
 
 

 
 

FISA TEHNICA 

 

ARTICOL NO: 2C33 SNOW GRIP 

Manusa de protectie categoria: II 

Descriere:  

Mănușă de iarnă: Mănuși fabricate din material Cordura cu laminare 

playboy pe spate & material PVC aderent cu laminare din spumă de 

2mm pe partea din față a palmei, Manșeta tricotată, interior din micro 

fleece & căptușeală  3M Thinsulate de 40 grame. 

Marimi disponibile – 7, 8, 9, 10, 11 

Mănușa este potrivită pentru protejarea mâinii și a încheieturii. 

Manusile îndeplinesc cerințele EN 420:2003+A1:2009 - Cerințe 

Generale, EN 388:2016 - conceput pentru a oferi protecție împotriva 

riscurilor mecanice și EN 511:2006 riscurilor de temperaturi scăzute pentru protejarea mâinilor 

în limitele nivelurilor de performanță indicate. Sugestii utilizare: Industrie în general cu limitele 

nivelurilor de performanță. 

 

Rezultatul testelor împotriva riscurilor mecanice conform EN 388:2016: 

Simbol Niveluri de performanță Evaluare 

 

Rezistența la abraziune 3 

Rezistența la tăierea lamei 2 

Rezistența la rupere 3 

Rezistența la perforare 2 

Tăiere TDM X 

 

Rezultatul testelor împotriva riscurilor de temp. scăzute conform EN 511:2006: 

Simbol Niveluri de performanță Evaluare 

 

Rezistenta la frig de convectie 2 

Rezistenta la frig de contact 4 

Permeabilitate la apa 0 

 

Conformitatea cu cerințele esențiale ale Regulamentului UE 2016/425 pentru mănuși de 

protecție, a fost verificata  prin utilizarea următoarelor standarde armonizate: 

• Standard European armonizat EN 420:2003+A1:2009, “Mănuși – Cerințe Generale” 

• Standard European armonizat EN 388:2016, “Mănuși de protecție împotriva riscurilor 

mecanice” 

• Standard European armonizat EN 511:2006,  “Mănuși de protecție împotriva riscurilor 

de temperaturi scăzute” 

 

Instrucțiuni de utilizare: 

Asigurați-vă că utilizați corect manusile conform cerințelor. Manusile trebuie să se potrivească 

pe partea corespunzătoare a corpului.  



 
 

 
 

• Purtați întotdeauna mănușile uscate, fără găuri, într-o stare bună. Te vor ajuta să-ți 

protejezi mâinile de riscurile mecanice, zgârieturi și frig. 

• Solicită tuturor utilizatorilor să poarte mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 

și împotriva frigului, conform protectiei necesare 

 

Substanțe alergene: 

În momentul de față producătorul nu cunoaște o prezență de substanțe alergene. Vă rugăm 

informați producătorul despre efectele adverse observate, cum ar fi sensibilități sau reacții 

alergice.  

Depozitare si intretinere: 

Mănușile trebuie depozitate într-un mediu ventilat uscat ferite de lumina soarelui și căldură 

excesivă. Nu depozitați sub articole grele, deoarece acestea pot deteriora mănușile.      

     

Durata de utilizare previzibilă acestui EIP: Chiar dacă nu sunt deteriorate și ținând cont de 

condițiile de lucru, vă recomandăm, să vă schimbați mănușile în fiecare an. 

 

Eliminarea: Vă rugăm ca la finalul duratei de utilizare să eliminați EIP-ul dumneavoastră în 

conformitate cu reglementările naționale și sa nu le aruncați în mediul înconjurător.  

Instructiuni de curatare: 

Mănușile pot fi curățate cu perie. Nu spălați în apă sau în orice alte soluții. Nu le curățați chimic 

ori nu spălați în mașina de spălat, deoarece manusa poate fi deteriorata.  

 

Organismul notificat:  

MIRTA - KONTROL d.o.o, Gradiska 3, HR-10040 Zagreb - Dubrava, Hrvatska, Organism notificat 

Nr. 2474 

 

Declaratia de conformitate UE si Instructiunile de utlizare UE se pot descarca la adresa: https: 

//magazin.renania.ro/ 

 

Orice alte informaţii se pot obţine la adresa: 

Renania Trade S.R.L., str. Dezrobirii nr. 19, 540240 TG MURES, ROMANIA 


