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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Rękawice ochronnych kategorii I 

S2GO BINGO 
 

WŁAŚCIWOŚCI  
Niniejsze rękawice są środkiem ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2016/425. 

Rękawice nie chronią przed: zagrożeniami chemicznymi oraz przecięciami wywołanymi przez ostre obiekty, a 

także przed porażeniem elektrycznymi promieniowaniem jonizującym.  

W produkcji przedmiotowych rękawic zwrócono niezbędną uwagę na stosowanie nieszkodliwych materiałów. Nie 

można jednak wykluczyć, że zastosowane materiały mogą spowodować podrażnienia u osób o szczególnie 

wrażliwej skórze.  

Rękawice są zgodne z wymogami normy EN 420.  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU  
Przed użyciem rękawice należy sprawdzić pod kątem wszelkich defektów i niedoskonałości wykonania. Jeżeli w 

wyniku użytkowania rękawice są pęknięte (rozdarte), przepalone lub przebite, to należy je natychmiast wymienić. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości rękawic nie należy używać, należy wziąć nową parę. 

Należy unikać stosowania rękawic brudnych wewnątrz – mogą one powodować podrażnienia lub infekcje skóry. 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE  
Zanieczyszczone rękawice należy czyścić na sucho używając miękkiej szczotki. Pranie lub czyszczenie chemiczne 

może prowadzić do zmian właściwości, za które producent nie bierze odpowiedzialności. 

PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE  
Rękawice są pakowane indywidualnie w pakiety po 10 par wraz z instrukcją w opakowaniu. Pakiety rękawic 

pakowane są w kartony, przystosowane do transportu i składowania.  

Rękawice należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, poza bezpośrednim działaniem źródeł ciepła i 

światła słonecznego.  

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU  
Przy prawidłowym przechowywaniu, własności fizyczne rękawic są zachowane przez okres co najmniej dwóch lat 

od wyprodukowania.  

Kod tygodnia i roku podane są w numerze partii umieszczonej na kartonie.  

UTYLIZACJA  
Zużyte rękawice mogą być zanieczyszczone biologicznie lub niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Należy 

utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Składowanie lub spalanie w warunkach 

kontrolowanych.  

UWAGI KOŃCOWE  
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą do pomocy przy wyborze przez użytkownika właściwego 

środka ochrony osobistej. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność ostatecznej decyzji o zastosowaniu 

danego środka ochrony indywidualnej do zamierzonego działania.  

Produkt częściowo rozdarty lub uszkodzony należy bezzwłocznie wycofać z eksploatacji, ponieważ nie zapewnia 

deklarowanej przez producenta ochrony, a jego dalsze stosowanie może być przyczyną dodatkowych zagrożeń. 

Nie używać rękawic, gdy istnieje ryzyko pochwycenia przez ruchome części maszyn. 

Rękawice nie zabezpieczają przed ryzykami nie wymienionymi w niniejszej ulotce.  

W przypadku sprzedaży produktu w mniejszych ilościach niż najmniejsze opakowanie standardowe, należy 

dołączyć kopię niniejszej ulotki.  
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