
 
 

 

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI UTILIZARE 

MANUSI DE PROTECTIE CAT I ART. 1041GRANET 

 

 

Descrierea produsului : 

Manusi tricotate din fibre sintetice, cu aplicatii punctiforme albastre din PVC in palma si pe 

degete, cu manseta elastică. Mănuşă de protecţie de concepţie simplă pentru riscuri 

minime (cat I), flexibile, care asigură dexteritate şi simţ tactil ridicat. Mărimi: S, M, L, XL.. 

 

Domeniu de utilizare 

Manusi de protectie antiderapante, utilizate la manipularea obiectelor cu fete netede, care 

presupun risc de alunecare.  

A nu se utiliza pentru operaţiuni de sudură, sau în contact cu obiecte ascuţite sau fierbinţi. A 

nu se utiliza în contact cu substanţe chimice.. 

 

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/ 

 

Instructiuni de utilizare : 

Inainte de fiecare utilizare, se verifica vizual mănuşile pentru detectarea posibilelor defecte : 

în cazul în care apar rupturi/găuri/părţi descusute, mănuşile se scot din uz. 

Instructiuni de intretinere : 

Manusile 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. 

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 utilizare nu poate fi precizată, ea poate sa difere in functie de condiţiile concrete 

de lucru. 

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

 

Marcaje,  pe eticheta cusuta de produs :  

Numele producătorului, număr model, mărime, marcaj CE, standard de referinta 

 

 

Orice alte informaţii se pot obţine la adresa : 

Renania Trade S.R.L. 

str. Budiului no.68 

TG MURES , 540390 

ROMANIA 

 

https://magazin.renania.ro/

