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INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATORI 

  

MĂNUŞI DE LĂCĂTUŞ, DIN PIELE (COMPLET) SAU PIELE+MATERIAL TEXTIL  

  

  

Descriere: Realizate din piele şpalt sau piele box de vită, în totalitate sau în combinaţie cu material 

textil pe dos. Elastic pe dosul palmei pentru fixare mai bună pe mână. Manşetă întărită pentru 

protecţia încheieturii.  

  

Domeniul de utilizare: Echipament de protecţie de concepţie simplă, împotriva riscurilor de 

murdărire cu praf, uleuri şi alte substanţe care nu prezintă alte riscuri chimice sau de altă natură. 

  

Performante: Este in conformitate cu prevederile şi cerintele esentiale de securitate si sanatate si 

prevederile Normelor metodologice  din anexele H.G. 115 din 05.02.2004 , corespunzatoare EIP DE 

CLASA I prevazute art.15 alin (1) lit (a), respectiv art.15 alin 92) si SREN 420.  

  

Depozitare: În ambalajul original, în locuri uscate şi în fără expunere directă la radiaţii solare la 

temperaturi mai mici de 35 grade Celsius. Prea multă umiditate, o temperatură prea mare sau 

expunerea prelungită la radiaţia solară poate duce la deteriorarea produsului.  

  

Instuctiuni de utilizare si intretinere:  

*Înainte de utilizare este resposabilitatea utilizatorului de a verifica dacă produsul este în stare bună 

şi este potrivit operaţiunilor ce urmează a fi desfăşurate. Trebuiesc verificate dacă eventuale daune 

(fisuri, găuri, cusături desfăcute, elemente de fixare desprinse) pot avea un impact negativ asupra 

funcţiilor de protecţie. În acest caz trebuie restaurată în mod corespunzător starea produsului iar 

dacă acest lucru nu este posibil produsul trebuie înlocuit.   

*Produsul nu trebuie utilizat ca atara dacă există riscuri suplimentare şi se impune utilizarea de EIP 

specializat pentru protecţie termică, chimică, electrică sau împotriva pieselor metalice aflate în 

mişcare:  

*Utilizaţi si alte echipamente complementare, adecvate riscurilor suplimentare: risc electric,  

contact cu particule mici de metal topit: mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă,  

îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie. Consultaţi în acest sens factorii responsabili cu protecţia  

muncii.  

  

Curatare: prin curăţare manuală cu perii sau cârpe. Nu se recomandă spălarea, uscarea în 

uscătoare cu tambur. A nu se folosi înălbitori sau solvenţi.  

  

Durata estimativă de utilizare: 

Datorită intesităţii de utilizare care poate diferi în limite foarte mari nu se poate estima o durată 

maximă de stocare + utilizare a produsului. 


