
 
 

 
 

FISA DE INSTRUCTIUNI 

ARTICOL NO: 1540G     

Manusa de protectie categoria: II 

Descriere:  

Manusa din piele realizata cup lama din piele capra, cu dosul din tricot interloc din bumbac in amestec cu 

poliester, manseta elastica din tricot, grosimea pielii 0.7-0.9mm, cusuta cu ata din poliester. 

Marimi disponibile – 7,8,9,10,11 

Mănușile sunt potrivite doar pentru locurile de muncă unde riscurile din zona încheieturii mainii utilizatorului au fost 

evaluate și considerate neglijabile. Aceste mănuși corespund normelor tehnice indicate. Rețineți că nu pot fi 

simulate condițiile reale, prin urmare, depinde de utilizator dacă mănușile sunt potrivite pentru aplicația dorită sau 

nu. Producătorul nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului. O evaluare a riscului pentru 

a determina dacă aceste mănuși sunt adecvate pentru aplicarea dorită ar trebui să aibă loc înainte de utilizare. 

 

Rezultatele testelor impotriva riscurilor mecanice conform EN 388:2016: 

Simbol Niveluri de 

performanta 

Rezultat Proprietati 

mecanice 

Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 3 Nivel 

4 

Nivel 

5 

  

Rezistenta la 

abraziune 

2 Abraziune 

(Cicluri) 

100 500 2000 8000  

Rezistenta la taiere 

cu lama 

1 Taiere (Index) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0 

Rezistenta la 

sfasiere 

2 Sfasiere 

(Newton) 

10 25 50 75  

Rezistenta la 

perforare 

2 Perofrare 

(Newton) 

20 60 100 150  

Rezistenta la taiere 

TDM  

X Forta de 

taiere 

(Newton) 

A >2, B >5, C >10, D >15, E >22, F >30 

Notă: În marcajul produsului "X" înseamnă că nu a fost efectuat nici un test TDM Cut pe acest produs. 

Nivelul de performanță declarant mai sus a fost evaluat în zona palmei în starea inițială. 

Conformitatea cu cerințele esențiale ale Regulamentului UE 2016/425 a mănușii de protecție a fost verificată prin 

utilizarea următoarelor standarde armonizate: 

• Standard European armonizat EN 420:2003+A1:2009, “Manusi-cerinte generale” 

• Standard European armonizat EN 388:2016, “Manusi de protectie impotriva riscurilor mecanice” 

Certificatul de examinare EU de tip nr. GB19/962760 a fost emis de catre SGS United Kingdom Ltd,Unit 202B Worle Parkway, 

Weston-super-Mare, BS22 6WA United Kingdom, organism notificat no. 0120. Organismul notificat SGS Fimko Oy, 

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. (No. 0598), deține acum acest document și este valabil în cadrul acestui organism 

notificat. 

Precautii in utilizare: 

1. Nu folosiți niciodată aceste mănuși cu substanțe chimice sau nu permiteți să fie expuse la orice substanțe 

chimice. 

2. Nu utilizați dacă există riscul de agatare la mașinile în mișcare sau cu piesele de mașini care se mișcă. 

3. Înainte de utilizare, verificați mănușile pentru orice defecte sau imperfecțiuni și evitați purtarea mănușilor 

deteriorate, foarte uleioase, uzate sau murdare (de asemenea intern) sau prezenta oricărei substanțe, care ar 

putea irita și / sau infecta pielea și cauza dermatită. În acest caz, solicitați sfatul medicului sau consultați un 

dermatolog. 

Curatare si intretinere: 

Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie, înainte de a fi purtate, să fie verificate cu atenție, mai ales după ce au 

fost curățate, pentru a se asigura că nu există nici o deteriorare. Mănușile nu trebuie păstrate niciodată în stare 

murdară atunci când ar trebui folosite din nou. În acest caz, mănușile trebuie curățate înainte de utilizare cât mai 

mult posibil, cu condiția să nu existe pericol grav. 

Depozitare: 

Păstrati mănușile în ambalajul original într-un loc răcoros și uscat. Păstrați departe de lumina directă a soarelui, 

căldură, flacără și surse de ozon. Puneți mănușile pe mâini uscate și curate. 

Eliminare: 

În cazul în care mănușile folosite pot fi contaminate cu substanțe infecțioase sau periculoase, le aruncați în 

conformitate cu reglementările autorităților locale, in depozitele de deșeuri sau incinerați în condiții controlate. În 

majoritatea cazurilor, mănușile pot fi aruncate în cutii normale de gunoi. 



 
 

 
 

Alergii: 

Nu sunt încă cunoscute alergii cauzate de utilizarea corectă a mănușilor. Cu toate acestea, dacă se produce o 

reacție alergică, consultați imediat medicul. 

Durata de viata: Acest produs va fi fi scos din uz după 3 ani de la data fabricației.  

Declaratia de conformitate poate fi descarcata la adresa : https://magazin.renania.ro/ 

Informații suplimentare se pot obține de la :  

Renania Trade SRL, str. Dezrobirii nr. 19, 540240, TG MURES , ROMANIA  

( adresa veche: str. Budiului no.68, 540390 TIRGU MURES, ROMANIA) 

 

https://magazin.renania.ro/

