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   KARTA TECHNICZNA PRODUKTU  

 

Typ ŚOI: ROBL (ROBLV) 

 

 

Nazwa ŚOI: Rękawice dziane z przędzy 100% bawełnianej (nakrapiane PVC). 

 

 

Opis: 

 
Seria bezszwowych rękawic z wysokiej jakości przędzy bawełnianej 
o różnych gramaturach. Przyjazne dla skóry. Rękawice tej grupy 
w wersjach bez nakropienia PVC posiadają atest PZH na bezpośredni 
kontakt z żywnością w przemyśle piekarniczym i cukierniczym, a także 
mogą być stosowane przy pracach pomocniczych w pozostałych 
gałęziach przemysłu spożywczego. Zapewniają podstawową ochronę 
przed niewielkimi zagrożeniami. Powszechnie wykorzystywane jako 
wkłady do rękawic gumowych lub lateksowych. 
Czysta, naturalna bawełna jest surowcem bardzo przyjaznym dla skóry 
człowieka, zapewnia wysoki komfort pracy, nie powoduje podrażnień 
nawet przy długotrwałym użytkowaniu. 
Wersja z nakropieniem PVC na wewnętrznej stronie dłoni (litera V 
w symbolu) poprawia pewność chwytu i ułatwia operowanie 
przedmiotami. 
 

 

 

Spełnione normy 

europejskie: 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 

dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. 

 

EN 420:2003+A1:2009 

Zręczność i zdolność manipulowania palcami rąk poziom 5, 

nieszkodliwość, oznaczenie wielkości, komfort użytkowania. 

 

ŚOI (symbol ROBL) spełnia wymagania 

Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 w 

sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością. Rozporządzenie (w formie 

zmiany rozporządzenia) (WE) Nr 10/2011 z dnia 14 

stycznia 2011 
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Uiglenie maszyny: 13 

 

 

Standardowy kolor: Ecru  

 

 

Mankiet: dziany, elastyczny (na żądanie dostępny w różnych długościach)  

 

 

Kategoria ŚOI: Rękawice ochronne kategorii I zaliczane są do środków ochrony 

indywidualnej o prostej konstrukcji i stosowane jedynie w przypadku 

znikomego ryzyka – ochrona przed powierzchniowymi urazami 

mechanicznymi tj. obtarcie naskórka, lekkie skaleczenia, które 

użytkownik jest w stanie w łatwy sposób zidentyfikować we właściwym 

czasie. 

 

 

Dostępne wielkości: 6-10 (inne kolory wykończenia mankietu dla oznaczenia wielkości ŚOI) 

 

 

Właściwości wyrobu: 

- atest PZH do bezpośredniego kontaktu z żywnością 

w przemyśle piekarniczym i cukierniczym 

- przyjazne dla skóry 

- gramatura 250 g/m2 

- cienkie, uiglenie 13 

- elastyczne, bardzo dobrze dopasowane do dłoni 

- bardzo dobra zręczność i wysoki komfort użytkowania 

- bezszwowa konstrukcja 

- swobodnie przepuszczają powietrze 

- mogą być stosowane zamiennie lewa/prawa 

- dostępne również w wersji nakrapianej PVC 

 

 

Zastosowanie: 

- kontakt z żywnością w przemyśle piekarniczy i cukierniczy 

- przemysł spożywczy (prace pomocnicze) 

- pakowanie produktów 

- rolnictwo 

- prace porządkowe i konserwacyjne 

- jako wkłady do rękawic gumowych itp. 

 

 

Producent: 

JS GLOVES Szewczyk sp. j. 

ul. Królewska 23 

05-822 Milanówek 

POLSKA 

Tel/Fax: (48-22) 758 36 80 

e-mail: biuro@JS-Gloves.pl 
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