
 
 

 

 

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI UTILIZARE PENTRU MANUSI DE PROTECTIE   CAT I  

ART. 1060 BASIC 

Descrierea produsului : 

Manusi confectionate din tricot subtire din bumbac, culoare alba cu 5 degete, cu picouri fine din PVC in palma.  

Mănuşă de protecţie de concepţie simplă pentru riscuri minime (cat I), flexibile 

Marimi disponibile : 7,8,9,10 

 

Domeniu de utilizare 

Mănuşă de protecţie flexibilă, permite o bună dexteritate a mâinii si este destinata protectiei impotriva riscurilor 

minime: alunecare, murdarire, activitati mecanice moderate sau manipulări piese mici.  

Nici unul din materialele folosite in productia acestor manusi nu este cunoscut ca fiin daunator utilizatorului. 

 

Performante : 

Manusile de protectie sunt proiectate astfel incat sa respecte prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 al 

Parlamentului European si al Consiliului si cerintele esentiale de securitate si cerintele esentiale de securitate si 

sanantate corespunzatoare domeniului de utilizare preconizat. 

In conformitate cu standard EN 420 :2003+A1 : 2009 – cerinte generale pentru manusi de protectie 

Declaratia de conformitate UE poate fi accesata la: https://magazin.renania.ro/ 

 

Limite de utilizare : 

Produsul este destinat a fi utilizat in mediu de lucru cu riscuri minime. Adecvarea manusilor la fiecare activitate 

trebuie stabilita ca parte a programului clientului final de evaluare a riscurilor. Folositi manusile numai pentru scopul 

destinat si purtati marimea potrivita. Verificati manusile inainte de utilizare si nu utilizati manusi deteriorate. 

 

Curatare si intretinere : 

Atat manusile noi cat si cele folosite vor fi inspectate cu atentie inainte de utilizare. Manusile nu se vor lasa in stare 

contaminata. Daca se intentioneaza reutilizarea, se vor spala cu apa calda si detergent uzual, dupa care se vor 

usca în mod natural, sub actiunea curentilor de aer. Nu se curata cu solventi sau dezinfectanti. 

 

Instructiuni de depozitare : 

Depozitarea se face in ambalajul original, la temperaturi cuprinse intre +10°C si +25°C, departe de surse directe de 

căldură. A se feri de acţiunea directă a razelor solare.  

 

Durata de viata:  

Dacă sunt depozitate așa cum se recomandă, mănușile nu vor suferi modificarea proprietatilor timp de până la  5 

ani de la data fabricației. Durata de utilizare nu poate fi specificata și depinde de domeniul de utilizare si conditiile 

de lucru și este răspunderea utilizatorului să se asigure de adecvarea mănușii pentru scopul preconizat. 

 

Ambalare: colectiv, in pungi din plastic de 12 perechi. 

Marcaje : pe eticheta cusuta de produs : nume producator, referinta articol, marime, marcaj CE , categoria si 

standard de referinta, numar de lot, anul fabricatiei. 

 CAT.I 

  EN 420:2003+A1:2009 

 
Informații suplimentare pot fi aflate de la: 

Renania Trade S.R.L. 

str. Budiului no.68C 

540390 TG MURES , ROMANIA 

 

https://magazin.renania.ro/

