
Ilość: 12 par/folia, 120 par/karton  

Rękawice ochronne z dzianiny w całości powlekane nitrylem, 
zakończone usztywnionym mankietem.

Rękawice ochronne

M-GLOVE N3203 - rodzaj i nazwa rękawic, KAT II- kategoria rękawic, 10,5/XL- opis rozmiaru 

4121X

M-GLOVE N3203    P/C: 212-J

4121X

Certyfikowano przez/Notified body:

Numer certyfikatu/Certificate number: 03/2020

10,5/XL

- konieczność zapoznania się z Instrukcją Użytkownika,   P/C – kod producenta    - znak certyfikacji

ZASTOSOWANIE: Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz 
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej – DZ. U. Nr 259 poz. 2173). Zaklasyfikowane zostały do 
kategorii II i są zgodne z normą EN 388:2016+A1:2018 oraz EN 420:2003+A1:2009.
UŻYTKOWANIE: Rękawice te są sprzętem ochronnym, zabezpieczającym przed działaniem czynników średniego 
ryzyka (nie zagrażającym życiu ani zdrowiu Użytkownika). Przed każdorazowym zastosowaniem rękawic należy 
sprawdzić czy nie są uszkodzone (rozdarcia, przecięcia, przetarcia). W przypadku stwierdzenia mechanicznych 
uszkodzeń, rękawice powinny być natychmiast wycofane z użytkowania. Zawsze należy zastosować właściwy dla 
Użytkownika rozmiar rękawic, co wymaga sprawdzenia przed przystąpieniem do pracy. Materiały, które zostały użyte do 
produkcji rękawic, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie użytkownika. Jednakże każda substancja zawarta w 
materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, lateks, nitryl, barwniki itp., u 
osób szczególnie wrażliwych może powodować reakcje alergiczne. Zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie 
produktu.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: Zaleca się codzienną pielęgnację rękawic za pomocą ogólnie dostępnych środków 
czyszczących (szczotki, ścierki itp.). Pranie i czyszczenie chemiczne nie jest zalecane. Nie zaleca się kontaktu rękawic z 
ogniem.
PRZECHOWYWANIE: Zaleca się aby w trakcie procesu dystrybucji oraz przechowywania, produkt znajdował się w 
oryginalnym opakowaniu (folii i/lub kartonie), w normalnych warunkach temperatury i wilgotności oraz w czystych, 
osłoniętych i wentylowanych pomieszczeniach. 
UTYLIZACJA: Rękawice należy utylizować zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i normami w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego. Okres trwałości można określić na podstawie zużycia produktu. Instrukcja jest dostępna do 
pobrania na stronie www.marimar.pl

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA:
MARIMAR ŁUKASZ MAREK: UL. BRACKA 25A, 26-600 RADOM, POLSKA

E-MAIL: biuro@marimar.pl

EN 420:2003 
+ A1:2009

- piktogram normy i wyniki przeprowadzonych badań (4 – odporność na ścieranie, 1 – odporność na 
przecięcie, 2 – odporność na rozdarcie, 1 – odporność na przekłucie, X – odporność na przecięcie zgodny 
z EN ISO 13997 ) 

EN388:2016
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