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ROINSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
CATEGORIA III / DESIGN COMPLEX

mĂNuŞI ANSELL REZISTENTE  
LA SuBSTANŢE CHImICE

A. Utilizare
Această notă cu instrucţiuni pentru utilizare se va utiliza în combinaţie cu informaţiile specifice menţionate pe sau în interiorul 
fiecărui ambalaj.
Aceste mănuşi sunt destinate pentru a proteja mâinile împotriva riscurilor produse de substanţele chimice.
Acestea respectă, şi sunt marcate conform normelor Directivei Europene 89/686/CEE cu modificările ulterioare. De asemenea, ele 
respectă Standardele Europene în vigoare. Mănuşile însoţite de pictograma care desemnează contactul cu alimentele, sunt de 
asemenea în conformitate cu Reglementările Europene 1935/2004 şi 2023/2006 cât şi cu toate reglementările naţionale aplicabile 
pentru contactul cu alimentele.
Vă rugăm asiguraţi-vă că mănuşile sunt utilizate numai în scopurile pentru care au fost destinate.
Explicaţia pictogramelor:

A B C D
EN 388: 2003

Protecţie împotriva 
riscurilor mecanice
A:   Rezistenţă la 

abraziune
B:  Rezistenţă la tăiere
C:   Rezistenţă la rupere
D:   Rezistenţă la perforare A B C D E 

FGHIJKL
EN 374: 2003

Timp de pătrundere chimică > 30 minute faţă de:
A =  metanol
B =  acetonă
C =  acetonitril
D =  diclormetan
E =  sulfură de carbon 
F =  toluen

G =  dietilamină
H =  tetrahidrofuran
I =  acetat de etil
J =  n-heptan
K =   hidroxid de sodiu, 40%
L =  acid sulfuric, 96%

 EN 374: 2003

Mănuşi impermeabile . 
Datele privind rezistenţa 
chimică sunt disponibile 
la cerere.

EN 374: 2003

Protecţie împotriva 
micro organismelor 
(AQL ≤ 1.5 )

A B C D E F
EN 407: 2004

Protecţie împotriva 
căldurii
A:  Inflamabilitate
B:  Căldură de contact 
C:  Căldură convectivă
D:  Căldură radiantă
E:   Mici stropi de metal 

topit
F:   Proiecţii de metal 

topit

A B C
EN 511: 2006

Protecţie împotriva 
frigului
A:   Rezistenţă la frig 

(prin convecţie)
B:   Rezistenţă la frig 

(prin contact)
C:   Penetrarea apei EN 421

Protecţie împotriva 
contaminării  
radioactive

Adecvat pentru 
contactul cu  
alimentele

Avertisment! Informaţiile oferite în pictograme sau datele furnizate referitoare la limitele testelor de rezistenţă la substanţele 
chimice se bazează pe analize de laborator şi sunt prin urmare numai cu titlu consultativ, deoarece nu reflectă neapărat durata reală 
de folosire.
Certificatul de examinare CE de tip a fost emis de Organism Notificat de Cercetare cu nr. 0493, Centexbel Belgia Technologiepark 7, 
B-9052 Zwijnaarde.
Pentru detalii suplimentare asupra performanţelor produsului şi pentru a obţine o copie a Declaraţiei de Conformitate, vă rugăm să 
consultaţi Ansell şi/sau distribuitorul local.
B. Precauţii de utilizare
1.  Înainte de utilizare, verificaţi dacă mănuşile nu au defecte sau imperfecţiuni. Dacă mănuşile sunt rupte sau perforate în timpul 
utilizării, aruncaţi-le imediat. Dacă aveţi îndoieli, nu utilizaţi mănuşile, ci folosiţi o altă pereche.
2.  Este esenţial să ţineţi toate substanţele chimice la distanţă de piele, chiar dacă nu sunt considerate nocive. Prin urmare, utilizaţi 
mănuşile care sunt marcate cu un index de protecţie 6 sau cu o excelentă evaluare a rezistenţei la degradare. În toate celelalte cazuri, 
mănuşile trebuie utilizate numai pentru protecţie împotriva stropilor sau a unui contact de scurtă durată. Pentru detalii suplimentare 
privind rezistenţa la substanţele chimice, vă rugăm să contactaţi Departamentul Tehnic din cadrul Ansell.
3.  Evitaţi purtarea mănuşilor murdare în interior – acestea pot irita pielea, producând dermatite sau boli mai grave.
4.  Mănuşile contaminate trebuie curăţate sau spălate înainte de a le scoate.
5.  Asiguraţi-vă că substanţele chimice nu pot pătrunde prin manşete.
6.  Mănuşile nu trebuie utilizate ca protecţie împotriva lamelor zimţate sau când există riscul de a se încâlci în subansamblele/
componentele în mişcare ale maşinilor/instalaţiilor.
7.  Evitaţi contactul mănuşilor cu flacără deschisă.
8.  Versiunile de tipuri de mănuşi cu lungimi mai mici de 260 mm sunt “Mănuşi adecvate pentru scopuri speciale” urmând a fi utilizate 
NUMAI pentru protejarea mâinii împotriva împroşcării cu produse chimice în timpul manipulării acestora. Nu folosiţi mănuşile când 
este nevoie de protecţie în zona manşetei.
9.  Mănuşile nu trebuie utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante şi nici pentru nişele radiochimice.
10 . Nu toate mănuşile adecvate pentru contactul cu alimentele pot fi utilizate la toate alimentele. Unele mănuşi pot prezenta migrare 
excesivă spre anumite tipuri de alimente. Pentru a cunoaşte restricţiile aplicate şi pentru care anume alimente pot fi utilizate mănuşile, 
vă rugăm să vă interesaţi la departamentul tehnic Ansell sau consultaţi declaraţia de conformitate Ansell pentru alimente. 
11. Dacă mănuşile sunt marcate, suprafeţele imprimate nu trebuie să vină în contact cu alimentele.
C. Ingrediente / Ingrediente cu grad ridicat de risc
Unele mănuşi pot conţine ingrediente cunoscute ca potenţiale cauze ale alergiilor la subiecţii sensibilizaţi, care ar putea manifesta reacţii 
iritante şi/sau alergice la contactul cu acestea. Dacă se produc reacţii alergice, cereţi de urgenţă sfatul medicului.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Departamentul Tehnic din cadrul Ansell.
D. Instrucţiuni de îngrijire
Depozitare: Evitaţi contactul direct cu razele solare; păstraţi într-un loc uscat şi răcoros.

Ţineţi la distanţă de sursele de ozon sau flacără deschisă. 
Curăţare: Mănuşile rezistente la substanţe chimice nu sunt concepute pentru a fi spălate cu detergent.
E. Eliminare
După utilizare mănuşile pot fi contaminate cu materiale infecţioase sau alte materiale cu grad ridicat de risc.
Eliminaţi mănuşile în conformitate cu reglementările autorităţilor locale. Îngropaţi-le sau incineraţi-le în condiţii controlate.




