
      Broszura informacyjna 

Ten dokument informacyjny musi zawsze towarzyszyć rękawicy zgodnie z dekretem królewskim 

1407/92 (sekcja 1.4 załącznika II wspomnianego R.D.)Ta rękawica jest zgodna z normą EN 420 

1.- Producent: 
MAFEPE, S.L. 
Pol. Malpica-Alfindén C/ F Nº 11 
50171 La Puebla de Alfindén 
ZARAGOZA 

2.- Marka: 
Marka: URO FLAMA 
Model: WELDING 
Rozmiar: 9 y 10 

CE O.N. 0161 KATEGORÍA II 

Ten piktogram oznacza, że jest to rękawica ochronna dla zagrożeń mechanicznych (EN 388). Każda 

litera wyraża test mechaniczny, któremu poddawana jest rękawica, odzwierciedlając liczbę od 1 do 5 

poziomu osiągniętego w teście. 

   EN 388 

  
(2, 3, 4, 3) 

                      TEST                                                    OSIIĄGNIĘTY  POZIOM 

Odporność na ścieranie (cykle)                                                         2 

Odporność na przecięcie ostrzem (współczynnik)                        3 

Odporność na rozdarcie (Newton)                                                   4 

Odporność na perforację (Newton)                                                 4 

Ten piktogram oznacza, że jest to rękawica ochronna dla zagrożeń termicznych (EN 407). Każda litera 

wyraża test termiczny, któremu poddaje się rękawicę, odzwierciedlając w liczbie od 1 do 4 poziom 

osiągnięty w teście i zakończonego  testu. 

 

 

 



       EN 407 

      

(4,  1, 3,  3, 4) 

          TEST                                                    OSIIĄGNIĘTY  POZIOM 

Zachowanie na  płomień                                                        4 

Ciepło przez kontakt                                                                1 

Ciepło konwekcyjne                                                                 3 

Promieniowanie cieplne                                                         3 

Małe plamy roztopionego metalu                                         4 

EN 12477 typ B 
EN 12477 Rękawice ochronne dla spawaczy 

Rękawice typu B są zalecane, jeśli wymagana jest wysoka zręczność. W tej chwili nie ma metody 

badania w celu określenia penetracji promieniowaniem  UV przez materiały, z których wykonano 

rękawicę. Gdy rękawice są przeznaczone do spawania łukowego: te rękawice nie zapewniają 

ochrony przed porażeniem elektrycznym spowodowanym przez wadliwy sprzęt lub pracę  pod 

napięciem. Opór elektryczny zmniejsza się, jeśli rękawice są mokre, brudne lub z potem, co może 

zwiększyć ryzyko. 

3.- Instrukcja użytkowania i konserwacji: 

Unikać kontaktu z korozyjnymi cieczami: Nie myć ani nie dezynfekować! Przechowuj rękawice 

prawidłowo i nie wystawiać ich na działanie ognia lub gorąca. Ten ŚOI  nie ma okresu ważności. 

Wymień, jeśli nastąpiło pogorszenie stanu. 

Rękawica ta jest wskazana między innymi dla następujące działania: 

- Spawanie MMA, MIG MAG, TIG 

- Odlewnie 

- Stocznie 

- Piece : Oksykorty 

- Zlomy 

4.- Opakowanie: torba z tworzywa sztucznego, w tym arkusz informacyjny i karton. 

5. Kontrola jakości: 7 kontroli 

(numer referencyjny, oznaczenie, kod kreskowy, rozmiar, opakowanie wewnętrzne, 

opakowanie zewnętrzne i prezentacja produktu.) 

UWAGA: Rękawica ochronna nie powinna być używana  w przypadku ryzyka innego lub 

przewyższającego wskazane tutaj. 

AITEX O.N. 0161 
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03801 Alcoy 

ALICANTE 


