWE CECHY

EN 421

AlphaTec® 87-900
Materiał powłoki

Naturalny lateks

Materiał wyściółki

Bawełna flokowana

Chwytność

Romb

Rodzaje mankietów

Proste

Rozmiar

7,5, 8, 9, 10, 11

Długość (mm)

323

Grubość (mm)

0,68

Pakowanie

1 para w woreczku;
12 par w worku zbiorczym;
12 zbiorczych worków w
kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI
EN ISO 374-1
Type A

KATEGORIA III

EN ISO 374-5

DODATKOWE CECHY
2120A
EN 421

Skuteczne zapobieganie alergiom i wyjątkowa wrażliwość
dotykowa
OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

Specjalna obróbka celem zmniejszenia ryzyka reakcji
alergicznych
Rozprysk

EN 388

LATEKS NATURALNY

AKLNPT

Zapewnia niezrównaną wrażliwość

Zanurzenie

■ Czyszczenie
■ Przetwarzanie ryb

Znakomity stosunek jakości do ceny

■ Prace porządkowe

AQL 0,65

■ Przetwarzanie drobiu

NATURALNY LATEKS

Pełna powłoka i izolacja, co zapewnia wyjątkowy komfort
w niskich temperaturach
OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Mieszanka neoprenu oraz lateksu, dająca pewną ochronę
przed bardzo szerokim spektrum chemikaliów

■ Montaż samolotów

■ Mocne i trwałe, doskonała chwytność na mokro i na sucho

■ Przemysł chemiczny

■ Wysokiej jakości wyściółka z czystej bawełny flokowanej
zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry

VIRUS

■ Przetwórstwo wołowiny i
wieprzowiny

■ AQL 0,65
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■ Produkcja baterii/akumulatorów
■ Produkcja elektroniki

AlphaTec® 37-510

NITRYL

Materiał powłoki

Nitryl

Materiał wyściółki

Nieflokowane

Chwytność

Wypukły wzór rombu

Rodzaje mankietów

Rękawice z długim mankietem

Rozmiar

7, 8, 9, 10, 11, 12

Długość (mm)

320

Grubość (mm)

0,28

Pakowanie

12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI
EN 388

EN ISO 374-1
Type B

2001A

JKL

Lepsza chwytność, sprawność manualna i elastyczność

KATEGORIA III

OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA
■ Czyszczenie

DODATKOWE CECHY

■ Związek nitrylu zapewniający wysoką wydajność,
zwiększoną elastyczność oraz sprawność manualną, nawet
w niskich temperaturach

EN ISO 374-5

EN 421

■ Technologia Ansell UltraGrip™ Technology: wykończenie
wypukłym wzorem w romby zapewnia tym rękawicom
niezrównaną chwytność w środowisku mokrym i tłustym

■ Przetwarzanie ryb
■ Przygotowanie, przetwórstwo i
transport żywności
■ Przetwórstwo mięsa i drobiu

■ Nieflokowane, aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia
żywności

Zanurzenie

■ Właściwości mechaniczne lepsze niż w przypadku rękawic z
gumy naturalnej
■ AQL 0,65

AlphaTec® Solvex® 37-675
Materiał powłoki

Nitryl

Materiał wyściółki

Flokowane

Chwytność

Łacha piasku

Rodzaje mankietów

Rękawice z długim mankietem

Rozmiar

6, 7, 8, 9, 10, 11

Długość (mm)

330

Grubość (mm)

0,38

Pakowanie

12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI
EN 388

EN ISO 374-1
Type A

EN ISO 374-5

4101X

JKLOPT

VIRUS

KATEGORIA III

DODATKOWE CECHY

G2

ISO 18889

Antystatyczne
EN 1149

Zanurzenie

Bez silikonu

NITRYL

Bardzo komfortowe, odporne chemicznie rękawice do wielu różnych
zastosowań
OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Wysoka wydajność w mokrych i suchych środowiskach
pracy, w których kluczową kwestią jest odporność na
substancje chemiczne

■ Chemikalia związane z
rolnictwem

■ Idealne rozwiązanie bezpiecznej pracy w różnego typu
środowiskach, w których występują niebezpieczne
substancje chemiczne
■ Wykończenie wzorem „łacha piasku” rękawic 37-675 daje
rękawicom gładką powierzchnię, pośrednio zmniejszającą
koszty dzięki mniejszej liczbie odrzutów delikatnych części
■ AQL 0,65
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■ Przetwórstwo chemiczne i
przygotowanie chemikaliów
■ Przemysł drukarski
■ Rafinacja – ropa naftowa i
benzyna

AlphaTec® 58-128

NITRYL

Materiał powłoki

Nitryl

Materiał wyściółki

Nylon

Chwytność

Technologia ANSELL GRIP™
Technology

Rodzaje mankietów

Rękawice z długim mankietem

Rozmiar

7, 8, 9, 10, 11

Długość (mm)

280

Pakowanie

12 par w woreczku;
12 woreczków w kartonie

OCENY WYDAJNOŚCI
EN 388

EN ISO 374-1:2016
Type A
EN

X121A

DODATKOWE CECHY

Antystatyczne
EN 1149

TECHNOLOGIE

Technologia Thin Nitrile Technology
zapewniająca większą elastyczność

Bez silikonu

Rozprysk

Większa sprawność manualna w połączeniu z ochroną chemiczną
przy pracach lekkich oraz technologią ANSELL GRIPTM Technology
OPIS

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Opracowane z myślą o zmniejszeniu zmęczenia
dłoni i zapewnieniu większej wydajności pracy przy
równoczesnym ograniczeniu intensywności pracy
mięśni

■ Zajmowanie się farbami, tuszami,
barwnikami i klejami

■ Wyjątkowa formuła „Thin Nitrile Technology”
zapewnia optymalną elastyczność, a technologia
ANSELL GRIP TM Technology umożliwia bardziej
precyzyjną obsługę drobnych części zaolejonych i
mokrych

■ Obróbka metali przy użyciu
substancji korozyjnych

■ Doskonała ochrona dłoni przed cieczami
drażniącymi
■ AQL 0,65

AlphaTec® 79-700
Nitryl

Materiał wyściółki

AQUADRITM

Chwytność

Odwrócony romb

Rodzaje mankietów

Zawijany ze ściągaczem

Rozmiar

7, 8, 9, 10, 11

Długość (mm)

310

Grubość (mm)

0,225

Pakowanie

1 para w woreczku;
50 par w wewnętrznym
pudełku dystrybutora;
4 dystrybutory w kartonie

EN 388

EN ISO 374-1
Type B

EN ISO 374-5

JKT

EN 421
Zanurzenie

■ Prace związane ze środkami
biobójczymi, grzybobójczymi i
pestycydami

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA

■ Technologia AQUADRI Technology zapewnia
większą suchość dłoni użytkowników przez dłuższy
czas oraz wyższy poziom komfortuWzór odwróconego
rombu w obszarze wnętrza dłoni połączony z
niechlorowaną powierzchnią zapewnia bezpieczny
chwyt w środowiskach mokrych, suchych i
zaolejonych
TM

Antystatyczne
EN 1149

■ Pakowanie i napełnianie, obsługa
maszyn

Całodniowy komfort w lekkich rękawicach
OPIS

KATEGORIA III

DODATKOWE CECHY
1001A

■ Lekki montaż w środowiskach
chemicznych

NITRYL

Materiał powłoki

OCENY WYDAJNOŚCI

Certyfikowany
ergonomiczny kształt
ograniczający zmęczenie
dłoni

KATEGORIA III

ISO 374-5

JKOPST

Chroni przed kontaktem z płynami roboczymi,
rozcieńczonymi kwasami, środkami odtłuszczającymi
i najbardziej drażniącymi chemikaliami, które
wywołują większość chorób skórnych

Bez silikonu

■ AQL 0,65

TECHNOLOGIE
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■ Testowanie systemów i silników
■ Dystrybucja żywności
■ Przenoszenie oraz lekki montaż
w warunkach suchych, mokrych
bądź zaolejonych
■ Rozpuszczalniki oparte na ropie
naftowej i węglowodorach
■ Malowanie, powlekanie oraz
czyszczenie

AlphaTec® 2000
(dawniej MICROGARD ®)
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PRZEWODNIK PO NORMACH EUROPEJSKICH DLA ODZIEŻY DO OCHRONY
CHEMICZNEJ
Aby pomóc Państwu w doborze odpowiednich rozwiązań ochronnych w oparciu o ryzyko narażenia, UE
opracowała sześć rodzajów odzieży do ochrony chemicznej (CPC).
Certyfikat danego typu wskazuje ochronę zapewnianą przez kombinezon przed konkretnym zagrożeniem (gaz, ciecz lub pył). Naszą
odpowiedzialnością jako producenta jest zapewnienie, że firma Ansell spełnia wymagania tych norm w stosownych przypadkach. Należy
pamiętać, że zgodność z normami tego typu nie oznacza, że kombinezon jest w 100% nieprzepuszczalny dla danego zagrożenia. W ramach
tych testów od kombinezonów wymaga się jedynie spełnienia określonych minimalnych wymagań eksploatacyjnych. Na przykład w
przypadku badania cząstek stałych typu 5 dopuszcza się przecieki pojedynczych kombinezonów na poziomie do 30%, pod warunkiem, że
średnia przecieków dla wszystkich badanych kombinezonów nie przekracza 15%. Firma Ansell wytwarza produkty zgodnie z normą ISO 9001,
zapewniając tym samym stałe osiąganie pożądanego poziomu ochrony na tyle, na ile jest to możliwe.
Aktualne europejskie rodzaje odzieży do ochrony chemicznej
Symbol*

TYPE 1

TYPE 1a

„Typy” UE
EN 943-1 i 2
Typ 1

Definicja
Gazoszczelna odzież do ochrony chemicznej
Odzież chroniąca przed chemikaliami ciekłymi i gazowymi, aerozolami i cząstkami stałymi

Typ 1a

› Gazoszczelny, autonomiczny aparat oddechowy wewnątrz kombinezonu

Typ 1a-ET

› Typ 1a dla zespołów ratowniczych

Typ 1b

› Gazoszczelny, autonomiczny aparat oddechowy na zewnątrz kombinezonu

Typ 1b-ET

› Typ 1b dla zespołów ratowniczych

Typ 1c

› Gazoszczelny, z powietrzem do oddychania dostarczanym przez aparat z wymuszonym przepływem

TYPE 1a-ET

TYPE 1b

TYPE 1b-ET

TYPE 1c

EN 943-1
Typ 2

Niegazoszczelna odzież do ochrony chemicznej
Kombinezony, które zachowują nadciśnienie, aby zapobiec przedostawaniu się pyłów, cieczy i oparów
Uwaga: Począwszy od wydania 2015 normy EN 943-1 typ 2 nie jest już określony.

EN 14605
Typ 3

Kombinezony wodoszczelne
Kombinezony, które mogą chronić przed silnymi i kierunkowymi strumieniami płynnych chemikaliów

EN 14605
Typ 4

Odzież chroniąca przed chemikaliami w postaci rozpylonej
Kombinezony, które chronią przed nasyceniem ciekłymi chemikaliami

EN ISO 13982-1
typ 5

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi
Kombinezony zapewniające ochronę całego ciała przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi

EN 13034
Typ 6

Odzież chroniąca przed rozbryzgiem cieczy
Kombinezony, które oferują ograniczoną ochronę przed lekkimi rozpryskami ciekłych chemikaliów

Dodatkowe normy
Symbol*

EN 1073

EN ISO 14116

Definicja

„Typy” UE
EN 1073-1**

Wentylowana odzież ochronna chroniąca przed skażeniem radioaktywnymi cząstkami stałymi

EN 1073-2**

Niewentylowana odzież ochronna chroniąca przed skażeniem radioaktywnymi cząstkami stałymi

EN 14126

Odzież chroniąca przed czynnikami zakaźnymi (typ z dopiskiem „-B”, tj. typ 3-B) oznacza zatwierdzenie
zgodnie z niniejszą normą europejską

EN 1149-5

Odzież ochronna o właściwościach elektrostatycznych***

EN ISO 27065

Odzież ochronna — kombinezony ochronne dla operatorów stosujących pestycydy w płynie

DIN 32781

Odzież ochronna — kombinezony chroniące przed pestycydami

EN ISO 14116

Odzież ochronna — materiały, zestawy materiałów i odzież ograniczająca rozprzestrzenianie płomienia

EN 12941

Sprzęt chroniący układ oddechowy — zasilane urządzenia filtrujące obejmujące kask lub kaptur

EN 14594

Sprzęt chroniący układ oddechowy — aparaty oddechowe ze sprężonym powietrzem o przepływie ciągłym

INDEX 1

EN 12941

EN 14594

Wyłączenie odpowiedzialności: Odzież Ansell jest dostępna dla większości zastosowań. Należy jednak pamiętać, że przed wyborem odpowiedniego sprzętu ochrony
indywidualnej należy przeprowadzić szczegółową ocenę charakteru zagrożenia i środowiska pracy. Firma Ansell podaje informacje zawarte w niniejszym katalogu
produktów, aby pomóc Państwu w wyborze właściwego produktu, ale odpowiedzialność za prawidłowy dobór środków ochrony indywidualnej spoczywa na
użytkowniku.
* Zatwierdzone kategorie ochronne niekoniecznie mają zastosowanie do akcesoriów. Zawsze należy zapoznać się z etykietą odzieży i instrukcją użytkowania, która wskazuje
oferowany poziom ochrony.
** Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.
*** Zawsze upewnić się, że odzież i użytkownik są odpowiednio uziemione.
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AlphaTec® 1800 STANDARD

MODEL 111
OCENY WYDAJNOŚCI

OPIS
■ Ochrona — sprawdzona bariera chroniąca przed
ciekłymi chemikaliami o niskim stężeniu i zagrożeniami
biologicznymi w postaci ciekłej i stałej
■ Komfort — przepuszcza parę wodną („oddychająca”),
co pomaga zmniejszyć ryzyko stresu termicznego

ROZMIARY

■ Nie zawiera silikonu — cecha niezwykle ważna przy
malowaniu natryskowym

S-5XL

■ Niskie pylenie — niższe ryzyko zanieczyszczenia w
obszarach krytycznych

KOLORY

■ Antyelektrostatyczny — testowany zgodnie z normą
EN 1149-5
■ Optymalne dopasowanie do ciała — poprawia komfort
i bezpieczeństwo użytkownika

SZWY TYPU ZAKŁADKA,
OBSZYWANE

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA
■ Ogólne prace konserwacyjne
■ Obsługa pistoletu malarskiego
■ Obsługa proszków

CECHY

MATERIAŁY

Laminat
polietylenowy z
mikroporami

1

Warstwa wewnętrzna
z włókniny
3-częściowy kaptur

AlphaTec® 1800 COMFORT

Elastyczny
kaptur

2

2-kierunkowy
przedni zamek

MODEL 195
OCENY WYDAJNOŚCI

OPIS
■ Ochrona — sprawdzona bariera chroniąca przed
ciekłymi chemikaliami i cząsteczkami unoszącymi się w
powietrzu o niskim stężeniu
■ Komfort — przepuszczający powietrze i parę wodną
(„oddychający”) kaptur SMS, pełne plecy i pachy, które
pomagają zmniejszyć ryzyko stresu termicznego
■ Nie zawiera silikonu — cecha niezwykle ważna przy
malowaniu natryskowym
■ Niskie pylenie — niższe ryzyko zanieczyszczenia w
obszarach krytycznych
ANTYSTATYCZNY — TESTOWANY I CERTYFIKOWANY
ZGODNIE Z NORMĄ EN 1149-5NAJLEPSZE
ZASTOSOWANIA
■ Kompozyty

KOLORY

ROZMIARY
S-5XL
SZWY TYPU ZAKŁADKA,
OBSZYWANE

■ Ogólne prace konserwacyjne
■ Obsługa pistoletu malarskiego
■ Przygotowanie powierzchni
■ Budowa łodzi i statków
■ Produkcja turbin wiatrowych

CECHY

MATERIAŁ
Laminat
polietylenowy z
1
mikroporami

Warstwa
zgrzewalna
1

2

Oddychające plecy
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Warstwa z
włókniny

Warstwa
wewnętrzna
z włókniny

2

AlphaTec® 2000

(dawniej MICROGARD ®)
AlphaTec® 2000 zapewnia bezpieczeństwo
i komfort dzięki wyjątkowemu poziomowi ochrony
przed cieczami i cząstkami stałymi. Idealny do
szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.
OPIS
■ Ochrona — doskonała odporność na przenikanie
cieczy i bariera dla drobnych cząstek stałych
(>0,01 mikrona*)
■ Komfort — przepuszcza parę wodną („oddychająca”),
co pomaga zmniejszyć ryzyko stresu termicznego
■ Nie zawiera silikonu — cecha niezwykle ważna przy
malowaniu natryskowym
■ Niskie pylenie — niższe ryzyko zanieczyszczenia
włóknami w obszarach krytycznych
■ Optymalne dopasowanie do ciała — poprawia komfort
i bezpieczeństwo użytkownika
■ Antyelektrostatyczny — testowany zgodnie z normą
EN 1149-5
*Metoda testowania EMSL
NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA
■ Przemysł farmaceutyczny
■ Rolnictwo
■ Clean room
■ Obsługa pistoletu malarskiego
■ Badanie miejsc przestępstw
■ Usługi weterynaryjne

OCENY WYDAJNOŚCI

KOLORY
SZWY TYPU ZAKŁADKA, OBSZYWANE

CECHY

MATERIAŁY
Laminat
polietylenowy
z mikroporami
Warstwa
wewnętrzna
z włókniny

Pętle na palce

3-częściowy kaptur

2-kierunkowy przedni
zamek
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1
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WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRODUKTÓW MOŻNA UZYSKAĆ W SIECI
W naszej nowej witrynie internetowej można znaleźć wiele informacji na temat bezpieczeństwa i rozwiązań,
a także dokumenty i materiały do pobrania, informacje prawne oraz informacje o firmie. Z łatwością można
zapoznać się z pełną ofertą naszych rozwiązań do ochrony dłoni, rąk i ciała.

www.ansell.com/industrial
INFORMACJE O PRODUKCIE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
The manufacturer:

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL ٥٥
B۱۰۷۰- BRUSSELS

declares under his sole responsibility, that the PPE described hereafter:

TouchNTuff® ٥۰۰-۹۲
applicable until [۲۰۱۸-۰٤-۲۰]

PPE to be used against category III risks

A

EN۳۷٤:۲۰۰۳

EN۳۷٤:۲۰۰۳

is in conformity with the provisions of Regulation (EU) ٤۲٥/۲۰۱٦ and with the European
harmonised standards EN+٤۲۰:۲۰۰۳A۱:۲۰۰۹, EN۳۷٤:۲۰۰۳, and is identical to the PPE which is
subject to the EC Type Examination; under certiﬁcate number ۱۱۸٤/۲۰۱٦/۰۳۲ issued by the
Notiﬁed Body:

FOOD DECLARATION OF PRODUCT COMPLIANCE
the Authorised Representative, established in the European Community:

CENTEXBEL (۰٤۹۳)
TECHNOLOGIEPARK ۷
B۹۰٥۲- ZWIJNAARDE

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
declares that the glove described hereafter:

and is subject to the procedure set out in Annex VII (Module C۲) of the Regulation under the
supervision of the Notiﬁed Body:

TouchNTuff® 92-500

CENTEXBEL (۰٤۹۳)
TECHNOLOGIEPARK ۷
B۹۰٥۲- ZWIJNAARDE

B

belonging to the "Elastomers and Rubber" category (for more detailed information on product
composition please consult the Ansell Technical Datasheet)
is in conformity with the following provisions:
the EC-regulation 1935/2004 and the EC-regulation 2023/2006 related to Good Manufacturing
Practices (GMP) for Materials and Articles intended to come in contact with Foodstuffs (for more
detailed information please also consult Ansell GMP Food Declaration).
All ingredients, starting monomers, additives used in manufacturing this glove comply with:
- any positive list
- any relevant SML(Specific Migration Limit) or restrictions as specified in the applicable EU-28
food legislations.

Guido Van Duren
Director – Regulatory Affairs PPE Products
Ansell
Date: ۲۰۱٦-۱۱-۲٥
Place: Brussels

Arkusze danych produktów

B

Deklaracje zgodności z normami UE

C

Instrukcje obsługi

D

Deklaracje zgodności produktów z normami dotyczącymi żywności

ROBOD S.A.

BRAMMER S.A.

Italy: D.M. 21/03/1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire
in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale

C

Germany: BfR Empfehlung XXI (2011) Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und
Synthesekautschuk
Netherlands: Regeling Verpakkingen en Gebruiksartikelen (Warenwet), Hoofdstuk III,
Rubberproducten Verpakkingen
Czech Republic: Vyhláška č. 38/2001 Sb. (Consolidated 2009-5-15) Annex 07: Elastomers and
rubber products - list of materials
Slovakia: Výnos MPSR a MZSR z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100, Annex 10

Strona informacji o produkcie zawiera również różne arkusze danych
do pobrania, takie jak:
A

France: Arrêté du 9 novembre 1994, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact
des denrées, produits et boissons alimentaires

United Kingdom: FDA Code of Federal Regulations, Title 21, Part 177, section 2600 (21 CFR
177.2600) - Rubber articles intended for repeated use

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com

D

ODDZIAŁY FIRMY
RUBIX W EUROPIE
ŚRODKOWEJ I
WSCHODNIEJ

RUBIX CZECH S.R.O.
RUBIX SLOVAKIA
S.R.O.

BRAMMER
MAGYARORSZÁG
KFT.

Brammer S.A.
ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa
POLAND
Tel.: +48 17 227 00 00
E-mail: brammer.pl@rubix.com

Robod S.A.
ul. Trakt św. Wojciecha 223/225
80-017 Gdańsk
POLAND
Tel.: +48 58 321 98 98
E-mail: info@robod.pl

BRAMMER ROMANIA,
NOVO TECH

Europa, Bliski Wschód i Afryka
Ansell Healthcare NV
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International, 55
1070 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Faks: +32 (0) 2 528 74 01
www.ansell.com

Ansell, ® i TMsą znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. ©2021 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

