
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
2111X

  

Instruction of Use 

 

 

GUIDE 5160 
Sizes: 6 7 8 9 10 11 
 
Cat. 2 
 

EN388    

 

   

2111X    
 

 
 

  

Notified body: 0403 
 

FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Notified 
Body no. 0403 
Topeliuksenkatu, 41 B 
FIN 00250 Helsinki 
+358 30 474 2681, fax +358 30 474 2115 

 
GUIDE GLOVES 
Vistaforsvägen 3 
SE-523 37 Ulricehamn, Sweden 
Ph: +46 (0)321 67 73 00. Fax: +46 (0)321 67 72 96 
www.guidegloves.com 
 
 

BG 
Инструкции за употреба за защитни ръкавици и налакътници на 
GUIDE за обща употреба 
CE категория 2, защита при среден риск от сериозно нараняване 
Употреба 
Ръкавиците не трябва да се носят при риск от заплитане с движещи 
се части на машини 
Тази ръкавица е по-къса от стандартната дължина съгласно 
EN420 с цел увеличаване до максимум на гъвкавостта на употребата 
при монтажни дейности и по-леки работни задачи 
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 EN420:2004 
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 4.  
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 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 не е посочено, ръкавицата не съдържа вещества, за които е 
известно, че могат да причинят алергични реакции. 
Маркировка на ръкавиците 
Резултатите от изпитването за всеки модел са маркирани на 
ръкавицата и/или на опаковката ѝ, в нашия каталог и на интернет 
страниците ни. 
Съхранение: 
Съхранявайте ръкавиците на тъмно, хладно и сухо място в 
оригиналната им опаковка. Механичните характеристики на 
ръкавицата няма да се променят при правилно съхранение. 
Срокът на годност не може да бъде определен и зависи от 
предназначението и условията на съхранение. 
Третиране на отпадъци: 
Третирайте използваните ръкавици в съответствие с изискванията на 
съответната страна и/или регион. 
Почистване/пране:Постигнатите резултати от изпитванията са 
гарантирани за нови и непрани ръкавици. Ефектът на изпирането 
върху защитните свойства на ръкавиците не е тестван, освен ако не 
е изрично посочено. 
Указания за изпиране: Следвайте посочените указания за изпиране. 
Ако няма изрично посочени указания за изпиране, изпирайте с мек 
сапун, изсушавайте на въздух. 
Интернет страница: Можете да получите допълнителна 
информация на www.guidegloves.com 

BS 
Uputstvo za upotrebu zaštitnih rukavica i zaštitnika za ruke za opću 
namjenu kompanije GUIDE 
CE kategorija 2, zaštita kada postoji srednja opasnost od teže ozljede 
Upotreba 
Ove rukavice nemojte nositi na mjestima gdje postoji opasnost da pokretni 
dijelovi mašine uhvate rukavice. 
Te rukavice su kraće od standardnih dužina u skladu sa standardom 
EN420 da bi se maksimizirala fleksibilnost u montažnim poslovima i 
lakšim radovima. 
Preporučujemo da prije upotrebe rukavice testirate i provjerite na 
moguća oštećenja. 
Zajednička je odgovornost poslodavca i korisnika da analiziraju da li 
svaka rukavica štiti od opasnosti koja se može pojaviti u danim uslovima 
rada. 
Osnovni zahtjevi 

SUITABLE FOR:
Building, Construction & Road | Logistics & retail | 
Utilities & services

PROTECTION AGAINST:
Abrasions | Scratchers | Blisters | Lacerations

ERGONOMIC FEATURES:
Regular fit | Open Cuff | Elastic at wrist

QUALITY FEATURES:
REACH compliant

COLORS:
White | Dark grey | Black

OUTERSIDE RAW MATERIAL:
Polyester | Goat grain leather

INNERSIDE RAW MATERIAL:
Unlined

GUIDE 5160
ALLROUND | CUT & SEWN

Assembly glove with palm in supple, durable full-grain goatskin. For a 
closer fit, the back of the hand and the sides of the fingers are made 
from synthetic material.

MECHANICAL PROTECTION

 �
 � Goat grain leather 
 � Open cuff 

 � Sizes 6-11 
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ART.NO DESCRIPTION BUNDLE CARTON UNIT AVAILIBLE IN PAIR/PCS

223538984 GLOVE GUIDE 5160 6 12 120 Pair No

223538992 GLOVE GUIDE 5160 7 12 120 Pair No

223539008 GLOVE GUIDE 5160 8 12 120 Pair No

223539016 GLOVE GUIDE 5160 9 12 120 Pair No

223539024 GLOVE GUIDE 5160 10 12 120 Pair No

223539032 GLOVE GUIDE 5160 11 12 120 Pair No

GUIDE 5160
ALLROUND | CUT & SEWN

MECHANICAL PROTECTION


