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W latach 1989 i 1990 Rada Unii Europejskiej zatwierdziła propozycję 
Komisji Europejskiej dotyczącą sporządzenia ramowego opracowania 
nowej dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W dyrektywie tej zawarto precyzyjny i ważny postulat: poprawa 
bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich osób pracujących  
w Europie. To zobowiązanie do stosowania najlepszych praktyk stanowi 
część wiążącej prawnie Dyrektywy ramowej 89/391/EWG, w której 
zdefiniowano rozległe wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy. W dyrektywie 89/391/EWG nałożono na pracodawców 
obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków 
pracy. Aby zapewnić zgodność z Dyrektywą, pracodawcy mają 
obowiązek udowodnić, że zapewniają pracownikom odpowiednie do 
wykonywanych przez nich prac rękawice ochronne najwyższej jakości, 
które są zgodne z Dyrektywą i spełniają wszystkie obowiązujące normy 
bezpieczeństwa. 

Dyrektywa 89/391/EWG została doprecyzowana w kilku dyrektywach 
pochodnych. Dyrektywa 89/656/EWG, zwana również dyrektywą  
w sprawie „używania wyposażenia ochronnego”, reguluje bezpośrednio 
używanie wyposażenia ochronnego.
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Informacje o przepisach 
dotyczących wyposażenia 
ochronnego



Kompleksowa pomoc w doborze najbezpieczniejszych 
rozwiązań
Wśród producentów rękawic firma Ansell wyróżnia się najwyższą 
dbałością o zapewnianie pracodawcom informacji objaśniających 
wymogi przepisów dotyczących wyposażenia ochronnego 
oraz pomaganie w doborze najbezpieczniejszych rozwiązań 
dostosowanych do danego miejsca pracy. Jako światowy lider  
w dziedzinie ochrony dłoni dysponujemy wszechstronną ofertą 
rękawic zgodnych z duchem i literą przepisów europejskich.

Nasi klienci mogą mieć pewność, że każdy z produktów do ochrony 
firmy Ansell jest zgodny z najnowszymi normami dotyczącymi 
wyposażenia ochronnego oraz że nasze wyroby są produkowane, 
testowane, pakowane i opatrywane dokumentacją w sposób zgodny  
z aktualnie obowiązującym prawodawstwem europejskim.

Firma Ansell często ustala wymogi kontroli jakości, które są surowsze 
niż wymagane w przepisach. Aby pomóc klientom w dokonaniu 
wyboru, firma Ansell dostarcza również dokumentację obejmującą 
wyjątkowo szczegółowe opisy rękawic oraz składy materiałowe.
Dodatkową pomoc w doborze rękawic oraz w ustaleniu, jaki model 
rękawic sprawdzi się najlepiej w określonych zadaniach można 
uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Ansell. 
Przedstawiciel może zaplanować wizytę eksperta do spraw ochrony 
dłoni, który zapozna się ze sposobem stosowania rękawic i dobierze 
optymalne rękawice do potrzeb danego miejsca pracy. 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.ansell.eu.
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Postanowienia Dyrektywy 89/656/EWG  
w sprawie wyposażenia ochronnego

DYREKTYWA W SPRAWIE WYPOSAŻENIA OCHRONNEGO6

ARTYKUŁ 3
W artykule 3 ustalono, że w przypadku niemożności 
wyeliminowania zagrożenia konieczne jest 
stosowanie wyposażenia ochronnego. Niezbędne 
jest przeprowadzenie podstawowej oceny ryzyka we 
wszystkich miejscach pracy w celu zidentyfikowania i 
dokonania oceny stopnia zagrożeń.

ARTYKUŁ 4
W artykule 4 ustalono, że pracodawca jest zobowiązany 
do poinformowania pracowników o wyniku oceny ryzyka 
w miejscu pracy, do dostarczenia odpowiedniego i 
wyposażenia ochronnego w odpowiednim rozmiarze 
zgodnego z normami UE oraz do przekazania 
odpowiednich instrukcji dotyczących użytkowania 
wyposażenia ochronnego. Pracownicy są zobowiązani do 
używania wyposażenia ochronnego wyłącznie do celów 
określonych przez producenta oraz w sposób zgodny z 
instrukcją użytkowania opracowaną przez producenta. 

ARTYKUŁ 5 
Zgodnie z artykułem 5 pracodawca ma obowiązek:
1. Przeprowadzić analizę zagrożeń w miejscu pracy oraz 

ocenę ryzyka ponoszonego przez pracowników.
2. Zdefiniować wymagane właściwości rękawic mających 

zapewnić ochronę pracowników.
3. Zapewnić zgodność wszystkich rękawic używanych 

w miejscu pracy z dyrektywą w sprawie wyposażenia 
ochronnego.

4. Porównać zalety poszczególnych typów dostępnych 
rozwiązań ochronnych.

5. Prowadzić pełną dokumentację analiz oraz uzasadnień 
wyboru rękawic określonego typu. Jeśli zagrożenie 
ulegnie jakimkolwiek zmianom, na przykład w wyniku 
zastosowania nowej substancji chemicznej lub procesu 
przemysłowego, należy powtórzyć procedurę oceny 
zagrożeń i wyboru wyposażenia ochronnego.

ARTYKUŁ 6
W artykule 6 nałożono na Państwa Członkowskie 
obowiązek sporządzenia na piśmie reguł dotyczących 
sytuacji w miejscu pracy, w których używanie wyposażenia 
ochronnego jest obowiązkowe. Pracodawcy są 
zobowiązani do zapoznania się z tymi regułami i 
postępowania w sposób w pełni z nimi zgodny.

W celu zachowania zgodności z przepisami pracodawcy 
muszą wybrać wyposażenie ochronne zgodne z 
odpowiednimi przepisami w sprawie wyposażenia 
ochronnego oraz obowiązującymi normami 
bezpieczeństwa, które ponadto w sposób oczywisty jest 
dobrej jakości i zostało najlepiej dobrane do wykonywanej 
pracy. 

Na szczególną uwagę zasługują cztery artykuły Dyrektywy,  
w których nałożono na pracodawców istotne obowiązki:



W marcu 2016 r. Komisja Europejska i Parlament Europejski zatwierdziły 
nową dyrektywę dotyczącą wyposażenia ochronnego i wprowadziły poprawki 
proponowane przez Komisję Europejską. Nowa dyrektywa w sprawie 
wyposażenia ochronnego zastąpi obowiązującą dotychczas Dyrektywę 89/686/
EWG w sprawie wyposażenia ochronnego, która została przyjęta w 1992 roku. 

Nowa dyrektywa będzie teraz regulować kwestie związane z wyposażeniem do ochrony przed wysokimi 
temperaturami do użytku osobistego (np. rękawic kuchennych) oraz z dystrybutorami sprzedającymi 
wyposażenie ochronne. Przedstawiono w niej ponadto wymogi dotyczące oceny zgodności, takie jak 
konieczność stosowania wewnętrznego systemu kontroli produkcji oraz ważność certyfikatów badań 
potwierdzających typ przez maksymalnie 5 lat. W Dyrektywie ustalono również szczegółowe wymogi 
dotyczące poszczególnych podmiotów gospodarczych uczestniczących w łańcuchu dostaw, a także 
dodatkowe wymogi dotyczące dokumentacji związanej z instrukcjami użytkowania oraz deklaracjami 
zgodności.

W nowej Dyrektywie w sprawie wyposażenia ochronnego wyróżniane są obecnie trzy klasy ustalone na 
podstawie zdefiniowanego stopnia ryzyka.
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Zgodność z nową dyrektywą  
w sprawie wyposażenia ochronnego

Kategoria I: 
Minimalizacja zagrożeń

W przypadku rękawic o prostej konstrukcji z grupy niskiego 
ryzyka, np. rękawic do prac związanych z utrzymaniem 
czystości, producenci rękawic mogą samodzielnie 
przeprowadzać testy i wydawać certyfikaty. 

Kategoria II: 
Zagrożenia inne niż wyszczególnione  
w kategoriach I i III

Rękawice do ochrony przy pracach z grupy pośredniego 
ryzyka, np. standardowe rękawice robocze, charakteryzujące 
się odpornością na rozcięcie, przekłucie i ścieranie, muszą 
być poddane niezależnym testom jednostki notyfikowanej i 
uzyskać odpowiednie certyfikaty. Do wydania oznaczenia CE 
upoważnione są wyłącznie jednostki notyfikowane. Nie można 
sprzedawać ani użytkować rękawic bez odpowiedniego 
oznaczenia CE. Każda jednostka notyfikowana ma własny 
numer identyfikacyjny. Nazwa i adres jednostki notyfikowanej, 
która atestowała produkt, muszą znaleźć się w instrukcji 
użytkowania dołączanej do rękawic.

Kategoria III: 
Bardzo poważne zagrożenia, mogące skutkować 
śmiercią lub nieodwracalnym uszczerbkiem na 
zdrowiu

Rękawice do ochrony podczas prac z grupy 
najwyższego ryzyka, np. do prac związanych z 
substancjami chemicznymi, czynnikami biologicznymi, 
prądem elektrycznym i urządzeniami pod napięciem, 
również muszą być przetestowane i certyfikowane przez 
jednostki notyfikowane. System zarządzania jakością 
stosowany przez producenta w celu zapewnienia 
jednolitej jakości produktów również podlega niezależnej 
ocenie. Podmiot przeprowadzający tego rodzaju ocenę 
musi również zostać wyszczególniony w instrukcji 
użytkowania, a jego numer musi znaleźć się obok 
oznaczenia CE W tym przypadku ten numer to 0493.





Wymogi ogólne dotyczące  
rękawic ochronnych

Firma Ansell jest ekspertem w dziedzinie rękawic ochronnych. 
Klienci mogą mieć pewność, że każdy z naszych produktów 
spełnia, często nawet z naddatkiem, wymogi ogólne, wymogi 
dotyczące konstrukcji, wygody użytkowania, wydajności oraz 
oznaczeń. 
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Wymogi ogólne dotyczące rękawic ochronnych

WYMOGI OGÓLNE10

Zakres 
W tej normie zdefiniowano wymogi ogólne dotyczące kroju i konstrukcji 
rękawic, nieszkodliwości, wygody użytkowania, wydajności, oznakowania  
oraz zamieszczono informacje dotyczących wszystkich rękawic ochronnych. 
Ta norma odnosi się również do rękawów ochronnych. 

Poniżej wyszczególniono najważniejsze ustalenia. W przypadku niektórych 
rękawic przeznaczonych do bardzo specjalistycznych zastosowań, np. 
rękawic dla elektryków lub rękawic chirurgicznych, obowiązują inne, 
rygorystyczne normy branżowe. (Informacje szczegółowe udostępniamy na 
życzenie).

Definicja 
Rękawice to wyposażenie ochronne zapewniające ochronę dłoni lub 
dowolnej części dłoni przed zagrożeniami. Może dodatkowo chronić część 
przedramienia lub ramienia.

Poziomy wydajności informują o tym, jakie wyniki rękawice uzyskały  
w określonych testach oraz o sposobie oceny wyników tego rodzaju testów. 
Poziom 0 oznacza, że rękawice nie zostały przetestowane lub uzyskały wynik 
poniżej minimalnego poziomu wydajności. Wyższe wskaźniki oznaczają 
wyższe poziomy wydajności. Poziom wydajności X oznacza, że metoda 
testowania nie jest odpowiednia dla testowanych rękawic. 

Wymogi 
Krój i konstrukcja rękawic
• Rękawice muszą zapewniać jak najwyższy poziom ochrony w możliwych do 

przewidzenia warunkach użytkowania.
• Gdy rękawice mają szwy, wytrzymałość szwów nie może obniżać ogólnej 

wydajności rękawic.

Nieszkodliwość
• Same rękawice nie mogą być w żaden sposób szkodliwe dla użytkownika.
• Odczyn pH rękawic powinien wynosić od 3,5 do 9,5.
• Zawartość chromu (VI) nie powinna przekraczać poziomu wykrywania (< 3 ppm).
• Rękawice z gumy naturalnej powinny być przetestowane pod kątem zawartości 

białek ekstrahowalnych zgodnie z normą EN 455-3.

Norma  
EN 420: 2003



Instrukcje dotyczące czyszczenia
Jeśli podane są instrukcje dotyczące pielęgnacji, poziom wydajności nie powinien ulec 
obniżeniu po osiągnięciu maksymalnej zalecanej liczby cykli czyszczenia.

Właściwości elektrostatyczne 
• Rękawice antystatyczne służące do obniżania ryzyka wystąpienia wyładowań 

elektrostatycznych należy testować zgodnie z normą EN 1149.
• Uzyskane wyniki testów należy zamieścić w instrukcji użytkowania.
• NIE należy stosować piktogramu elektrostatyczności.

Przepuszczalność i wchłanianie pary wodnej
• W zależności od wymogów rękawice powinny zapewniać przepuszczalność pary 

wodnej (5 mg/cm2.h).
• Jeśli powyższy wymóg przepuszczalności pary wodnej nie dotyczy danych rękawic, 

wartość współczynnika powinna wynosić 8 mg/cm2 przez 8 godzin.

Oznakowanie i informacje 
Oznakowanie rękawic 

• Na każdej rękawicy powinny znajdować się następujące oznaczenia:
 - Nazwa producenta 
 - Oznaczenie modelu i rozmiaru 
 - Oznaczenie CE
 - Odpowiednie piktogramy z poziomami wydajności oraz informacją o normie EN

• Oznaczenia muszą pozostać czytelne przez cały okres użytkowania rękawic. 
Jeśli nie ma możliwości oznaczenia rękawicy ze względu na jej charakterystykę, 
oznakowanie należy umieścić na wkładce do opakowania bezpośredniego.

Oznakowanie opakowania bezpośredniego rękawic 

• Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
• Oznaczenie modelu i rozmiaru
• Oznaczenie CE
• Informacje dotyczące użytkowania:

 - modele proste: „Ochrona tylko przed minimalnymi zagrożeniami”
 - modele pośrednie lub złożone: odpowiednie piktogramy

• Gdy ochrona ogranicza się wyłącznie do określonej części dłoni, należy zamieścić 
informację na ten temat (np. „ochrona obejmuje wyłącznie wnętrze dłoni”).

• Informacja o tym, gdzie można uzyskać więcej danych

WYMOGI OGÓLNE 11



Wymogi ogólne dotyczące rękawic ochronnych

WYMOGI OGÓLNE12

Instrukcja użytkowania 
(powinna zostać udostępniona w momencie wprowadzania produktu na rynek)

• Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

• Przeznaczenie rękawic

• Wykaz dostępnych rozmiarów

• Oznaczenie CE
• Instrukcje dotyczące pielęgnacji i przechowywania

• Instrukcje i ograniczenia dotyczące zastosowań

•  Wykaz zawartych w rękawicach substancji, które są znanymi alergenami

•  Wykaz wszystkich substancji zawartych w rękawicach jest udostępniany na żądanie

• Nazwa i adres jednostki certyfikacyjnej, która przeprowadziła certyfikację produktu

Norma  
EN 420: 2003



XS S M L XL XXL

ROZMIAR 6 7 8 9 10 11

KOLOR 
MANKIETU Fioletowy Czerwony Żółty Brązowy Czarny Jasnoniebieski

OBWÓD DŁONI 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm 254 mm 279 mm

WYMOGI OGÓLNE 13

Tabela rozmiarów rękawic
Prawidłowy dobór rozmiaru jest niezbędny do zapewnienia wygody użytkowania. Idealnym 
sposobem na ustalenie rozmiaru rękawic jest użycie miary krawieckiej. Należy zmierzyć nią obwód 
dłoni w najszerszym miejscu (w mm lub w calach). Następnie należy porównać wynik tego pomiaru  
z wartościami w przedstawionej tu tabeli.

Tego rodzaju pomiar nie uwzględnia wszystkich możliwych odchyleń wielkości dłoni. Na przykład 
długość palców danego pracownika może być większa lub mniejsza od wartości przeciętnej. W 
takim przypadku lepiej dopasowane mogą okazać się rękawice o pół numeru lub numer większe 
albo mniejsze niż rękawice o rozmiarze wynikającym z pomiaru.





Ochrona mechaniczna

Wytyczne dotyczące rękawic noszonych przez pracowników, 
którzy mają w pracy kontakt z przedmiotami mogącymi 
powodować otarcia, przecięcia lub przekłucie skóry,  
a równocześnie chcących zachować komfort pracy oraz 
sprawność manualną. 
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Rękawice zapewniające ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi

Zakres 
Ta norma odnosi się do wszelkiego rodzaju rękawic zapewniających ochronę przed zagrożeniami 
fizycznymi i mechanicznymi związanymi z otarciami, przecięciami, przekłucie i rozdarciami.

Definicja i wymogi
Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi jest oznaczana piktogramem oraz 5 lub 6 
poziomami wydajności, z których każdy oznacza wynik testu na odporność na określony rodzaj 
zagrożenia. Litera na piątym miejscu odpowiada poziomowi odporności na przecięcia według 
normy ISO. Litera „P” na szóstym miejscu umieszczana jest w przypadku rękawic z certyfikatem 
potwierdzającym odporność na uderzenia.

Piktogramowi „zagrożenia mechaniczne” towarzyszy 6 oznaczeń poziomu 
wydajności (a–f).

a. Odporność na ścieranie
Wartość ustalona na podstawie liczby cykli niezbędnych do przetarcia 
testowanej rękawicy.

b. Odporność na przecięcie
Wartość ustalona na podstawie liczby cykli niezbędnych do przecięcia próbki 
poprzez wykonywanie ruchów ze stałą szybkością.

c. Odporność na rozdarcie
Wartość ustalona na podstawie siły niezbędnej do rozdarcia próbki.

d. Odporność na przekłucie
Wartość ustalona na podstawie siły niezbędnej do przebicia próbki ostrzem  
o standaryzowanej wielkości.

e. Odporność na przecięcie wg normy ISO
Wartość ustalona na podstawie siły niezbędnej do przecięcia próbki przy 
użyciu specjalnego urządzenia testującego (tomodynamometru) w określonych 
warunkach.

f. Ochrona przed uderzeniami wg normy EN
Wartość ustalona na podstawie zmierzonej energii i siły przenoszonej  
przy upuszczeniu na próbkę obciążenia.  

OCHRONA MECHANICZNA16

Norma  
EN 388: 2016



Wymienione poziomy wydajności muszą być wyraźnie podane obok piktogramu na 
rękawicach oraz na opakowaniu bezpośrednim zawierającym rękawice. 

Ocena poziomu wydajności

1 2 3 4 5
a
Odporność na ścieranie  
(liczba cykli)

100 500 2000 8000 –

b
Odporność na przecięcie krawędzią tnącą 
(test/wskaźnik przecięcia)

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c
Odporność na rozdarcia  
(w niutonach)

10 25 50 75 –

d
Odporność na przekłucie  
(w niutonach)

20 60 100 150 –

a b c d e f
e
Odporność na przecięcie wg normy ISO  
(w niutonach)

2 5 10 15 22 30

f
Ochrona przed uderzeniami wg normy EN WYNIK POZYTYWNY(P) lub WYNIK NEGATY-

WNY (brak oznaczenia)

W odniesieniu do powyższych oznaczeń a – f można również stosować poziom X, który oznacza „nie przetestowano” 
lub „nie dotyczy”
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Ochrona przed substancjami 
chemicznymi i mikroorganizmami

Wytyczne dotyczące rękawic noszonych podczas prac 
wymagających ochrony przed niebezpiecznymi substancjami 
chemicznymi i/lub mikroorganizmami.
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Zakres 
W tej normie zdefiniowano właściwości rękawic w zakresie ochrony przed 
substancjami chemicznymi i/lub mikroorganizmami.  

Definicje
Przesiąkanie
Przesiąkanie to ruch substancji chemicznej i/lub mikroorganizmów przez pory, 
szwy, mikrootwory i inne niedoskonałości materiału rękawicy ochronnej (nie na 
poziomie cząsteczkowym).

Przenikanie
Stosowane w rękawicach powłoki gumowe i plastikowe stanowią bariery dla 
substancji chemicznych. W związku z tym konieczne jest zmierzenie czasu 
przenikania lub czasu, po upływie którego dochodzi do kontaktu niebezpiecznej 
cieczy ze skórą. Każda testowana substancja chemiczna jest klasyfikowana pod 
kątem czasu przenikania na poziomie od 0 do 6.

Rozkład
Czasami rękawice ochronne mogą działać jak gąbka, pochłaniając ciecze i nie 
dopuszczając do ich kontaktu ze skórą. Powoduje to rozkład rękawic. Rozkład to 
zmiany pozbawiające materiał rękawic ochronnych jednej lub kilku właściwości, 
spowodowane kontaktem z chemikaliami. Oznakami rozkładu są: łuszczenie się, 
pęcznienie, rozpad, utrata plastyczności, zmiana koloru, zmiana wymiarów, zmi-
ana wyglądu, twardnienie, mięknięcie itp.

CZAS PRZENIKANIA INDEKS OCHRONNY CZAS PRZENIKANIA INDEKS OCHRONNY

> 10 minut Poziom 1 > 120 minut Poziom 4

> 30 minut Poziom 2 > 240 minut Poziom 5

> 60 minut Poziom 3 > 480 minut Poziom 6

Rękawice zapewniające ochronę przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami
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Wymogi 
Rękawice do ochrony przed substancjami chemicznymi:
Przesiąkanie: rękawice powinny zachować szczelność podczas testów  
z użyciem powietrza lub wody.

Przenikanie: rękawice powinny spełniać wymogi minimalne dla typu C,  
co najmniej poziom 1 (ponad 10 min) w obecności jednej substancji chemicznej 
z wykazu podanego w części 1.

Rozkład: zmiana odporności na przekłucie po kontakcie z substancją 
chemiczną powinna zostać przetestowana w odniesieniu do wszystkich 
substancji chemicznych wymienionych w specyfikacji rękawic, a wyniki powinny 
zostać podane w instrukcji użytkowania.

Rękawice długie: jeśli długość rękawic zapewniających ochronę przed 
substancjami chemicznymi jest ≥ 40 cm, pod kątem przenikania należy 
przetestować również mankiety.

Rękawice zapewniające ochronę przed mikroorganizmami:
Przesiąkanie: w odniesieniu do tych rękawic obowiązują te same wymogi co  
w przypadku rękawic chemicznych, jeśli w specyfikacji zadeklarowano ochronę 
przed bakteriami i grzybami.

Ochrona przed wirusami: jeśli w specyfikacji rękawic zadeklarowana jest 
ochrona przed wirusami, tego rodzaju rękawice są poddawane dodatkowym 
testom zgodnym z normą ISO 16604.

Rękawice długie: jeśli długość rękawic zapewniających ochronę przed 
substancjami chemicznymi jest ≥ 40 cm, pod kątem przenikania wirusów należy 
przetestować również mankiety.

OSTRZEŻENIE: 
Dane dotyczące substancji chemicznych mogą nie odpowiadać 
rzeczywistemu czasowi obserwowanemu w miejscu pracy.
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Oznaczenia rękawic do ochrony przed substancjami 
chemicznymi
W przypadku rękawic typu A i typu B wraz z piktogramem
oznaczającym ochronę przed substancjami chemicznymi należy
umieścić kod literowy. Rękawice typu C nie są oznaczane kodem
literowym. 

Litery w kodzie odnoszą się do wykazu substancji chemicznych 
podanego w normie (szczegóły na następnej stronie). Minimalny 
czas przenikania dla rękawic typu C to 10 minut dla jednej substancji 
chemicznej. W przypadku rękawic typu B jest to 30 minut dla co 
najmniej 3 substancji chemicznych, a w przypadku typu A — 30 
minut dla co najmniej 6 substancji chemicznych z listy. 

Oznakowanie i informacje
• Oznaczenie CE
• Instrukcje dotyczące pielęgnacji i przechowywania
• Instrukcje i ograniczenia dotyczące zastosowań
•  Wyniki dotyczące rozkładu w przypadku deklarowanych substancji 

chemicznych
•  Wykaz zawartych w rękawicach substancji, które są znanymi 

alergenami
•  Wykaz wszystkich substancji zawartych w rękawicach jest 

udostępniany na żądanie
•  Nazwa i adres jednostki certyfikacyjnej, która przeprowadziła 

certyfikację produktu

Narzędzie ułatwiające wybór rękawic w zależności od substancji chemic-
znych  
dostępne jest na stronie internetowej firmy Ansell pod adresem  
http://industrialcatalogue.ansell.eu/pl/chemicalagents

Rękawice zapewniające ochronę przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami
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Zdefiniowane substancje chemiczne

KOD 
LITEROWY

SUBSTANCJA 
CHEMICZNA

NUMER 
CAS

KLASA

A Metanol 67-56-1 Alkohol pierwszorzędowy

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitryl 75-05-8 Związek nitrylowy

D Dwuchlorometan 75-09-2 Węglowodór chlorowcowany

E Dwusiarczek węgla 75-15-0 Związek organiczny zawierający siarkę

F Toluen 108-88-3 Węglowodór aromatyczny

G Dwuetyloamina 109-89-7 Amina

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Związek heterocykliczny i eterowy

I Octan etylu 141-78-6 Ester

J n-Heptan 142-82-5 Węglowodór nasycony

K Wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 Zasada nieorganiczna

L Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 Kwas nieorganiczny, utleniający

M Kwas azotowy 65% 7697-37-2 Kwas nieorganiczny, utleniający

N Kwas octowy 99% 64-19-7 Kwas organiczny

O Amoniak 25% 1336-21-6 Zasada nieorganiczna

P Nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 Nadtlenek

S Kwas fluorowodorowy 40% 7664-39-3 Kwas nieorganiczny

T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd
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Rękawice zapewniające ochronę przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami
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Oznaczanie rękawic zapewniających ochronę przed 
mikroorganizmami 
W przypadku rękawic zapewniających ochronę przed bakteriami i grzybami 
stosowany jest piktogram zagrożenia biologicznego. W tym celu należy 
przetestować odporność rękawic ochronnych pod kątem szczelności w sposób 
zgodny z normą EN 374-2: 2013.

W przypadku ochrony przed bakteriami, grzybami i wirusami pod piktogramem 
zagrożenia biologicznego umieszczane jest oznaczenie „VIRUS”, a rękawice 
muszą zostać przetestowane w sposób zgodny z normą EN 374-2: 2013 pod 
kątem bakterii i grzybów oraz w sposób zgodny z normą ISO 16604: 2004 (metoda 
B) przy użyciu testu na przenikanie bakteriofagów.

Norma  
EN 374: 2016



Pomiar zawartości dimetyloformamidu (DMF lub DMFa) w rękawicach

Zakres 
W tej normie zdefiniowano metodę przeprowadzania testów mających na celu ustalenie 
zawartości dimetyloformamidu (CAS 68-12-2) w materiałach, z których wykonane są 
rękawice. 

Definicja
Dimetyloformamid (często używane skróty: DMF, DMFa lub DMFo) to lotny rozpuszczalnik, 
którego wdychanie jest niebezpieczne, mogący również przenikać przez skórę. Obecnie nie 
istnieją konkretne ustalenia prawne związane z kontaktem tej substancji ze skórą.

W normie EN 16778 zdefiniowano zharmonizowaną metodę testowania (NIE stanowi ona 
wymogu ani ograniczenia) umożliwiającą pomiar zawartości DMFa w materiałach, z których 
wykonane są rękawice.

Metoda testowania
Dwie próbki pobrane z jednej pary rękawic (z obszaru widocznego na poniższej ilustracji) są 
testowane z zachowaniem warunków określonych w normie.

Ekstrakcja przeprowadzana jest w ciągu 30 minut w temperaturze 70°C przy użyciu metanolu 
jako ekstrahenta. DMFa poddawany jest następnie analizie i pomiarowi z zastosowaniem 
chromatografii gazowej/spektrometrii masowej. Wynik jest obliczany na podstawie średniej z 
dwóch uzyskanych wartości i może być udostępniony na żądanie.
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Legenda:
1 cięcie
d (30 ± 5) mm
UWAGA: obszar zaznaczony kolorem szarym to testowany fragment

Rysunek 1 — wycinanie testowanego fragmentu

Norma 
EN 16778: 2016





Ochrona termiczna

Wytyczne dotyczące rękawic używanych przed pracowników 
wymagających ochrony przed działaniem wysokich i niskich 
temperatur lub ognia oraz innych warunków termicznych. 
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Rękawice zapewniające ochronę przed wysokimi  
temperaturami i/lub ogniem

Zakres 
Ta norma określa skuteczność ochrony termicznej w przypadku rękawic chroniących przed 
wysoką temperaturą i/lub ogniem.

Definicje i wymogi
Wraz z piktogramem oznaczającym wysokie temperatury i ogień umieszczane jest
oznaczenie 6 poziomów wydajności:

a. Odporność na działanie płomieni (poziom wydajności 0–4)

Na podstawie długości czasu palenia się materiału oraz żarzenia po usunięciu źródła zapłonu. 
Szwy w rękawicach nie powinny rozpadać się w przypadku zapłonu trwającego 15 sekund.

b. Odporność na ciepło kontaktowe (poziom wydajności 0–4)

Na podstawie zakresu temperatur (100–500°C), w którym użytkownik nie odczuwa bólu 
przez co najmniej 15 sekund. W przypadku uzyskania poziomu 3 EN lub wyższego, produkt 
powinien uzyskać co najmniej poziom 3 EN w teście na łatwopalność. W przeciwnym wypadku 
maksymalny poziom odporności na ciepło kontaktowe zostanie ustalony jako poziom 2.

c. Odporność na ciepło konwekcyjne (poziom wydajności 0–4)

Na podstawie długości czasu, w jakim rękawice są w stanie opóźnić przenoszenie ciepła 
bijącego od płomienia. Poziom wydajności zostanie wykazany jedynie wówczas, gdy w teście  
na łatwopalność produkt uzyska poziom 3 lub 4.

d. Odporność na ciepło promieniowania (poziom wydajności 0–4)

Na podstawie długości czasu, w jakim rękawice są w stanie opóźnić przenoszenie ciepła  
z promieniującego źródła ciepła. Poziom wydajności zostanie wykazany jedynie wówczas,  
gdy w teście na łatwopalność produkt uzyska poziom 3 lub 4.

e. Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu (poziom wydajności 0–4)

Liczba kropel stopionego metalu potrzebnych do podgrzania próbki rękawicy do określonego 
poziomu. Poziom wydajności zostanie wykazany jedynie wówczas, gdy w teście na 
łatwopalność produkt uzyska poziom 3 lub 4.

f. Odporność na duże ilości stopionego metalu (poziom wydajności 0–4)

Masa stopionego metalu potrzebna, by spowodować wygładzenie lub powstanie drobnych 
otworów na sztucznej skórze umieszczonej bezpośrednio za próbką rękawicy. Wynik testu jest 
negatywny, gdy krople metalu pozostaną na materiale rękawicy lub gdy próbka zapali się.

Wszystkie rękawice poddawane testom na podstawie normy EN 407 muszą również uzyskać 
co najmniej poziom 1 odporności na ścieranie i rozdarcie.

Norma  
EN 407: 2004
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Zakres 
Norma odnosi się do rękawic dowolnego typu zapewniających ochronę przed 
zimnem konwekcyjnym do temperatury -50°C.

Definicje i wymogi
Ochrona przed niskimi temperaturami oznaczana jest piktogramem oraz 
ciągiem trzech poziomów wydajności oznaczających określone rodzaje 
ochrony.

Wraz z piktogramem oznaczającym niskie temperatury umieszczane jest
oznaczenie 3 poziomów wydajności:

a. Odporność na zimno konwekcyjne (poziom wydajności 0–4)

Na podstawie właściwości termoizolacyjnych rękawic, które są ustalane  
w drodze pomiaru przenoszenia zimna poprzez konwekcję.

b. Odporność na zimno kontaktowe (poziom wydajności 0–4)

Na podstawie odporności termicznej materiału rękawic w przypadku kontaktu z 
zimnym obiektem.

c. Przenikanie wody  (0 lub 1)

0 = przenikanie wody
1 = brak przenikania wody

Wszystkie rękawice poddawane testom na podstawie normy EN 511 muszą 
uzyskać co najmniej poziom 1 odporności na ścieranie i rozdarcie.

Rękawice zapewniające ochronę przed zimnem

Norma 
EN 511: 2006





Ochrona przed skażeniem 
promieniotwórczym i promieniowaniem 
jonizującym

Wytyczne dotyczące rękawic używanych przed pracowników 
wymagających ochrony przed zagrożeniami związanymi ze 
skażeniem promieniotwórczym i promieniowaniem jonizującym.

OCHRONA PRZED SKAŻENIEM PROMIENIOTWÓRCZYM I PROMIENIOWANIEM 
JONIZUJĄCYM
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Rękawice zapewniające ochronę przed skażeniem
promieniotwórczym i promieniowaniem jonizującym

Zakres 
Ta norma odnosi się do rękawic zapewniających ochronę przed 
promieniowaniem jonizującym i skażeniem radioaktywnym.

Definicje i wymogi
Rodzaj ochrony pokazany jest przy użyciu piktogramu związanego  
z określonym działaniem ochronnym.

Skażenie promieniotwórcze
W celu zapewnienia ochrony przed skażeniem promieniotwórczym rękawice 
muszą być cieczoodporne oraz muszą pozytywnie przejść test na 
przenikanie zdefiniowany w normie EN 374.

Rękawice używane w pomieszczeniach zamkniętych powinny ponadto 
przejść specjalny test szczelności z użyciem sprężonego powietrza.

Materiały mogą być odkształcane w zależności od odporności na uszkodzenia 
ozonem. Ten test jest opcjonalny i może być pomocny podczas wyboru 
rękawic.

Promieniowanie jonizujące
Aby zapewnić ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rękawice muszą 
zawierać pewną ilość ołowiu lub równoważnego metalu, określanego jako 
odpowiednik ołowiu. Odpowiednik ołowiu powinien być podany na każdej 
rękawicy.

Norma  
EN 421: 2010







Ochrona przed wyładowaniami  
elektrostatycznymi

Wytyczne dotyczące rękawic używanych przez pracowników 
wymagających ochrony w strefach zagrożonych wybuchem 
(ATEX) lub środowiskach, w których panuje zwiększone ryzyko 
wyładowań elektrostatycznych.
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Właściwości elektrostatyczne

Zakres 
Norma ta określa wymagania i metody testów dotyczących materiałów używanych podczas 
produkcji odzieży ochronnej (rękawic) o właściwościach rozpraszających w celu uniknięcia 
wyładowań elektrostatycznych.

Definicja i wymogi
Zgodnie z normą EN 420: 2003 właściwości elektrostatyczne należy testować metodami 
opisanymi w normie EN 1149.

EN 1149-1: 2006

Część 1 definiuje metodę testowania umożliwiającą 
pomiar oporności powierzchniowej (Ω), czyli wyrażonej  
w omach rezystancji wzdłuż powierzchni materiału między 
dwiema określonymi elektrodami (umieszczonymi na 
testowanej próbce) o potencjale 100 ±5 V.

EN 1149-2: 1997

Część 2 definiuje metodę testowania umożliwiającą 
pomiar rezystancji pionowej, czyli wyrażonej w omach 
rezystancji materiału między dwiema umieszczonymi 
na przeciwnych powierzchniach testowanej próbki 
elektrodami o potencjale 100 ±5 V.

EN 1149-3: 2004

Część 3 definiuje metodę testowania umożliwiającą 
pomiar czasu połowicznego zaniku ładunku. T50 (s) 
to czas, jaki musi upłynąć do zaniku 50% ładunku 
znajdującego się na materiale, powstałego w wyniku 
przyłożenia do niego elektrody.

EN 1149-5: 2007

Część 5 definiuje przedstawione poniżej kryteria, 
jakie należy spełnić, aby rękawice zostały uznane 
za antystatyczne:
•  Rezystancja powierzchniowa < 2,5x109 Ω (lub 

oporność powierzchniowa < 5x1010 Ω)
• Czas połowicznego zaniku ładunku T50 < 4 s
•  W przypadku rezystancji pionowej (Ω) kryteriów 

nie zdefiniowano.

Zgodnie z normą EN 420 używanie piktogramu 
dotyczącego właściwości antystatycznych nie jest 
wymagane.

URZĄDZENIE 
POMIAROWE

PRÓBKA

V  ŹródłoI  Czujnik

URZĄDZENIE 
POMIAROWE

PRÓBKA V  Źródło

I  Czujnik

Norma  
EN 1149
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Właściwości rękawic ochronny do użytku  
w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX)

Zakres 

Zgodnie z tą normą każdy materiał użyty w rękawicach musi charakteryzować 
się niską rezystancją pionową, której wartość określono jako < 108 omów. 
Dotyczy to użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem, w których norma 
EN 1149 nie zawsze jest odpowiednia. 

Definicje i wymogi
• Rezystancja pionowa każdego z materiałów < 1,0 X 108 oma (materiały 

niepołączone będą testowane razem)
• Testy należy przeprowadzać zgodnie z normą EN 1149-2 (temperatura 

23°C i wilgotność względna 25%)

Oznaczenia 
Oznaczenia rękawic powinny być zgodne z normą EN 420: 2003.

Norma 
EN 16350





Izolacja elektryczna

Wytyczne dotyczące rękawic izolacyjnych rękawic 
jednopalczastych noszonych razem ze skórzanymi rękawicami 
ochronnymi dla pracowników wymagających ochrony przed 
zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi. 
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Prace pod napięciem — rękawice zapewniające izolację elektryczną

Zakres 
Norma obowiązująca w odniesieniu do rękawic izolacyjnych i rękawic jednopalczastych (z wyściółką i bez) 
przeznaczonych do ochrony użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym podczas prac z urządzeniami 
pod napięciem. Gumowe rękawice izolacyjne powinny być zwykle używane razem ze skórzanymi rękawicami 
ochronnymi nakładanymi na rękawice izolacyjne w celu zapewnienia ochrony mechanicznej.

Wymogi
Rękawice izolacyjne do prac pod napięciem to produkt 
kategorii III według definicji zawartej w dyrektywie  
w sprawie wyposażenia ochronnego. Certyfikowane 
rękawice do prac pod napięciem muszą być zgodne  
z wymogami normy EN 420, przejść wszystkie wymagane 
testy oraz spełnić kilka warunków podanych w normie  
EN 60903, w tym warunki dotyczące ochrony 
mechanicznej, termicznej (odnośnie do niskich 
temperatur), zmniejszonej palności i starzenia. 

W zależności od właściwości odpowiadających rodzajowi 
zastosowań (= rezystancja) gumowe rękawice izolacyjne 
mogą być poddawane dodatkowym testom:

Kwas: zadowalająca odporność mechaniczna oraz 
dielektryka po zanurzeniu w stężonym kwasie siarkowym.

Olej: zadowalająca odporność mechaniczna oraz 
dielektryka po zanurzeniu w oleju.

Ozon: zadowalająca jakość powierzchni (uszkodzenia) 
oraz odporność dielektryka po wystawieniu na działanie 
wysokiego stężenia ozonu.

Bardzo niska temperatura: wynik zadowalający, jeśli 
na materiale nie są widoczne rozdarcia, uszkodzenia ani 
spękania po zgięciu go na 24 godziny przy temperaturze 
-40°C.

Szkodliwe nieprawidłowości fizyczne są 
niedopuszczalne i każda rękawica z osobna musi być 
zbadana i przetestowana pod kątem właściwości 
dielektryka. 

Rękawice izolacyjne mogą należeć do sześciu różnych 
klas ochrony, od 500 do 36 000 V prądu przemiennego  
w zależności od grubości pojedynczej warstwy.

Okresowa kontrola i ponowne testy właściwości 
elektrycznych
Rękawice klasy 1, 2, 3 i 4, nawet jeśli są 
przechowywane w magazynie, powinny być poddawane 
ocenie wzrokowej i ponownie testowane pod kątem 
właściwości dielektryka co 6 miesięcy.  
W przypadku klas 0 i 00 wystarczy ocena wzrokowa.

KLASA 
RĘKAWIC

MAKSYMALNE 
NAPIĘCIE  
(V AC)

NAPIĘCIE 
PROBIERCZE 
(V AC)

GRUBOŚĆ 
POJEDYNCZEJ 
WARSTWY  
W MM

00 500 2500 0,5

0 1000 5000 1,0

1 7500 10 000 1,5

2 17 000 20 000 2,3

3 26 500 30 000 2,9

4 36 000 40 000 3,6

Norma  
EN 60903: 2003
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Oznakowanie i informacje
Oprócz nazwy producenta, oznaczenia modelu i rozmiaru, odpowiednich 
norm (EN 60903 i EN 420: oznaczenie „CE”) i odpowiedniego piktogramu 
(piktogram z podwójnym trójkątem i piktogram z otwartą książką) 
oznakowanie może obejmować — w razie konieczności — kategorię 
informującą o odporności rękawic na określone zagrożenia:

KATEGORIA H: Odporność na oleje

KATEGORIA A: Odporność na kwas

KATEGORIA Z: Odporność na ozon

KATEGORIA C: Odporność na bardzo niskie temperatury

KATEGORIA R: Kategorie H + A + Z (powyżej)

Uwaga:
Rękawice kompozytowe
W przypadku rękawic izolacyjnych wykonanych z określonych materiałów 
(sztuczna guma) wymagane są dodatkowe testy na ścieranie (zmniejszenie 
masy) oraz przecięcia (co najmniej poziom 2). Elektryczne rękawice 
izolacyjne są zaopatrzone w dodatkowe, zintegrowane rozwiązania do 
ochrony mechanicznej. Rękawice kompozytowe są oznaczane dodatkowym 
symbolem odporności mechanicznej (młotek) i są zwykle noszone bez 
rękawic zewnętrznych.

KLASA GRUBOŚĆ (MM)

RĘKAWICE RĘKAWICE 
KOMPOZYTOWE

00 0,50 1,8

0 1,0 2,3

1 1,5 2,8

2 2,3 3,3

3 2,9 3,6

4 3,6 4,2





Ochrona podczas prac 
spawalniczych

Wytyczne dotyczące rękawic używanych przez pracowników 
wymagających ochrony przed wysokimi temperaturami i płomieniem 
podczas spawania ręcznego, cięcia i prac towarzyszących.

OCHRONA PODCZAS PRAC SPAWALNICZYCH 43
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Rękawice zapewniające ochronę podczas spawania ręcznego

Zakres 

Norma ta dotyczy rękawic ochronnych przeznaczonych do użytku 
podczas spawania ręcznego, cięcia i procesów towarzyszących.

Wymogi
EN 12477: Rękawice ochronne dla spawaczy
Norma dotycząca spawania ręcznego

Zgodność z normą EN 420 oprócz długości:
• 300 mm Rozmiar 6
• 310 mm Rozmiar 7
• 320 mm Rozmiar 8
• 330 mm Rozmiar 9
• 340 mm Rozmiar 10
• 350 mm Rozmiar 11

Rękawice typu B są zalecane, gdy wymagana jest duża sprawność manualna (np. w przypadku spawania metodą 
TIG). Rękawice typu A są natomiast zalecane dla innych procesów spawania. Informację na temat typu rękawic,  
A lub B, należy zamieścić na produkcie, jego opakowaniu oraz w instrukcji użytkowania.

WYMOGI  
(POZIOMY EN)

TYP A TYP B
(DUŻA ZRĘCZNOŚĆ MANUALNA, METODA TIG, SPAWANIE)

Ścieranie 2 1

Przecięcie 1 1

Rozdarcie 2 1

Przekłucie 2 1

Reakcja na działanie 
ognia 3 2

Ciepło kontaktowe 1 1

Ciepło konwekcyjne 2 -

Drobne rozpryski 3 2

Sprawność manualna 1 4

Norma  
EN 12477: 2001
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Zakres 
Tę nową normę opracowano ze względu na fakt, że normy GOST-R były przestarzałe  
i konieczne było przeprowadzenie harmonizacji z przepisami międzynarodowymi.  

Definicje
W Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie obowiązują obecnie cztery zharmonizowane 
normy dotyczące ochrony dłoni:

GOST EN 388-2012: Rękawice zapewniające ochronę przed zagrożeniami 
mechanicznymi. Wymogi techniczne i metody testowania są identyczne jak w normie 
EN 388: 2003.

GOST 12.4.278-2014: Rękawice zapewniające ochronę przed substancjami 
chemicznymi i mikroorganizmami. Ogólne wymogi techniczne i metody testowania  
są identyczne jak w normach EN 374-1,2,3: 2003.

GOST EN 407-2012: Rękawice zapewniające ochronę przed wysokimi temperaturami  
i ogniem. Wymogi techniczne i metody testowania są identyczne jak w normie  
EN 407:2004.

GOST EN 511-2012: Rękawice zapewniające ochronę przed zimnem. Ogólne wymogi 
techniczne i metody testowania są identyczne jak w normie EN 511: 2006.

Oznakowanie i informacje 
Wszystkie rękawice przeznaczone do użytku na terenie Rosji, Białorusi lub 
Kazachstanu powinny mieć oznaczenia EAC (z ang. Eurasian Conformity), a ponadto 
powinny być opatrzone następującymi informacjami: nazwa producenta, oznaczenie 
modelu i rozmiaru, numer normy, wszelkie inne niezbędne piktogramy oraz instrukcja 
użytkowania w języku rosyjskim.

TR CU 019/2011  
Unia celna
Federacja Rosyjska
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Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Co to jest REACH?
Osoby zatrudnione na terenie Unii Europejskiej 
zgłaszają coraz więcej wystąpień alergii, astmy i 
pewnego typu nowotworów, co do których zachodzi 
podejrzenie, że mogą być efektem ekspozycji na 
działanie chemikaliów w miejscu pracy. W roku 
2003 Komisja Europejska zareagowała propozycją 
utworzenia nowej agencji do spraw ekspozycji 
na działanie chemikaliów w miejscu pracy, która 
wydała rozporządzenie REACH. Nazwa ta jest 
akronimem angielskiej nazwy Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). 
W odpowiedzi na tę propozycję 1 czerwca 2007 
roku wszedł w życie program REACH. Umożliwił 
on zapewnienie skuteczniejszej ochrony zdrowia 
pracowników na terenie UE dzięki sklasyfikowaniu 
substancji niebezpiecznych, zwiększeniu 
odpowiedzialności pracodawców za zapewnienie 
ochrony przed zidentyfikowanymi zagrożeniami 
chemicznymi oraz poprzez edukowanie pracodawców 
w zakresie zgodności z przepisami. 

Cel programu REACH
Celem programu REACH jest ochrona zdrowia 
ludzkiego oraz środowiska poprzez wyeliminowanie 
lub radykalne ograniczenie stosowania substancji 
bardzo wysokiego ryzyka (Substances of Very 
High Concern — SVHC) na rynku UE. Obecnie 
na liście SVHC znajduje się ponad 900 substancji 
chemicznych. W ramach programu REACH zachęca 
się producentów do szukania bezpieczniejszych 
alternatyw i rozwiązań.

Kolejność działań

1. Określenie właściwości chemikaliów wzbudzających 
największe obawy 

2. Zidentyfikowanie i uszeregowanie chemikaliów 
posiadających te właściwości 

3. Zdefiniowanie kryteriów ograniczających dla tych 
właściwości 

4. Wprowadzenie ograniczeń i/lub zakazów 
stosowania chemikaliów o tych właściwościach

Substancje bardzo wysokiego ryzyka (SVHC) 
używane w wyrobach 
W roku 2008 w ramach programu REACH 
opublikowano pierwszą listę chemikaliów 
kwalifikujących się do listy SVHC. Co 6 miesięcy lista 
była korygowana i dodawano do niej uaktualnione 
informacje. Na firmy produkujące wyroby zawierające 
ponad 0,1% dowolnego z tych chemikaliów nałożono 
obowiązek poinformowania o tym wszystkich 
uczestników łańcucha dostaw. Na firmy nałożono 
również obowiązek informowania organu European 
Chemicals Agency (ECHA), jeśli roczny import 
dowolnego z chemikaliów z listy na potrzeby 
produkcji przekracza 1 tonę rocznie. Firmy, które 
przestrzegają tych przepisów uzyskały pozwolenie 
na dalsze stosowanie substancji z listy SVHC aż do 
nałożenia oficjalnego ograniczenia lub zakazu. 

Ansell i rozporządzenie REACH
Wszystkie produkty firmy Ansell są w pełni zgodne z 
wymogami prawnymi rozporządzenia REACH oraz 
jego nowelizacji. Dbamy o wstępne rejestrowanie 
wszystkich niezbędnych chemikaliów używanych w 
naszych rękawicach i aktywnie szukamy sposobów 
na zastąpienie substancji z listy SVHC podlegających 
tym przepisom, zanim wprowadzone zostaną 
ograniczenia lub zakaz ich stosowania. 

Oświadczenie firmy Ansell w sprawie rozporządzenia 
REACH można znaleźć na naszej stronie 
internetowej, a dodatkowe informacje można 
uzyskać, kontaktując się z biurem obsługi klienta lub 
działem ds. regulacji prawnych firmy Ansell.

REACH



Nazwy opatrzone ® i ™ są znakami towarowymi stanowiącymi własność spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych.
© 2017 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

OSTRZEŻENIE: żadne rękawice nie są wstanie zapewnić całkowitej odporności na przecięcia lub otarcie ani całkowicie ich wyeliminować. 
Rękawice nie są przeznaczone do zapewniania ochrony przed piłami mechanicznymi, ostrzami ząbkowanymi ani innymi obrotowymi 
narzędziami tnącymi, ani nie zostały przetestowane pod tym kątem. Nie są też w stanie zapewnić całkowitej odporności ani w pełni 
wyeliminować możliwości wystąpienia obrażeń związanych ze ścieraniem. Użytkownicy powinni zawsze zachowywać ostrożność i uwagę 
podczas pracy z materiałami o ostrych krawędziach. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszystkie niezbędne testy oraz 
inne oceny w celu ustalenia przydatności produktów firmy Ansell do określonego celu lub zastosowań w określonym środowisku. FIRMA 
ANSELL NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI INNYCH NIŻ UDZIELONE W SPOSÓB WYRAŹNY.

Firma Ansell stawia sobie za cel dostarczanie 
najbezpieczniejszych spośród dostępnych rozwiązań do 
ochrony dłoni w najwyższej jakości. Gwarantujemy, że 
wybierając nasze rękawice, klienci zachowują zgodność 
z normami EN oraz zapewniają swoim pracownikom 
najskuteczniejszą ochronę.

www.ansell.com/enresourcecenter
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