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Tájékoztató 
védőkesztyűhöz 

 

Védőkesztyű megnevezés/cikkszám: Kötött védőkesztyű / 116553-148 

Védelmi képesség: 

A védőkesztyű anyagok által okozott koptató /dörzsölő/ és vágó mechanikai hatás ellen biztosít védelmet. 

Teljesítményszintek az MSZ EN 388:2017 szerint: 

 

Kopásállóság:    2 

Késvágással szembeni ellenállás: 4 

Továbbszakító erő:   4 

Átlyukasztással szembeni ellenállás: X (nem vizsgált) 

Vágással szembeni ellenállás  C 

 

A CE-jelölés jelentése: 

 A védőeszköz megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete alapvető 

követelményeinek. Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma: B-044/2019 

Az EU típusvizsgálatot végezte: INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. 

   Címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.   Azonosító száma: 1523 

Jellemzők: Idomba kötött, 5 ujjas, gumis szegéllyel készült kötött kesztyű. A gumis szegély a csuklóhoz 

 való illeszkedést segíti. Az ujjak mozgási képességét csak kismértékben korlátozza. 

Nyersanyag-összetétel: 40% poliamid, 40% poliészter, 20% üvegszál 
Felhasznált alapanyagok:  Kötőfonal (poliészter + üvegszál), kötőfonal (poliamid) 

 
Méretnagyság választék: 10-11-12 (az MSZ EN 420:2003+A1:2010 szerint) 

Felhasználási terület: - Érintkezés abráziós és éles részekkel az autóiparban, a mechanikai és szerelési feladatoknál.  

 - Nem használható fokozott szúrásveszély, valamint hő és vegyi hatásokkal szemben. 

 - Nem szabad használni a kesztyűt a gépek mozgó részeinek közelében, amelyekben a kesztyű 

elakadhat és a kesztyű viselőjének a kezét behúzhatja a gépbe. 

- A védőkesztyű hossza kisebb, mint az MSZ EN 420:2003+A1:2010 szabványban előírt  

legkisebb hosszúság. Csak olyan helyeken használható, ahol így is kellő védelmet nyújt. 

Tisztítás: - Nem tisztítható 

Kezelés, tárolás:  - Szellős, száraz, fényvédett helyen. 

Használat: - A használat során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés és a viselés  

  körülményei (pl. a kesztyű megnyúlásának mértéke a kéz kerületétől függ) 

  általában eltérnek a megfelelőség vizsgálata során alkalmazott feltételektől.  

 - Kérjük, vizsgálja felül, hogy a kesztyűk elegendő védelmet biztosítanak-e arra a  

  munkára, amelyet Ön szándékozik végezni. 

  - Csak tiszta, száraz kézre húzzuk fel a kesztyűt. 

  - Csak megfelelő méretű, ép kesztyű nyújt védelmet. 

Az  jelkép a védőkesztyű megjelölésén e tájékoztató meglétére és tanulmányozásának szükségességére utal. 

Egészségügyi megfelelőség: 
 - A védőkesztyű nem tartalmaz köztudottan egészségre káros (pl. allergiát okozó) anyagokat, szereket. 

 - A kötött védőkesztyűk egészségügyi szempontból megfelelőek és kielégítik a vonatkozó szabványokat. 

A védőkesztyű kezelése elhasználódás után: 
 Az elhasználódott védőkesztyűt a hulladék kezelési jogszabály szerint kell megsemmisíteni. 

 


