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echipamente pentru electrosecuritate / echipamente individuale de protecție / sisteme de protecție

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
MĂNUȘI ELECTROIZOLANTE PENTRU LUCRĂRI SUB TENSIUNE

MODEL : SUP-00 CLASĂ 00, CATEGORIE AZC
PRODUCATOR : SUPERSAFE SLU - Spania

DISTRIBUITOR : S.C. NAKITA PROD COMIMPEX S.R.L.
540124 Tg. Mureș, str. 22 Dec. 1989, nr. 150
Tel: 0265-212.958, Fax: 0265-216.102

DOMENIU DE UTILIZARE
Mijloc auxiliar de protecție pentru lucrări și manevre la instalații sub tensiune de maxim 500V 

curent alternativ în medii cu temperaturi scăzute, unde se impune rezistență la efectele termice ale arcului 
electric de scurtcircuít, rezistență la acizi, ozon.

DESCIREREA PRODUSULUI
Mănuși cu cinci degete, făra margine rulată, realizte în întregime din latex natural, etanș la apă, fără 

suport textil, cu suprafață netedă, fără nervuri, categoria RC (cu proprietăți speciale: reziztență la acizi, 
rezistență la ozon, rezistență la temperaturi foarte scăzute).

Grosime :  max. 1,1 mm.
Lungime :  360 mm.
Tensiune de lucru : 500 V.
Mărimi : 9, 10
CERTIFICARE ȘI CONFORMITATE

Echipament individual de protecţie - Categoria III, în conformitate cu standardele: 

• EN  60903:2003 – Specificaţii pentru mănuşi de materiale electroizolante pentru lucrări în instalaţii 
electrice.

• IEC 609303:2014.
Regulamentul (UE) 2016/425.
Asigurarea calității: ISO 9001:2015

Certificat de examinare CE de tip:

2777/12618-01/E00-00

Emis de către Organismul Notificat:

SATRA Technology Europe
Bracetown Business Park Clonee Dublin 15, 

Irlanda

Identificat prin numărul:
2777

MARCAJE PE PRODUS SAU PE ETICHETĂ
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Fiecare manușă este clar marcata cu informațiile urmatoare :

• denumire producator (pe ambalaj) : SUPERSAFE SLU
• clasa : 00
• categorie : RC
• denumire model : SUP-00
• mărimea : 9,10
• data fabricației : 
• număr lot
• loc pentru marcare data încercării periodice ( dreptunghi cu locurile de marcare)
• marcaj de conformitate CE 2777, organism de certificare care aplică procedura de control a calității.
• data încercării :
• nr. standardului de fabricație respectat : EN 60903:2003
• pictograma risc electric : dublu triunghi

MOD DE AMBALARE & LIVRARE
Mănușile sunt ambalate individual în pungi de plastic.
Livrare asigurată de furnizor în condiții franco-depozit.

CERINȚE DE MEDIU
Materialele constructive sau eventualele produse provenite din degradarea lor nu au efecte nocive asupra 
mediului și sănătății utilizatorului.
TERMEN DE GARANȚIE ÎN DEPOZITARE
Termenul de garanție în depozitare este de 2 ani (24 luni) în condițiile respectării  Fișei de informații pentru 
utilizatori, ce însoțește produsul la livrare. Nerespectarea condiţiilor de utilizare menționate în 
instrucţiunile de utilizare, întreținere și depozitare care au condus la deteriorarea produselor conduc la 
anularea garanţiei.

TERMEN DE GARANȚIE ÎN UTILIZARE
Termenul de garanție în utilizare este de 1 an (12 luni) în condițiile respectării Fișei de informații pentru 
utilizatori, ce însoțește produsul la livrare. Nerespectarea condiţiilor de utilizare menționate în 
instrucţiunile de utilizare, întreținere și depozitare care au condus la deteriorarea produselor conduc la 
anularea garanţiei.

ALTE SERVICII OFERITE
S.C. NAKITA PROD COMIMPEX S.R.L, poate efectua contra cost în laboratorul propriu acreditat RENAR, 
servicii de verificare periodică cu tensiune mărită, pentru întreaga gamă de echipamente de protecție 
electroizolante.

VERIFICĂRI PERIODICE
Conform instrucţiunilor de utilizare, se vor efectua verificări periodice la 6 luni, la toate mănuşile aflate în 
utilizare. Pentru mănușile noi (neutilizate) prima verificare periodică se va efectua la 12 luni de la data 
fabricației. Pentru toate celelalte mănuși atât cele noi care depășesc 12 luni de la data fabricației, cât și cele 
utilizate, se vor efectua verificări periodice la intervale de 6 luni.
DESCRIEREA MIJLOACELOR PENTRU CARE SE ASIGURĂ CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR LIVRATE
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Producția și livrarea produselor se realizează cu respectarea procedurilor de calitate impuse prin sistemul 
de asigurare al calității ISO 9001:2015.



S.C.  NAKITA  PROD  COMIMPEX   S.R.L.
Tg.  Mureş , B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30,  Jud. Mureş, 
Tel. / fax  0265 – 212.958

CERTIFICAT   DE   CALITATE  ŞI  GARANŢIE

În  conformitate cu  prevederile legale privind  răspunderea pentru calitatea produselor 
livrate se atestă că produsul :  Mănuşi Electroizolante pentru lucrări sub tensiune, SUP-00 – Clasa 00
, Categorie AZC îndeplineşte  parametrii de calitate conform Certificatului de examinare EC de tip, 
nr. 2777/12618-01/E00-00.

Prin  prezenta   confirmăm perioada de garanţie de 12 luni în utilizare și 24 luni în depozitare,
de la data recepţiei efectuată la sucursalele beneficiare ale achizitorului, în condiţiile respectării 
instrucţiunilor de utilizare, transport şi depozitare.

Garanţia acordată de furnizor se referă numai la deficienţe ale produselor determinate de 
defecte de fabricaţie sau vicii ascunse, descoperite în condiţiile unei întrețineri corespunzătoare a 
produselor. Deteriorări ale produselor precum zgârieturi, fisuri, spărturi, rupturi, deformări, nu sunt 
acoperite de garanţie, fiind considerate efecte ale unei întreţineri necorespunzătoare.

Conform instrucţiunilor de utilizare, se vor efectua verificări periodice la 6 luni, la toate 
mănuşile aflate în utilizare. Pentru mănușile noi (neutilizate) prima verificare periodică se va efectua  
la 12 luni de la data fabricației. Pentru toate celelalte mănuși atât cele noi care depășesc 12 luni de la 
data fabricației, cât și cele utilizate, se vor efectua verificări periodice la intervale de 6 luni.  

Prezentul  certificat, atestă legal că produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat 
şi se încadrează în parametrii de calitate prevăzuţi.

La livrare produsul va fi însoţit de următoarele documente:

- Certificat de Calitate şi Garanţie ;
- Declaraţie  de  Conformitate  EC;
- Fișă tehnică producător.

ADMINISTRATOR
LUCIAN  CUEŞDEANU



S.C.  NAKITA  PROD  COMIMPEX   S.R.L.
Tg.  Mureş , B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30,  Jud. Mureş, 
Tel. / fax  0265 – 212.958

D E C L A R AŢ I E     D E   C O N F O R M I T A T E

Producătorul SUPERSAFE SLU stabilit în C/ Zinc 14 Pol. Ind. Aquiberia 08755 Castellbisbal 
(Barcelona), Spania prin reprezentantul său autorizat S.C.  NAKITA  PROD  COMIMPEX  S.R.L. 
stabilit în Tg.  Mureş , B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30,  Jud. Mureş, tel. / fax  0265 –
212.958, declarăm pe proprie răspundere că echipamentul individual de protecţie, categorie III, nou 
descris descris mai jos: 

Mănuşi Electroizolante pentru lucrări sub tensiune, 
SUP-00 – Clasa 00, 

la care face referire această declaraţie este în conformitate cu următoarele prevederi si standarde :

• Prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425.
• EN  60903:2003 – Specificaţii pentru mănuşi de materiale electroizolante pentru lucrări în 

instalaţii electrice.
• IEC 609303:2014.

şi este identic cu EIP care face obiectul certificatului de conformitate prin examen "EC" de tip nr. 
2777/12618-01/E00-00, eliberat de către:  SATRA Technology Europe Bracetown Business Park 
Clonee Dublin 15, Irlanda, identificat prin numărul: 2777.

EIP este supus procedurii de evaluare a conformității bazat pe asigurarea calității procesului de 
producție (modulul D) sub supravegherea organismului notificat ASQUAL Association Qualité 14, 
rue de Reculettes 75013 PARIS, identificat prin numarul : 0334.

ADMINISTRATOR
LUCIAN  CUEŞDEANU



Issued to:

Notified Body: 2777 SATRA customer number: P0916

Supersafe S.L.U
C/Zinc, 14
Polígono Industrial Aquiberia
08755 Castellbisbal
(Barcelona)
Spain

This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant 
standards/technical specifications and examination of the technical file documentation:

Following the EU Type-Examination this product group has been shown to satisfy the applicable essential health and 
safety requirements of Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425 as a  Category III product.

Standards/Technical specifications applied:
EN 420: 2003+A1: 2009; EN 60903: 2003; IEC 60903:2014

Technical reports/Approval documents:
SATRA: 4132 Issue 2, SPC0279936190 Issue 2

Signed on behalf of SATRA:
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SATRA Technology Europe Limited. Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland.

Product reference: Description:

SUP 00 Five finger electrical insulating gloves made of natural rubber material with rolled or 
trimmed cuff 

Classification:Sizes 6-12 
EN 60903:2003
IEC 60903:2014 
Class 00

Category: AZC 
A : Acid 
Z : Ozone 
C : Extremely Low temperature 

Length: 360mm 

Certificate number: 2777/12618-01/E00-00

Date first issued: 25/04/2019
Date of issue: 25/04/2019 Expiry date: 25/04/2024
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TERMS AND CONDITIONS

The following conditions apply in addition to SATRA’s standard terms and conditions of business and 
those given in the current certification agreement.

The certificate holder is licensed to mark the products detailed within this certificate in accordance with 
Annex V (Module B) of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the council of 
9th March 2016 on personal protective equipment once you have drawn up an EU declaration of product 
conformity. Please note:

1. Where the product is classified as category III then CE Marking of production is reliant on 
current compliance with Regulation 2016/425 module C2 or Module D. (Except that specifically 
produced to fit an individual user).

2. Full details of the certification and product are contained within the manufacturer’s technical 
documentation.

3. Where a translation of this certificate exists, the English language version shall be considered 
as the authoritative text.

4. Certification is limited to production undertaken at the sites listed in the manufacturers technical 
documentation.

5. Ongoing manufactured product shall be consistent with the product(s) certified and listed on 
this certificate.

6. The Manufacturer shall inform SATRA of any changes to the certified product or technical 
documentation.

7. This certificate shall be kept together with the relevant technical documentation in a safe place 
by the client named on this certificate. Production of this certificate and other documentation 
may be required by a representative of the EC member state government.

8. This certificate relates only to the condition of the testable items at the time of the certification 
procedure and is subject to the expiry date shown.

9. SATRA Technology reserves the right to withdraw this certificate if it is found that a 
condition of manufacture, design, materials or packaging have been changed and 
therefore no longer comply with the requirements of Regulation 2016/425.



S.C.  NAKITA  PROD   COMIMPEX  S.R.L.
Str. 22 Decembrie 1989, nr. 150, Jud. Mures

PROSPECT  /  INSTRUCŢIUNI   PENTRU   UTILIZATORI
Mănuşi Electroizolante pentru lucrări sub tensiune, 

Md. SUP – Clasa  00, 0, 1, 2, 3, 4
Producător :   SUPERSAFE SLU - Spania
Distribuitor :   S.C.  NAKITA PROD COMIMPEX S.R.L., str. 22 Decembrie 1989, nr. 150, loc. Tg. Mureş, Jud. Mureş, tel / fax : 0265 – 212.958.
Utilizare :  protecţie împotriva efectelor curentului electric, asigurând un grad de izolare adecvat valorilor de tensiune indicate în tabelul de mai jos, 
pentru fiecare clasă, în medii cu temperaturi foarte joase, unde se impune rezistenţă mecanică mare (la rupere, perforare) şi rezistenţă la contact cu 
substanţe chimice, în absenţa riscurilor legate de căldură şi/sau foc –la lucrări sau manevre în instalaţii sub tensiune sau susceptibile de a fi sub 
tensiune.  Tensiunea maximă la locul de muncă trebuie să fie conform tabelului.

Protecţia maximă se asigură în mediu uscat. Mănuşa se utilizează pe mâna uscată şi curată.
Mănuşile umezite prin utilizare (transpiraţie) sau spălare  trebuie uscate cu grijă la temperaturi sub 650 C.
Mănuşile sunt destinate exclusiv protecţiei împotriva şocurilor electrice. Când la locul de muncă există alte riscuri, mănuşile electroizolante se poartă 
sub alte mănuşi de protecţie adecvate acestor riscuri.

Descriere:   mănuşi din latex natural, cu lungime de circa 360 mm.
Performanţe :   conform EN 60903:2003+AC2:2005.

Referinţă Clasa / Categorie Tensiune  de încercare 
în V, c.a.

Tensiune  de 
utilizare în V, c.a.

Mărimi 
disponibile

SUP-00 00/R C 2.500 500 9-10
SUP-0 0/R C 5.000 1.000 9-10-11
SUP-1 1/R C 10.000 7.500 9-10-11
SUP-2 2/R C 20.000 17.000 9-10-11
SUP-3 3/R C 30.000 26.500 9-10-11
SUP-4 4/RC 54.000 36.000 9-10-11

Categorie
Simbol A H Z R C

Semnificaţie Rezistenţă la 
acizi Rezistenţă la ulei Rezistenţă la ozon

A 
+ 
H 
+  
Z

Performanţă - După îmbătrânire 
accelerată, 168h la 
70±20C
- Rezistenţa la rupere 
să nu fie sub 80% din 
valoarea iniţială
- Remanenţa alungirii 
să nu depăşească 15%

- După imersie 24 ore în 
ulei M40, caracteristicile 
dielectrice se menţin în 

limitele iniţiale
- Rezistenţa şi alungirea  la 
rupere sunt sub 50% din 
valoarea iniţială

- După expunere la ozon 
a unei epruvete supuse 
tensiunii, timp de 3 h, 
mănuşile nu prezintă 
vreo fisură sau altă 
crăpătură vizibilă
- Mănuşile rezistă la 
încercările dielectrice

După expunere la temperatura de-
400C, timp de 1h şi pliere sub sarcină 
de 100N, nu se observă plesnituri, 
rupturi sau fisuri ale materialului şi 
mănuşile rezistă la proba de 
încercare la tensiune

Depozitare :   Depozitaţi şi păstraţi mănuşile într-un loc uscat, departe de surse de lumină şi la temperaturi cuprinse între 10 şi 210C. Nu  se 
depozitează în apropierea surselor de lumină sau căldură naturală sau artificială (conducte de vapori, radiatoare, sobe etc.). Condiţiile de transport 
trebuie să fie aceleaşi cu cele de depozitare.
Verificări înainte de utilizare :  Se verifică marcajul de pe mănuşă, privind culoarea tensiunii de încercare, în raport cu tensiunea de lucru şi 
valabilitatea termenului de verificare periodică. Se examinează vizual pe ambele feţe, în special în cazul celor din clasa 2, 3, şi 4;  se urmăreşte să nu 
prezinte urme de deteriorare (tăiere, zgâriere, crăpături) –în caz de dubiu, mănuşile se vor trimite la verificarea prin încercarea la tensiune.
Verificări  periodice : Mănuşile frecvent utilizate trebuie verificate la intervale mai mici de 6 luni. Mănuşile utilizate ocazional trebuie verificate după 
utilizare, în mare la fiecare 6 luni. Mănuşile depozitate trebuie verificate la intervale care nu depăşesc 12 luni.
Standardul EN 60903 recomandă o verificare periodică a mănuşilor.  Pentru mănuşile din clasele 00 şi 0 este suficient să se efectueze verificarea 
vizuală şi a pierderii de aer. Se verifică la încercarea de permeabilitate la aer (prin umflare). Dacă se constată pierderi de aer sau urme de uzură, 
mănuşa trebuie distrusă. Pentru  mănuşile din clasele 1, 2, 3 se vor efectua verificări prin încercare dielectrică la tensiunea de încercare din tabel, 
corespunzătoare fiecărei  clase. Verificările periodice se vor executa conform metodei prevăzute în SR  EN 60903: 2005, paragraful 6.4.2 – încercare cu 
tensiunea alternativă (50Hz), la tensiunea de încercare prevăzută în tabel pentru fiecare clasă (factorul de vârf al tensiunii să nu difere cu mai mult de 
5%), distanţa de izolare fiind de 40 mm pentru clasele 00 şi 0 şi 1; de 65 mm pentru clasa 2 şi 90 mm pentru clasa 3.  Mănuşa sete conformă dacă 
valoarea curentului de scurgere este  sub 14Ma.
Curăţare:   Dacă mănuşile s-au murdărit se spală cu apă şi săpun la o temperatură care să nu depăşească 650C. Se  usucă cu grijă şi se pudrează cu talc. 
Dacă s-au murdărit cu gudron sau vopsea se şterg imediat cu un solvent adecvat, apoi se spală şi se tratează ca mai sus. Nu se utilizează solvenţi pe 
bază de benzină, derivaţi parafinici şi whitespirit.
Semnificaţia marcajului :  
Pe produs,  prin imprimare: 
“CLASSE : X“ (clasa de protecţie – X = 00, 0, 1, 2, 3, 4) 
“CATEGORIE: RC  sau AZC“
“SUPERSAFE / SUP “  (fabricant, denumire model)
“x Ty zt“  ( lună fabricaţie + mărime + an fabricaţie)
“LOT: ……“  (lot fabricaţie)
Lăţime baza pentru simbolul specific: 25 mm
“CE   2777“  (marcaj de conformitate european)
-

Pe ambalaj : 
“SUP“  (model)
“NF  EN     60903“  (nr. standard respectat)
“CEI / IEC 903“ 
“CLASSE / CLASS: X“ (clasă de protecţie)
“Taille / Size: x“ (mărime)
(identificarea locului de  fabricaţie)

Referinţă + Lungime + Data Fabricaţiei


