
 
 

 
 

FIȘA DE INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR 

Articol:  1C74 DRIVER 

Descriere: Manusi de protectie mecanica, categoria II 

Dimensiuni disponibile: 7,8,9,10,11 

EXPLICAȚIA MARCAJULUI CE 

 
         540240 TARGU MURES, ROMANIA 

                             1C74 DRIVER 

                   MARIME -7,8,9,10,11 

 

                               EN388:2016 

 

                                    

                                 

 

                    

                               3 1 4 3 X 

Vă rugăm să contactați adresa de mai jos 

pentru informații suplimentare. 

Nume companie cu adresă  

Renania Trade SRL  

Str. Dezrobirii nr.19, Târgu Mures, 

540240, Jud. Mures 

MADE IN INDIA 

Data manufacturing 

 

Marcajul CE înseamnă că mănușile îndeplinesc cerințele Regulamentului UE 2016/425 privind 

echipamentele de protecție personală privind echipamentele de protecție personală (EIP) și, în 

special, inofensivitatea, confortul și dexteritatea (EN ISO 21420:2020: nivelul atins 4, min.1 – max. 5). 

Acesta confirmă, de asemenea, că EIP a fost supus unor teste specifice în conformitate cu 

regulamentul menționat anterior.  

 

Testele au fost efectuate de organismul notificat n. 2004 Bureau Veritas Consumer Products Services 

Germany GmbH, Wilhelm-Hennemann-Strasse 8, 19061 Schwerin, care este recunoscut în cadrul 

Comunității Europene.  

 

este marca înregistrată, 1C74 DRIVER  sunt codul modelului și dimensiunea,  

EN388:2016+A1:2018  este standardul de referință în timp ce pictogramele confirmă faptul că mănușile 

au fost fabricate pentru a asigura protecția împotriva riscurilor mecanice 

NIVELURI DE PROTECȚIE EN388:2016+A1:2018 

Date de încercare 

mecanică 

Rezultatul Proprietate mecanică Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Nivelul 4 Nivelul 5 

Rezistența la 

abraziune 

Nivelul 3 Abraziune (cicluri) 100 500 2000 8000  

Rezistență la tăiere Nivelul 1 Decupare (Index) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0 

Rezistență la rupere Nivelul 4 Lacrimă (Newton) 10 25 50 75  

Rezistența la perforare Nivelul 3 Puncție (Newton) 20 60 100 150  

Rezistență la tăiere 

TDM 

Nivelul X Forța de tăiere (Newton) A >2, B >5, C >10, D >15, E >22, F >30 

X = proprietate neevaluată. 

Pentru mai multe detalii cu privire la nivelurile de performanță și protecție, vă rugăm să contactați  

LIMITELE DE PROTECȚIE ȘI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE  

Capacitatea de protecție a EIP este limitată doar la palma mâinii. În plus, mănușa trebuie să fie 

perfect conservată și nealterată. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate și apar semne de 

deteriorare, mănușa trebuie înlocuită imediat. În plus, mănușa îndeplinește cerințele de siguranță 

numai atunci când este purtată corect și când dimensiunea sa se potrivește utilizatorului. Producătorul 

nu este tras la răspundere în cazul în care apar daune ca urmare a utilizării mănușilor în condiții diferite 

de cele prevăzute și împotriva riscurilor diferite de cele descrise în această fișă informativă. 

 

https://www.renania.ro/


 
 

 
 

DATA EXPIRĂRII 

Având în vedere deteriorarea naturală a materialelor utilizate pentru fabricarea EIP și ca urmare a 

reducerii calităților sale mecanice, se recomandă utilizarea mănușii în termen de 5 ani de la achiziție. 

Condițiile diferite de cele sugerate mai sus ar putea duce la reducerea vieții utile a EIP. 

În cazul în care mănușa nu a fost niciodată contaminată cu anumite substanțe sau produse, aceasta 

poate fi eliminată ca deșeuri textile normale. În caz contrar, aceasta trebuie eliminată în conformitate 

cu prescripțiile legislative care se aplică deșeurilor speciale.  

DOMENII DE UTILIZARE: 

Aceste mănuși sunt potrivite pentru următoarele activități (în cadrul nivelului de protecție marcat): 

Industria în general, activitati de întreținere, curățarea mașinilor, lucrări cu unelte, manipularea 

obiectelor metalice, activități de măcinare și/sau debavurare, tâmplărie, manipularea obiectelor 

abrazive sau cu obiecte ascuțite. 

Riscurile: 

Mănușile sunt potrivite pentru riscuri de: abraziune, tăiere ușoară cu foi sau lame metalice, rupere, 

perforare/penetrare. 

Mănușile NU sunt potrivite pentru următoarele riscuri: produse chimice, căldură radiantă, sudare toate 

celelalte utilizări care nu sunt menționate în prezenta notă informativă  

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE 

Înainte de a fi puse în aplicare, EIP își păstrează caracteristicile neschimbate pentru o lungă perioadă 

de timp, cu condiția ca depozitarea să fie realizată în spații adecvate. Prin urmare, se recomandă ca 

spațiile în care sunt aprovizionate EIP să nu fie prea calde. Ele trebuie să fie, de asemenea, rezistente la 

intemperii, pentru a evita ca EIP să se deterioreze din cauza mucegaiului. Spațiile trebuie să fie bine 

închise pentru a evita orice atac ecologic, chimic sau biologic. 

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

Caracteristicile caracteristice ale EIP atestate și nivelul de protecție se referă la mănușă nou-nouț, 

adică care nu a fost niciodată spălată sau curățată în niciun fel. Se recomandă curățarea mănușii cu 

o cârpă umedă și evitarea utilizării atât a detergenților agresivi, cât și a solvenților, deoarece aceștia ar 

putea deteriora materialul mănușii. Mănușa trebuie înlocuită în cazul unor semne clare de deteriorare 

cauzate de uzură sau de o eventuală încercare de curățare fără mijloace adecvate. 

IDENTIFICAREA ȘI SELECTAREA CORESPUNZĂTOARE A MĂNUȘII: 

Selecția mănușilor trebuie efectuată în funcție de cerințele specifice locului de muncă, de tipul de risc 

și de condițiile de mediu aferente. Este responsabilitatea Angajatorului să identifice și să selecteze 

mănușa corespunzătoare (EIP).  

Pentru aceasta, se sugerează cu tărie să se verifice, ÎNAINTE DE UTILIZARE, caracteristicile mănușii 

potrivite pentru cerințele proprii ale utilizatorului. 

Avertizare: 

 Nu purtați mănușile în caz de RISC DE ÎNCÂLCIRE prin deplasarea unor piese ale mașinilor 

Numai partea din piele a mănușilor oferă protecție limitată.  

Până în ziua de azi, prezența substanțelor alergene nu este cunoscută de producător. Vă rugăm să 

informați producătorul cu privire la efectele adverse observate,cum ar fi sensibilizările sau reacțiile 

alergice și să solicitați imediat un examen medical. 

Utilizarea și mediul (căldură, frig, apă, lumina soarelui, ...) au o influență semnificativă asupra duratei de 

viață a acestei mănuși. Nu mai folosiți aceste mănuși și înlocuiți-le cu una nouă dacă sunt vizibile variații 

de culoare ale acestor mănuși din cauza influenței asupra mediului sau deteriorarea texturii (fisură, 

rupere, abraziune etc.) din cauza utilizării. 

 

Declarația de conformitate este disponibilă la linkul de mai jos: https://magazin.renania.ro/ 

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați: 

Renania Trade S.R.L. 

Str. Dezrobirii nr. 19, 540240 TARGU MURES, ROMANIA 

https://magazin.renania.ro/

