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BG 
Инструкции за употреба за защитни ръкавици и налакътници на 
GUIDE от категория III  
Ръкавици за защита от химикали 
CE категория 3, защита при риск от сериозно нараняване 
Употреба 
Ръкавиците не трябва да се носят при риск от заплитане с движещи 
се части на машини 
репоръчваме изпитване и проверка на ръкавиците за 
повреждания преди употреба. 
Отговорност на работодателя, заедно с потребителя, е да направи 
анализ дали всяка ръкавица предпазва от рисковете, които биха 
възникнали в определена работна ситуация. 
Основни изисквания 
ВСИЧКИ РЪКАВИЦИ GUIDE съответстват на разпоредбата за ЛПС 
(ЕС) 2016/425 и стандарта EN 420:2003+A1:2009. 
Декларацията за съответствие за този продукт може да бъде 
намерена на нашия сайт: guidegloves.com/doc 
Ръкавиците са предназначени за защита от следните рискове: 

EN 388:2016 - Ръкавици за защита от механични рискове 
Знаците до пиктограмата, четири цифри и една или две букви, 
показват нивото на защита на ръкавиците. Колкото по-висока е 
стойността, толкова резултатът е по-добър. Пример 1234AB. 
1) Устойчивост на абразия: ниво на изпълнение 0 до 4 
2) Устойчивост на срязване, изпитание с острие: ниво на изпълнение 
1 до 5.  
3) Устойчивост на разкъсване: ниво на изпълнение 1 до 4. 
4) Устойчивост на пробив: ниво на изпълнение 1 до 4. 
A) Защита от рязване, изпитване TDM EN ISO 13997:1999, ниво на 
изпълнение A до F. Това изпитване трябва да бъде проверено, ако 
материалът затъпи острието по време на изпитването с острие. 
Буквата представлява референтния резултат за изпълнението. 
B) Защита от удар: определя се от P 
За ръкавици с два или повече слоя, не е задължително общата 
класификация да отразява изпълнението на най-външния слой 
Ако X = Изпитанието не е оценено 

 EN ISO 374-1:2016 - защита от химикали и микроорганизми 
Най-късата допустима дължина, която е непромокаема за течности, 
трябва да отговаря на минималната дължина на ръкавиците, както е 
описано в EN 420:2003+A1:2009. 
Проникване: От ръкавицата не трябва да изтича вода или въздух, 
когато се изпитва за проникване, EN 374-2:2014. 
Влошаване на състоянието: Показва промяната в съпротивлението 
на пробив след излагане на изпитното химично вещество. 
Влошаването на състоянието се определя съгласно EN 374-4:2013 за 
всяко химическо вещество.  
Пропускливост: Ръкавицата трябва да издържа на време на пробив 
от най-малко: 
Тип А - 30 минути (ниво 2) срещу най-малко 6 изпитвани химически 
вещества  
Тип В - 30 минути (ниво 2) срещу най-малко 3 изпитвани химически 
вещества  
Тип С - 10 минути (ниво 1) срещу най-малко 1 изпитвани химически 
вещества 
Изпитваните химически вещества са изброени в таблицата по-долу и 
всичките 18 химически вещества ще бъдат изпитани съгласно EN 
16523-1:2015. 
Микроорганизми: ръкавиците са изпитани за защита срещу 
бактерии, ако е приложимо, гъбички и вируси, EN ISO 374-5:2016. 
Необходимата допълнителна информация и обяснения относно EN 
374 и 18 химически вещества могат да бъдат намерени в Каталога 
GUIDE и на сайта www.guidegloves.com 
Предупреждение 
Тази информация не отразява действителната продължителност на 
защита на работното място и разграничаването между смеси и чист 
химически вещества. 
Химическата устойчивост е оценена при лабораторни условия от 
проби, взети само от дланта (освен в случаите, когато ръкавицата е 
равна на или по-голяма от 400 мм - когато маншетът също се изпитва 
) и се отнася само до изпитаните химически вещества. Тя може да 
бъде различна, ако химическото вещество се използва в смес. 

BRUK:
Bygg, Anlegg, Vei | Maskiner og utstyr | Verktøy og 
tjenester | Kjemiske stoffer | Avfallshåndtering

BESKYTTENDE FUNKSJONER:
Full håndbeskyttelse | Kjemikaliebeskyttelse (EN 
374-1:2016) | Beskyttelse mot mikroorganismer 
(EN 374-5:2016)

ERGONOMISKE FUNKSJONER:
Bred passform | Rett mansjett | Godt tørt grep | 
Godt vått grep

KVALITETSFUNKSJONER:
Ftalaterfri | REACH-kompatibel

FARGER:
Blå

MATERIALER PÅ UTSIDEN:
PVC/Vinyl

FORINGSMATERIALE:
Supported | Bomull

TOTAL HANSKELENGDE:
30 cm

GUIDE 143
GJENBRUK | SUPPORTED

En relativt grov kjemikaliebeskyttelseshanske i PVC som går langt 
opp på armen. Har et mykt bomullsfôr som absorberer fukt fra 
hånden.

KJEMISK BESKYTTELSE

 � Vanntett 
 � PVC/vinyl 
 � Anatomisk passform 

 � Størrelser 8–11 
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ART.NR BESKRIVELSE BUNT KARTONG ENHET TILGJENGELIG I PAR / ST

223537762 GLOVE GUIDE 143 8 12 72 Par Nei

223604705 GLOVE GUIDE 143 HP 10 12 72 Par Nei

GUIDE 143
GJENBRUK | SUPPORTED

KJEMISK BESKYTTELSE


