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FIȘĂ TEHNICĂ 
Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, 
model Grippaz (cod produs : A5030) 
 
 
 

 
 
 
Materiale    Nitril nepudrat                                             
Finisaj                               Antiderapant 
Grosime:   0.15 - 0.26 mm ( in cel mai inalt punct al manusii structurate ) 
Lungime:  240 mm 
 
Utilizabile cu echipamente prevazute cu touch screen 
 
Ambalaj                 cutie care contine 50 buc 
E.I.P.                                      Categoria III 
Mărimi                     8”/M – 11”/XXL                                                                                                                                     
 
Standarde EU                                        
 

• EN 420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție, cerințe generale și metode de încercare 

• EN ISO 374-1:2016 Tip B Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi a 
microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile chimice 

• EN ISO 374-5:2016 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi a 
microorganismelor. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile datorate 
microorganismelor 



 
 

 
 
 

 
 

S.C. ARDON 4SAFETY S.R.L. 

547215, localitatea Ernei, str. Principala 588/A,  

Jud. Mures, email: ardon@ardon4safety.ro 

 

Cod fiscal: RO 29308700 NRC: J26/1094/07.11.2011 

Cont: RO16BTRL02701202C35764XX 

Banca Transilvania 

E-mail: nakita@nakita.ro; Web: www.nakita.ro 

 

 

 
Prin prezenta confirmăm preluând toată responsabilitatea că produsele marcate CE indicate mai sus 
corespund cerințelor de bază (EU) 2016/425 pentru echipamente personale de protecție și acestea sunt 
obiectul certificării de tip CE nr. 2777/10606-03/E00-00 eliberat prin: 
SATRA Technology Europe, Ireland. 
 
Domeniu de utilizare  
Mănușile realizate din nitril sunt utilizate în industria alimentară, uz menjer, întreținere generală.  
Oferă protectie chimică ușoară.  
Materialul nitril asigură flexibilitate și confort și este folosit pentru activități generale. 
Ofera performanta excelenta in manipularea produselor care contin ulei de motor, grasimi, peroxid de 
hydrogen, hidroxid de sodiu, unii solventi. 
 
Instrucțiuni de utilizare și depozitare : 
                                          
Verificați întotdeauna mănușile dacă nu au deteriorări mecanice, de ex. găuri sau rupturi, înainte de 
utilizare. 
Nu utilizați mănușile deteriorate.  
Lungimea mănușii este adecvată dacă este utilizată atunci când riscul pentru zona încheieturii este minim. 
Anumite mânuși pot conține elemente care pot cauza iritații ale pielii sau reacții alergice la persoanele 
sensibile.  
Verificați avertizările pe ambalajele specifice.  
Formula este disponibilă la cerere. 
Păstrați locul de depozitare răcoros, uscat și fără praf.  
Evitați ventilarea și depozitarea în apropierea echipamentelor de fotocopiere.  
Protejați mănușile de sursele de lumină ultravioletă, ca razele soarelui sau agenții oxidanți.  
Depozitarea la temperaturi peste 30 °C va duce la o îmbătrânire accelerată și trebuie evitată.  
Păstrați-le în ambalajul original în loc uscat și întunecat la 10 °– 30 °C.  
Protejați-le de ozon. 
Debarasați conform reglementărilor locale valabile pentru acest material.  
Mănușile contaminate cu substanțe chimice se vor debarasa conform reglementărilor pentru substanțele 
chimice relevante. 
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CERTIFICAT   DE   CALITATE  ŞI  GARANŢIE 

  

  

  În  conformitate cu  prevederile legale privind  răspunderea pentru calitatea 

produselor livrate se atestă că produsul :  

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, 

model Grippaz (cod produs : A5030) 

 

îndeplineşte  parametrii de calitate conform Certificatului de tip CE nr. 2777/10606-03/E00-00 

eliberat prin: SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777 Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 

D15 YN2P Ireland 

Prin  prezenta   confirmăm perioada de garanţie de 24 de luni în depozitare, de la data recepţiei 

efectuată la sucursalele beneficiare ale achizitorului, în condiţiile respectării instrucţiunilor de 

utilizare, transport şi depozitare.  

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 produs. 

 

 

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

 

 

Producătorul ARDON SAFETY s.r.o. stabilit în Tržní ulice 1, 750 02 Přerov I – Město, Czech Republic, 

prin reprezentantul său autorizat  S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L.  stabilit în Ernei , Strada Principala , 

Nr. 588/A Jud. Mureş, prin reprezentanţii săi autorizaţi declarăm pe proprie răspundere că 

echipamentul individual de protecţie nou descris mai jos:  

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, 

model Grippaz (cod produs : A5030) 

la care face referire această declaraţie este în conformitate cu următorul standard : 

 

• EN 420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție, cerințe generale și metode de încercare 

• EN ISO 374-1:2016 Tip B Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi a 
microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile chimice 

• EN ISO 374-5:2016 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice periculoase şi a 
microorganismelor. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscurile datorate 
microorganismelor 

 
şi este identic cu EIP care este obiectul Certificatului de tip CE nr. 2777/10606-03/E00-00 eliberat 

prin: SATRA Technology Europe Ltd, ID No. 2777 Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 

YN2P Ireland şi a fost proiectat şi executat în conformitate cu cerințele esențiale de securitate şi 

sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare menționat fiind totodată în conformitate cu 

specificațiile şi documente de execuție și prevederile din Regulamentul (UE) 425/2016. 

  

                ADMINISTRATOR 

       ALIN CUEŞDEANU 

 





PRODUCT 
SPECIFICATION 
SHEET

Product Description

Superior nitrile gloves o�ering unparalleled strength 

and grip. This fit for purpose glove is ideal for 

mechanics and engineers.

Grippaz® use a specially formulated nitrile 

organic compound that o�ers excellent performance 

against brake & clutch fluid, hydraulic & engine oil,

grease, bleach, hydrogen peroxide, sodium 

hydroxide and some solvents.

 
• Traction Grip inside and out for extra purchase

• Fish scale surface for wet and dry grip

• Chemical resistant

• Superb snug fit

• Specially formulated nitrile for comfort stretch

• Maximum dexterity

• 100% nitrile . No issues with latex protein allergy

• Touch Screen Friendly

The Grippaz® brand and logo are registered trademarks and may not be used or reproduced in any 
format, without written consent from Covco (H.K.) Ltd. © 2019 Covco (H.K.) Ltd. | All Rights Reserved

Product Reference Model 246A

Description  Grippaz® Patented Non-Slip Gloves

Length  24cm / 9.5 inches

Thickness   0.15mm, 6mil (0.26mm, 10mil at grip)

Cu�                  Beaded

Quantity  50 or 100 piece dispenser boxes. 6 or 10 piece polybags.

Colour Orange, Black

Our products are continuously being improved and as a result, the data on this specification sheet
may change. Please contact john@grippaz.com for the most up to date information.

Complies with and exceeds EN455 1/2/3.


