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Innowacyjne rękawice ochronne „Made in Germany”
Wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji i technologii

Centrum wiedzy uvex w niemieckim Lüneburgu, gdzie 
 produ kowane są rękawice ochronne
Fachowa wiedza, najnowocześniejsze zautomatyzowane linie produkcyjne i rygorystyczna 
kontrola produkcji gwarantują pierwszorzędną jakość naszych rękawic ochronnych. 
Produkcja w Niemczech zapewnia efektywność, oszczędność zasobów i krótką drogę 
między producentem a użytkownikiem. 

Prace rozwojowe/produkcja
W pełni zintegrowany proces projektowo- produkcyjny 
 obejmujący wszystkie etapy rozwoju:
• produkcja przędzy i wyściółki we własnym zakresie
• samodzielny compounding (mieszanie)
•  specjalnie zaprojektowane formy/urządzenia 

 technologiczne
• innowacyjna technologia powlekania
• opracowanie indywidualnych rozwiązań
•  modyfi kacje techniczne istniejących produktów 

(np. ocieplana podszewka)
•  produkcja na zamówienie 

(np. rękawice dla niepełnosprawnych)

Najnowocześniejsze rozwiązania produkcyjne:
• produkcja w 100% bez użycia rozpuszczalników
• zrównoważone wykorzystanie zasobów

Innowacja
•  zastosowanie wysokiej jakości włókien naturalnych i 

 funkcjonalnych 
– dobra tolerancja skóry 
– wysokie bezpieczeństwo noszenia

•  atestowane, niezawierające szkodliwych substancji 
 produkty 
–  uvex pure standard (bardzo dobra tolerancja skórna 

potwierdzona dermatologicznie) 
  –  certyfi kat zgodności ze standardem Oeko-Tex® 100 

(np. klasa produktu II)

Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów OEKO-TEX®, 
proDERM i Top100 na stronie uvex-safety.de/zertifikate

Wideo
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Szeroki know-how stanowi część naszych usług
Kompetencje w zakresie usług

Wiemy dokładnie, czego potrzebujesz. 
Nasza wiedza jest zawsze do twojej dyspozycji. Ta zasada stanowi podstawę naszej analizy 
zagrożeń na terenie zakładu: nasi fachowcy w zakresie ochrony dłoni wspólnie z klientem 
ustalają, jakie rękawice ochronne najlepiej spełnią jego indywidualne wymagania. Naszą 
ofertę usługową uzupełniają szkolenia, analizy laboratoryjne i narzędzia online.

Konsultacje /szkolenia/technologia  
 zastosowań
•  konsultacje na terenie zakładu prowadzone przez 

 specjalistów produktowych uvex 
•  nastawione na praktykę seminaria o ochronie dłoni 

(uvex academy)
•  możliwość zwiedzenia zakładu i laboratorium przez  klientów
• współpraca z instytutami naukowymi
•  usługi pomiarowe i analityczne we własnych laboratoriach 

– test odporności mechanicznej zgodnie z normą EN 388 
– test odporności na przenikanie zgodnie z normą EN 374 
–  testy specjalne 

(np. antystatyczne, pomiar chwytności, test mikroklima-
tyczny)

•  indywidualne certyfi katy (np. dla składników, zgodności 
powłoki, przydatności do pracy przy produktach spożywczych)

Informacje/e-usługi
• Chemical Expert System (CES)
• projektant rękawic 
• karty katalogowe produktów dostępne online
• instrukcje obsługi dostępne online
• deklaracje zgodności dostępne online
• baza multimedialna dostępna online

Certyfikat ISO 14001
uvex safety gloves w Lüneburgu, jako drugie przedsiębior-
stwo z uvex safety group, otrzymał certyfi kat zgodności z 
międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 
14001. ISO 14001 kładzie nacisk na ciągły proces dosko-
nalenia, który ma umożliwić długoterminową realizację 
konkretnych celów środowiskowych. Żaden inny producent 
rękawic w Europie nie może się jeszcze pochwalić tym 
wymagającym certyfi katem.

Więcej informacji na stronie 
www.uvex-safety.de/usglfi lm 



uvex phynomic airLite A ESD

uvex i-gonomics
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Rękawica ochronna dla 5-tego zmysłu — z właściwościami antystatycznymi i odpowiednia do obsługi ekranów dotykowych. 
uvex phynomic airLite A ESD – najlżejsza rękawica ochronna 
w swojej klasie – zapewnia odczuwalną różnicę w komforcie 
noszenia: lekka i oddychająca rękawica, zapewniająca zara-
zem dobre czucie. Idealnie nadaje się do prac precyzyjnych 

i manipulowania drobnymi elementami oraz obsługi wszyst-
kich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów 
komórkowych. 

Ochrona z odczuwalnym zmniejszeniem obciążenia dłoni
uvex i-gonomics nadaje nowe znaczenie komfortowi noszenia: ten innowacyjny produkt wyróżnia się ergonomicznym 
 krojem, niską wagą i idealnym mikroklimatem. W przypadku rękawic ochronnych oznacza to przyjemność noszenia i 
 optymalną swobodę ruchu — aby nawet w ekstremalnych warunkach można było zachować maksymalną manualność.

uvex i gonomics nadaje nowe znaczenie komfortowi noszenia: ten innowacyjny produkt wyróżnia się ergonomicznym 
 krojem, niską wagą i idealnym mikroklimatem. W przypadku rękawic ochronnych oznacza to przyjemność noszenia i 
 optymalną swobodę ruchu — aby nawet w ekstremalnych warunkach można było zachować maksymalną manualność.
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Obliczanie RI:
RI stanowi średnią trzech skła-
dowych indeksu (IW): siły, wagi i 
mikroklimatu – i może wynosić od 
0 (= źle) do 5 (= idealnie).

Więcej informacji 
na temat produktów 
uvex i-gonomics.

Metoda pomiaru:
Rozciągliwość 

Wynik pomiaru:
Siła rozciągająca przy długości 
całkowitej 120% = 32 N (IW 4,8)

Wysoka swoboda ruchu, 
praca bez zmęczenia

Metoda pomiaru:
Odporność na kontakt z parą wodną

Wynik pomiaru:
RET = 29,21 (IW 3,1)

Słabsze pocenie, wysokie 
bezpieczeństwo noszenia

Metoda pomiaru:
Ważenie rękawic

Wynik pomiaru:
Waga = 24,8 mg/cm2 (IW 4,3)

Wysoki poziom czucia i lekkość, 
wysokie bezpieczeństwo noszenia

4,07
RI

siła 4,8 

waga 4,3 

mikroklimat 3,1

3

1

3



UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Abteilung: Forschung & Entwicklung 23.07.2015

WICHTIGER HINWEIS
Diesen Handschuhplan haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier ausgesprochenen
Empfehlungen auf Ihren Angaben zu den vorhandenen Gefährdungen beruhen. Daher ersetzen diese unverbindlichen Empfehlungen

Eignungstests nicht. Für Schäden, die aus unzureichenden Angaben über vorhandene Gefährdungen resultieren, schließen wir die Haftung aus.

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60596
Gefährdung chemisch Spritzerkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex
Tragedauer kurz Farbe blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit

Tätigkeit: Umgang mit Chemikalien

2111

JKL

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60271
Gefährdung chemisch Vollkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht / nass Hersteller uvex
Tragedauer siehe Permeationsliste Farbe blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex rubiflex S NB27B

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60597
Gefährdung chemisch Spritzerkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex
Tragedauer kurz Farbe Indigo blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit lite
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uvex Chemical Expert System
Baza substancji chemicznych oraz rękawic dostępna online

Jako wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dbamy o najwyższą jakość naszych produktów oraz usług. Z myślą o 
naszych klientach opracowaliśmy bazę wiedzy — Chemical Expert System (CES). To internetowe narzędzie wspomaga 
kompleksową analizę oraz optymalizację rozwiązań w zakresie rękawic ochronnych wykorzystywanych w Twojej fi rmie. 

Baza substancji chemicznych online dotycząca 
rękawic ochronnych

uvex Chemical Expert System (CES) to obszerna baza wie-
dzy na temat substancji chemicznych, która ułatwi wybór 
odpowiednich rękawic ochronnych do danego zastosowa-
nia (kontakt z materiałami niebezpiecznymi). Użytkownicy 
mogą tworzyć własne listy przenikania lub zwrócić się po 
radę do naszych ekspertów. Wystarczy kilka kliknięć mysz-
ką, aby odnaleźć właściwe rękawice zapewniające ochronę 
chemiczną i dopasowane do Twoich potrzeb.

Projektant rękawic

Projektant rękawic w systemie Chemical Expert uvex 
usprawnia i ułatwia tworzenie planów rękawic, zapewnia-
jąc jednocześnie wysokie standardy bezpieczeństwa. Po 
zakończeniu procesu rejestracji można wybrać istniejący 
model rękawic stworzony przez naszych specjalistów lub 
zaprojektować swój własny. System wspomaga stworzenie 
kompletnego projektu rękawic w kilku prostych krokach. 
Wysoki stopień indywidualizacji oferuje różne możliwości.

uvex Chemical Expert System (online)

Baza danych substancji chemicznych dotycząca 
rękawic ochronnych

Przypisanie rękawic ochronnych    
do materiałów niebezpiecznych

(wykazy substancji przenikających)

Projektant rękawic

Przyporządkowanie rękawic ochronnych    
do wykonywanych czynności

(Projekty rękawic)

Zalety uvex Chemical Expert System:
•  obszerna baza danych dotyczących testowanych substancji 

chemicznych
• indywidualne sporządzanie wykazów substancji przenikających
• łatwy dobór rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi
• osobiste konto z funkcjami premium
• zrozumiały proces tworzenia i zarządzania projektami rękawic
• wysoki stopień indywidualizacji planów rękawic
• system dostępny w różnych wersjach językowych

uvex – źródło porad i fachowej wiedzy https://ces.uvex.de

Strona internetowa
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uvex academy
Ochrona rąk w pracy

Praktyczne seminarium wprowadzające do zagadnienia 
przemysłowej ochrony rąk.
•  przekazanie podstawowych 

 informacji o przepisach i normach 
regulujących stosowanie rękawic 
ochronnych

•  omówienie istotnych grup materiałów 
chemicznych i ich klasyfi kacji

•  materiałoznawstwo: materiały 
 używane do ochrony dłoni i ich 
 obszary zastosowania

•  informacje na temat oceny oraz 
unikania potencjalnych zagrożeń w 
miejscu pracy

•  praktyczna demonstracja właści-
wości ochronnych różnych materia-
łów do ochrony rąk

•  pomoc w wyborze odpowiedniej 
rękawicy ochronnej do konkretnego 
zastosowania 

Grupa docelowa
Osoby odpowiedzialne za BHP, 
 specjaliści ds. zakupów oraz przedsta-
wiciele związków zawodowych.

Terminy
30.06.2020
19.11.2020  

Miejsce organizacji: 
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, 
Lüneburg

Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie uvex-academy.com, 
telefonicznie pod numerem +48 77 482 62 58 lub na adres e-mail 
uvex@uvex-integra.pl

Więcej informacji na stronie 
uvex-academy.com
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EN 388:2016
Modyfikacja normy dotyczącej rękawic chroniących przed przecięciem

Klasyfi kacja stopnia ochrony rękawic odpornych na przecięcia była w Europie dotychczas przeprowadzana zgodnie 
z  normą EN 388:2003. Ciągły rozwój materiałów technicznych – tak zwanych wysokowydajnych włókien – zrodził 
 konieczność dostosowania testów i klasyfi kacji nowo wdrożonych produktów w normie EN 388:2016.

Procedura testowa wg normy EN 388:2003 Procedura testowa wg normy EN 388:2016/ISO 13997

  badanie ochrony przed przecięciem nożem obrotowym o 
stałym nacisku
  nóż obrotowy porusza się po próbce w przód i w tył pod 
działaniem stałej siły (5N), obracając się przeciwnie do 
kierunku ruchu

  wartość indeksu jest pochodną liczby cykli wymaganych 
do przecięcia próbki oraz stopnia zużycia ostrza

  na każdej próbce wykonywanych jest pięć pomiarów. 
Średnia wartość z pięciu wartości indeksu wskazuje klasę 
ochrony przed przecięciem rękawicy ochronnej.

  dotyczy rękawic antyprzecięciowych, których materiały 
tępią ostrze (np. włókna szklane i stalowe)
  dodatkowa metoda badania zgodna z normą ISO 13997: 
określenie odporności rękawicy na przecięcie ostrym przed-
miotem podczas pojedynczego przyłożenia większej siły
  W tym celu długie, proste ostrze przesuwa się jeden raz 
nad testowanym obiektem. W trakcie testu określana jest 
minimalna siła potrzebna do przecięcia próbki o grubości 
20 mm.

  wynik jest podany w niutonach (N) i na jego podstawie 
klasyfi kowana jest skuteczność ochrony przed przecięciem

Klasa ochrony 1 2 3 4 5

Indeks ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

Klasa ochrony A B C D E F

Wartość w 
 niutonach

≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Nie istnieje żadna korelacja między poszczególnymi skalami 
oceny. W praktyce rękawica zapewnia ten sam wysoki po-
ziom ochrony przed przecięciem; jedyna różnica polega na 
klasyfi kacji opartej na normie.

Jako wiodący producent produktów odpornych na przecię-
cie uvex posiada urządzenia do pomiaru zgodnie z obiema 
 normami i może udzielić odpowiedzi na dowolne pytania.

Dalsze informacje o normach EN 388:2016 i 
EN ISO 374-1:2016 na stronie: 
https://www.uvex-safety.com/normaenderung
-schnittschutzhandschuhe 

 Odporność na przecięcie wg ISO (od A do F)

              Odporność na przekłucie (od 0 do 4)

         Odporność na rozerwanie (od 0 do 4)

      Badanie odporności na przecięcie nożem 
obrotowym o stałym nacisku (od 0 do 5; 
X = bez znaczenia lub nie badano)

Odporność na ścieranie (od 0 do 4)

Wideo
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EN ISO 374-1:2016
Zmiana normy dotyczącej rękawic odpornych chemicznie

Rękawice chemoochronne muszą spełniać wymagania normy europejskiej EN ISO 374-1. Norma ta została poddana 
 gruntownym zmianom pod kątem certyfi kacji.

Część 1 (terminologia i wymagania dotyczące skutecz-
ności ochrony przed zagrożeniem chemicznym) zawiera 
istotne modyfi kacje:

  poszerzenie zakresu badanych substancji chemicznych 
z 12 do 18

  usunięcie symbolu zlewki do „wodoodpornych rękawic 
ochronnych o niskiej ochronie przed zagrożeniami che-
micznymi”
  standaryzacja typów rękawic do typów A, B lub C
  zmiana oznaczenia na produkcie: piktogram kolby Er-
lenmeyera z różną liczbą liter w przypadku testowanych 
substancji chemicznych w zależności od typu

Nowe oznaczenie rękawic ochronnych:

Odporność na przenikanie 
typu A:
przy co najmniej 6 badanych 
substancjach chemicznych, 
przez co najmniej 30 minut 
każda.

Odporność na przenikanie 
typu B:
przy co najmniej 3 badanych 
substancjach chemicznych, 
przez co najmniej 30 minut 
każda. 

Odporność na przenikanie 
typu C:
przy co najmniej 1 badanej 
substancji chemicznej, przez 
co najmniej 10 minut każda.

Symbol 
literowy

Badana substancja 
 chemiczna

Nr CAS Klasa

O
B

E
C

N
IE

A Metanol 67-56-1 Alkohol prosty

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitryl 75-05-8 Nitryl

D Dichlorometan 75-09-2 Chlorowany węglowodór

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

F Toluen 108-88-3 Węglowodór aromatyczny

G Dietyloamina 109-89-7 Amina

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Związki heterocykliczne i eterowe

I Octan etylu 141-78-6 Ester

J n-heptan 142-82-5 Węglowodór alifatyczny

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

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

N
O

W
E

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

N Kwas octowy 99% 64-19-7 Kwasy organiczne

O Woda amoniakalna 25% 1336-21-6 Zasada organiczna

P Nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 Nadtlenek

S Kwas fl uorowodorowy 40% 7664-39-3 Kwas nieorganiczny

T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd

Zwiększenie liczby testowanych związków chemicznych: 
Katalog testów został rozbudowany zgodnie z nową normą. 

Nadal duże znaczenie ma doradztwo producenta w kwestii 
zastosowania. Dobór konkretnego środka ochrony musi 
 zostać dokonany na podstawie oceny zagrożeń i faktycznych 
czynności w miejscach pracy oraz z uwzględnieniem specy-
fi cznych warunków użytkowania. Wyznaczony  pracownik 
ds. BHP w miejscu pracy powinien określić indywidualne 
wymagania oraz uzyskać od producenta informacje na 
temat konkretnych właściwości rękawic ochronnych i ich 
skuteczności.

uvex Chemical Expert System to wielojęzyczna platforma 
internetowa, która umożliwia uzyskanie informacji na temat 
indywidualnych czasów przenikania. Ponadto doświadczeni 
pracownicy na miejscu i w centrum kompetencji ochrony 
dłoni w Lüneburgu chętnie udzielą wszelkich rad i odpowiedzi 
na pytania dotyczące rękawic chemoochronnych.

Oznaczenie na rękawicy Przepuszczalność
1 Nazwa producenta
2 Oznaczenie rękawicy
3 Klasa ochrony mechanicznej 
4 Znak zgodności CE
5 Nr jednostki certyfikującej
6  Litery oznaczają związki che-

miczne, w odniesieniu do których 
rękawica ma indeks ochrony na 
poziomie co najmniej klasy 2

7  Piktogram z oznaczeniem wg 
normy

8 Stosować się do dołączonej   
 instrukcji obsługi
9 Rozmiar rękawicy
10 Data ważności
11 Adres producenta

Przepuszczalność to przecho-
dzenie cząsteczek przez materiał 
rękawicy ochronnej. 
Czas, jaki potrzebuje na to sub-
stancja chemiczna, wyrażany jest 
poziomem skuteczności według 
normy EN ISO 374-1. 
Rzeczywisty czas działania 
ochrony w miejscu pracy może 
znacznie różnić się od tego 
poziomu skuteczności. 

Doradcy techniczni uvex chętnie udzielą dodatkowych wyjaśnień.

Zmierzony czas 
przenikania

Poziom odporności 
na przenikanie

> 10 min Klasa 1

> 30 min Klasa 2

> 60 min Klasa 3

> 120 min Klasa 4

> 240 min Klasa 5

> 480 min Klasa 6

J K L M N O

EN ISO 374-1:2016/Type A

J K L

EN ISO 374-1:2016/Type B EN ISO 374-1:2016/Type C

910

11

1

2

3

5

4

7 8

6
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DIN EN 16350:2014
Rękawice ochronne — właściwości elektrostatyczne

Co określa norma?
 
Wybór odpowiednich środków ochrony osobistej (ŚOI) 
jest szczególnie ważny w miejscach, gdzie panują niebez-
pieczne lub szkodliwe dla zdrowia warunki pracy. W normie 
europejskiej EN 16350:2014 Rękawice ochronne – Właści-
wości elektrostatyczne po raz pierwszy określono warunki 
testowe i minimalne wymagania dotyczące właściwości 
elektrostatycznych rękawic ochronnych.

  rezystancja skrośna musi być mniejsza niż 1,0 × 108 Ω 
(Rv < 1,0 × 108 Ω).
  warunki atmosferyczne badania: temperatura powietrza: 
23 ± 1°C, względna wilgotność powietrza: 25 ± 5%.

Ważna uwaga!
Rękawice ochronne rozpraszające ładunek elektrosta-
tyczny są skuteczne tylko przy uziemieniu użytkownika 
przez rezystancję mniejszą niż 108 Ω.

Co użytkownik powinien wziąć pod uwagę? 

W normie EN 16350:2014 po raz pierwszy wyznaczono pu-
łap rezystancji skrośnej, którego nie zawierała dotychczaso-
wa norma EN 1149. Dlatego użytkownik musi kierować się w 
wyborze tym, czy rękawice ochronne spełniają wymagania 
normy EN 16350:2014. Informacja o normie DIN EN 1149 nie 
jest już wystarczająca, ponieważ jest w niej opisana tylko 
technika badania, bez wartości granicznej. 

    

Do jakich celów mogą być stosowane 
 rękawice testowane na zgodność z normą 
EN 16350: 2014?

Rękawice ochronne, które przeszły testy zgodne z normą 
DIN EN 16350: 2014 z wynikiem pozytywnym, mogą być 
stosowane w obszarach zagrożonych pożarem i wybuchem 
(na przykład w rafi neriach) i stanowią istotne ogniwo w 
łańcuchu uziemienia (rękawice – odzież ochronna – obuwie 
– ziemia). W odniesieniu do właściwości elektrostatycznych 
często rozpatruje się wyładowania elektrostatyczne (elec-
trostatic discharge, ESD) w dziedzinie ochrony produktu. 
Rękawice ochronne testowane zgodnie z normą DIN EN 
16350:2014 mogą być używane do wszystkich zastosowań 
związanych z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycz-
nymi.

uvex unipur carbon uvex rubifl ex ESD
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Klasy dopuszczalności
dla rękawic ochronnych w przemyśle spożywczym

Rękawice ochronne do kontaktu z żywnością muszą być 
wykonane w taki sposób, aby w normalnych i przewi-
dywalnych warunkach nie przenosiły (w formie migracji) 
na żywność żadnych substancji, które mogłyby zagrażać 
zdrowiu ludzkiemu. 

Poniższy wykaz przedstawia rękawice ochronne uvex 
zdatne do kontaktu z żywnością oraz możliwe obszary 
zastosowania.

Informacje dodatkowe, w tym te dotyczące specyfi kacji 
testów, dostępne są na życzenie.

Obszar zastosowania Wodne
pH > 4,5

Kwasowe 
pH < 4,5

Alkoholowe Tłuszczowe Suche, 
 beztłuszczowe

Przykłady Napoje 
 bezalkoholowe
Owoce
Jaja
Warzywa
Skorupiaki

Ocet
Drożdże
Mleko
Jogurt

Wino 
Wódki 
Likiery

R1 = oliwa z oliwek 
R2 = masło, margaryna 
R3 =  ryby, sery, wypieki
R4 = mięso, drób
R5 =  kanapki, wyroby 

smażone w tłuszczu

Chleb 
Makaron 
Ryż 
Herbata 
Przyprawy 
Rośliny strączkowe

uvex profi  ergo TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex contact ergo TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex phynomic C3 TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex phynomic C5 TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex rubifl ex 
(pomarańczowe) TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex rubifl ex S
(niebieskie/zielone) TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex profastrong NF 33 TAK TAK TAK TAK (R2–R5) TAK

uvex u-fi t TAK TAK TAK TAK (R3–R5) TAK

uvex phynomic foam TAK TAK TAK TAK (R5) TAK

uvex phynomic lite/
uvex phynomic lite w TAK TAK TAK TAK (R1–R5) TAK

uvex unilite thermo TAK TAK TAK NIE TAK

uvex u-fi t strong N2000 TAK NIE TAK TAK (R3–R5) TAK

uvex u-fi t lite TAK NIE TAK TAK (R3–R5) TAK

uvex u-chem 3300 TAK TAK TAK TAK (R2–R5) TAK
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Rękawice ochronne
Zagrożenia mechaniczne

Prace precyzyjne 208–217, 226

Prace ogólne 218–221

Prace w trudnych warunkach 222, 225  

Ochrona przed wysoką temperaturą 224

Ochrona przed przecięciem 227–241

seria uvex phynomic

seria uvex 
phynomic

uvex synexo 
impact 1

seria uvex 
unidur

uvex synexo 
M500

seria uvex 
C500

seria uvex 
C300

uvex nk

uvex D500 
foam

uvex k-basic extra uvex profatherm

uvex rubipor 
XS

seria uvex unipur

uvex 
rubifl ex

uvex 
 compact

seria uvex 
unilite thermo

uvex contact ergo uvex profi  XGuvex profi  ergo

seria uvex uniliteseria uvex athletic

seria uvex 
unigrip

uvex synexo 
M100 
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Ochrona 
przed  przecięciem

seria uvex protector

Rękawice ochronne
Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką 246–251

Rękawice ochronne bez bawełnianej wyściółki 252–253

Jednorazowe rękawice ochronne 255

uvex rubifl ex S XG

uvex u-chem 3300 uvex u-chem 3200

Nitryl – 
uvex profastrong

Chloropren – 
uvex profapren

uvex u-fi t strong N2000 uvex u-fi t

Butyl – 
uvex profabutyl

uvex u-fi t lite

Butyl/Viton® – 
uvex profaviton

uvex rubifl ex Suvex rubifl ex ESD uvex rubifl ex S uvex rubifl ex SZ

Powłoka: nitryl 

uvex u-chem 3000uvex u-chem 3100
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Przewodnik po rękawicach uvex
Szybki sposób na dobranie właściwych rękawic ochronnych

Przy wyborze odpowiednich rękawic ochronnych należy 
uwzględnić wiele czynników. uvex pomaga w tym za  pomocą 
licznych symboli umożliwiających przyporządkowanie 
 rękawic ochronnych do określonych czynności.

Jakie jest główne zagrożenie dla użytkownika w miejscu 
pracy? 
Symbole dostarczają wstępnych informacji przy  wyborze 
właściwej kategorii odpowiednich rękawic ochronnych.

Jaki rodzaj czynności będzie najczęściej wykonywany w 
danym miejscu pracy? 
Czy charakter pracy będzie wymagał precyzji, wykonywania 
różnych czynności ogólnych lub stawiał szczególne wyma-
gania przed pracownikiem noszącym rękawice ochronne? 

Ustalenie ogólnych warunków panujących w miejscu pracy. 
Czy czynności są wykonywane w warunkach mokrych/ 
zaolejonych czy raczej wilgotnych albo suchych? 
Każda z naszych rękawic ochronnych jest opatrzona zale-
ceniem do użytkowania w jednych z trzech typów warunków 
otoczenia. Stopień przydatności jest determinowany przez 
sumaryczne warunki panujące w miejscu pracy. 

1. Identyfi kacja i przyporządkowanie potencjalnych zagrożeń

3. Określenie warunków otoczenia

2. Ustalenie indywidualnych wymagań wobec rękawic ochronnych

Ochrona mechaniczna

Praca z substancjami chemicznymi

Ochrona przed przecięciem

Szczególne zagrożenia 
(np. ochrona przed wysoką 
temperaturą)

Prace precyzyjne

Prace ogólne

Prace w trudnych warunkach
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Rękawice ochronne spełniają wysokie wymagania normy 
uvex pure standard. Brak składników szkodliwych dla 
 zdrowia, brak zawartości rozpuszczalników i przyspie-
szaczy, optymalna ochrona produktu.

Rękawica ochronna z certyfikatem 
zgodności z OEKO-TEX® Standard 100. 

Rękawica ochronna opracowana i wyprodukowana 
w Niemczech.

Rękawice ochronne spełniają wyso-
kie standardy uvex climazone. 
Wymiernie wyższa oddychalność 
przekłada się na mniejsze pocenie 
i zapewnia przyjemność noszenia 
rękawic.

Testy dermatologiczne wykazały, że rękawice są 
dobrze tolerowane przez skórę. Rękawice ochronne 
zostały przebadane klinicznie i przez proDerm Institut 
für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH 
(Hamburg/Niemcy) (badania proDERM®: 11.0356-02, 
11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

Rękawice ochronne umożliwiające obsługę wszystkich 
typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów 
komórkowych.

Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów OEKO-TEX®, 
proDERM i Top100 na stronie uvex-safety.de/zertifikate
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Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

Czynności wymagające doskonałego 
czucia.

Przykłady: montaż precyzyjny, trzymanie 
drobnych części (np. śrubek), obsługa 
elementów sterujących, kontrola fi nalna.

Trudne czynności niewymagające 
precyzji, podczas których niezbędna jest 
mocna i wytrzymała rękawica ochronna.

Przykłady: ciężkie prace transportowe 
(np. transport palet), prace budowlane, 
przeglądy.

Czynności ogólne wymagające użycia 
wytrzymałych i niezawodnych rękawic 
ochronnych.

Przykłady: przeglądy, prace transporto-
we, lekka obróbka metali, zwykłe prace 
montażowe, prace konserwacyjne.

Prace precyzyjne Prace w trudnych warunkachPrace ogólne
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Obszary robocze, w których nie występuje wilgoć (woda, olej silnikowy, smar, olej chłodniczy itp.). 
Rękawice ochronne dla takich warunków pracy cechują się najwyższą oddychalnością.
Przykłady: kontrola jakości, czynności montażowe, wysyłka, obróbka końcowa.

Obszary robocze, w których występuje wilgoć. Rękawice ochronne do tego obszaru są w mniejszym stopniu oddychające. 
W tym przypadku ważna jest powłoka nieprzepuszczająca wody i oleju, która odznacza się też właściwościami antypoślizgowymi.
Przykłady: nasmarowane olejem elementy, czynności wykonywane na zmianę w obszarach suchych i mokrych.

Obszary robocze, w których dłoń ma być chroniona przed cieczami (z wyłączeniem substancji chemicznych). 
Wymagana jest możliwie szczelna rękawica ochronna o wysokich właściwościach antypoślizgowych.
Przykłady: wyjmowanie zaolejonych/mokrych elementów z maszyn, wykonywanie prac na wolnym powietrzu (wilgoć atmosferyczna).

uvex 
phynomic 
lite/lite w

uvex 
phynomic 
airLite A

ESD

uvex 
unipur
Seria

seria uvex 
rubipor

uvex phynomic 
foam

uvex phynomic wet

uvex phynomic wet plus

uvex 
profi  ergo

uvex
profi  XG

uvex
compact

uvex unilite
thermo HD

uvex unilite
thermo

uvex 
contact ergo

uvex athletic 
lite

uvex phynomic XG

uvex phynomic 
allround

uvex phynomic 
pro

uvex synexo
M100 

uvex unilite
thermo plus c
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uvex phynomic
Perfekcja 
w 3 wymiarach
1. Idealne dopasowanie

Technologia 3D ergo —
precyzja aż po opuszki palców

• ergonomiczne rozwiązanie dla każdego 
 użytkownika: do ośmiu idealnie dopaso-
wanych rozmiarów 

• korzyści dla użytkownika:
– rękawica przylega jak druga skóra
– naturalne czucie
– maksymalna elastyczność eliminuje 

 zmęczenie podczas pracy

2.  Optymalna 
funkcjonalność

Powłoki idealnie dopasowane 
do zastosowań  

• do obszarów suchych: wodoodporna 
 powłoka hydropolimerowa

• do obszarów suchych i lekko wilgotnych: 
powłoka z pianki hydropolimerowej 

• do obszarów wilgotnych i zaolejonych: 
powłoka z pianki hydropolimerowej Xtra-Grip

• do obszarów mokrych i zaolejonych: 
hydropolimerowa powłoka Pro

• do obsługi monitorów przemysłowych z ekra-
nem dotykowym: powłoka z pianki hydropoli-
merowej airLite*** 

3.  Rękawice bezpieczne 
dla skóry i produktów

Doskonała ochrona skóry 
i produktu

Ochrona zdrowia
• bardzo dobra tolerancja skóry potwierdzona 

dermatologicznie*
• certyfi kat zgodności z OEKO-TEX®

Standard 100
• brak szkodliwych rozpuszczalników 

(DMF, TEA)
• brak substancji alergennych

Ochrona produktu:
• nadaje się do wrażliwych powierzchni
• nie pozostawia śladów i odcisków
• bez zawartości silikonu – zgodnie 

z wymaganiami lakierniczymi
• dopuszczenie do kontaktu z żywnością**

*   Seria uvex phynomic została przebadana w warunkach klinicznych przez proDERM® Institut für Angewandte Derma-
tologische Forschung GmbH (Hamburg, Niemcy). Bardzo dobra tolerancja rękawic ochronnych uvex phynomic przez 
skórę została potwierdzona dermatologicznie (badania proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 
15.0219-11). Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfi katów Oeko-Tex®, proDERM® und Top100 na 
stronie uvex-safety.com/zertifi kate 

**  Modele uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 i uvex phynomic C5
*** Modele uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD
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uvex phynomic airLite A ESD
Nr art. 60038
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 1 0 X), DIN EN 16350: 2014
Materiał poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką hydropolimerową airLite
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor czarny
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

 uvex phynomic airLite A ESD
• najlżejsza rękawica ochronna w swojej klasie
• właściwości antystatyczne (DIN EN 16350:2014)
• odczuwalna różnica w komforcie noszenia: połączenie wysokiego 

poziomu czucia, lekkości i zdolności oddychania
• możliwość obsługiwania wszystkich typowych ekranów dotykowych, 

tabletów i telefonów komórkowych
• cienka, oddychająca powłoka hydropolimerowa „airLite” zapewnia naj-

wyższy poziom czucia i pozwala na obsługiwanie ekranu dotykowego
• bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
• brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja skóry 

potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania 
przez alergików. 

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• sortowanie
• kontrola jakości

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

Technologia przyszłości
Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje w produkcji 
metody inteligentne. Digitalizacja produkcji przemysłowej 
(Industrie 4.0. ) bardzo szybko się rozwija. W rękawicach 
ochronnych uvex phynomic airLite A ESD można obsługi-
wać prawie wszystkie popularne ekrany dotykowe, tablety 
i telefony komórkowe stosowane w przyszłościowych 
rozwiązaniach.

Dotyczy to wszystkich produktów 
oznaczonych tym symbolem. 

Ochrona użytkownika i najnowsza 
technologia powłok uvex
Nowo opracowana powłoka hydropolimerowa „airLite” 
w połączeniu z cienką wyściółką (18 G) zapewnia, oprócz 
możliwości obsługi ekranów dotykowych, także najwyższy 
poziom czucia podczas prac precyzyjnych i manipulowania 
najmniejszymi i najdelikatniejszymi elementami.

Ponadto zostały one przetestowane przez instytut 
proDERM® w długotrwałym badaniu praktycznym. 
Rękawice są dobrze tolerowane przez skórę.

W serii uvex phynomic airLite ESD znajdują się także 
produkty chroniące przed przecięciem na poziomie B i C. 
Dostępne na stronie 230.

Więcej informacji na stronie 
www.uvex-safety.com/airlite

60038

3 1 1 0 X

EN 388:2016
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uvex phynomic foam uvex phynomic allround uvex phynomic XG
Nr art. 60050 60049 60070
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 3 1 X) EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał poliamid, elastan poliamid, elastan poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z wnętrze dłoni i opuszki palców z wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową

powłoką z pianki hydropolimerowej powłoką z pianki hydropolimerowej powłoką z pianki Xtra-Grip
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne obszary suche i lekko wilgotne wilgotne i zaolejone warunki pracy
Kolor biały, szary szary, czarny czarny, czarny
Rozmiary od 5 do 12 od 5 do 12 od 6 do 12
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex phynomic XG
• elastyczna i ekstremalnie wytrzymała rękawica 

monterska zapewniają najlepszą chwytność 
w warunkach oleistych w swojej klasie

• wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie 
 mechaniczne dzięki hydropolimerowej powłoce 
Xtra Grip

• doskonała chwytność w zaolejonych obszarach 
• wysoka oddychalność dzięki piankowej po-

włoce o otwartych porach
• bardzo dobre czucie przy montażu 

(pokrytych olejem) części
• brak substancji alergennych, ochrona  zdrowia 

i tolerancja przez skórę potwierdzona 
dermatologicznie (proDERM®), możliwość 
stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
• prace precyzyjne
• montaż
• czynności konserwacyjne
• przeglądy
• rzemiosło
• prace betoniarskie i budowlane

uvex phynomic foam
• zapewniająca dobre czucie rękawica  ochronna 

do mechanicznych prac precyzyjnych
• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie 

mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce 
z pianki hydropolimerowej

• bardzo dobra chwytność w suchym i lekko 
wilgotnym otoczeniu

• powłoka o wysokiej oddychalności
• wysoki poziom czucia przy montażu części
• brak substancji alergennych, ochrona zdrowia 

i tolerancja przez skórę potwierdzona 
dermatologicznie (proDERM®), możliwość 
stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie
• przemysł spożywczy
• pakowanie

uvex phynomic allround
• lekka i odporna na zabrudzenie rękawica 

ochronna o wszechstronnym zastosowaniu 
do wykonywania czynności mechanicznych

• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie 
mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce 
z pianki hydropolimerowej

• bardzo dobra chwytność w suchym i lekko 
wilgotnym otoczeniu

• powłoka o wysokiej oddychalności
• wysoki poziom czucia przy montażu części
• brak substancji alergennych, ochrona  zdrowia 

i tolerancja przez skórę potwierdzona 
dermatologicznie (proDERM®), możliwość 
stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
• czynności konserwacyjne 
• montaż
• prace precyzyjne
• prace transportowe/pakowanie
• przeglądy

60050 600493 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016

600704 1 2 1 X

EN 388:2016



210

uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic pro
Nr art. 60060 60061 60062
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 3 1 X) EN 388 (3 1 3 1 X) EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał poliamid, elastan poliamid, elastan włókno bambusowe, poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoka wnętrza dłoni i 3/4 grzbietu dłoni: powłoka wnętrza dłoni i 3/4 grzbietu dłoni:

powłoką z pianki hydropolimerowej powłoką z pianki hydropolimerowej hydropolimerowa powłoka Pro
Zastosowanie wilgotne i zaolejone warunki pracy wilgotne i zaolejone warunki pracy wilgotne i zaolejone warunki pracy
Kolor niebieski, antracytowy niebieski, antracytowy niebieski, antracytowy
Rozmiary od 6 do 12 od 6 do 12 od 6 do 12
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

 uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus
• rękawica ochronna o wodoodpornej 

powłoce z pianki hydropolimerowej do 
zastosowania zarówno wewnątrz, jak i 
na wolnym powietrzu

• wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie 
mechaniczne dzięki trwałej powłoce

• bardzo dobra chwytność w wilgotnych 
i mokrych obszarach

• wysoka oddychalność powłoki
• bardzo dobre czucie przy montażu 

części
• brak substancji alergennych, ochrona 

zdrowia i tolerancja przez skórę potwier-
dzona dermatologicznie (proDERM®), 
możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
• prace precyzyjne
• montaż
• czynności konserwacyjne
• przeglądy

uvex phynomic pro
• zapewniająca dobre czucie, odporna na brud i wilgoć 

rękawica ochronna
• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne 

dzięki trwałej powłoce hydropolimerowej pro
• bardzo dobra chwytność w wilgotnych, mokrych i zaole-

jonych obszarach
• wysoka oddychalność i bardzo dobra absorpcja wilgoci 

dzięki wyściółce z naturalnych włókien 
• bardzo dobre czucie przy pracy z małymi elementami
• wyściółka z włókna bambusowego i poliamidu/ elastanu 

jest przyjemna dla skóry
• brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tole-

rancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie 
(proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
• montaż
• czynności konserwacyjne
• przeglądy
• prace betoniarskie i budowlane
• czynności na świeżym powietrzu

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: 
prace precyzyjne/prace ogólne

60060

60061

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016

60062
2 1 2 1 X

EN 388:2016
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uvex phynomic x-foam HV
Nr art. 60054
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 X 1 X)
Materiał poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z piankową powłoką hydropolimerową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor pomarańczowy, szary
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne/prace w trudnych warunkach

uvex phynomic x-foam HV
• jedyna w swoim rodzaju rękawica ochronna z perforowanymi sekcjami 

umożliwiającymi przerwanie
• obniżona odporność na rozerwanie w obszarze palców dzięki bez-

szwowym miejscom umożliwiającym szybkie przerwanie, które znacząco 
zmniejszają ryzyko urazów dłoni podczas pracy z wykorzystaniem 
narzędzi elektrycznych

• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wodood-
pornej powłoce z pianki hydropolimerowej

• bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
• powłoka o wysokiej oddychalności
• wysoki poziom czucia przy montażu części
• brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę 

potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania 
przez alergików

UWAGA:
• rękawice charakteryzuje częściowa zdatność do kontaktu z ruchomymi 

elementami maszyn
• kluczowe znaczenie ma dokładna analiza zagrożeń przeprowadzona 

wraz ze specjalistami uvex w zakresie ochrony dłoni

uvex phynomic x-foam HV
uvex phynomic X-foam HV to zaawansowane tech-
nicznie rozwiązanie w dziedzinie ochrony dłoni przed 
zagrożeniami mechanicznymi. Minimalna odporność na 
rozdzieranie w obszarze palców poprzez zastosowanie 
bezszwowych części umożliwiających łatwe przerwa-
nie, ograniczając w ten sposób ryzyko wystąpienia 
poważnych obrażeń rąk podczas pracy z narzędziami 
elektrycznymi. 

Dodatkowo rękawice mają wszystkie zalety serii uvex 
phynomic. To perfekcja pod 3 względami: idealne 
dopasowanie, optymalna funkcjonalność i bezpie-
czeństwo dla skóry. Standard uvex pure gwarantuje 
doskonałą ochronę skóry i produktu. Rękawica nie 
zawiera substancji alergennych, ochrona zdrowia i to-
lerancja przez skórę są potwierdzone dermatologicznie 
(proDERM®). 

Perforowana linia przerwania

Minimalizacja zagrożeń w 
czasie pracy z elementami 
obrotowymi

3 1 X 1 X

EN 388:2016

60054
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uvex phynomic lite uvex phynomic lite w
Nr art. 60040 60041
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 2 1 X) EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał poliamid, elastan poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową impregnacją wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową impregnacją
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne obszary suche i lekko wilgotne
Kolor szary, szary biały, biały
Rozmiary od 5 do 12 od 5 do 12
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

 uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w
• lekka rękawica ochronna redukująca uczucie zmęczenia
• wysoka odporność na ścieranie dzięki bardzo cienkiej, ale trwałej 

impregnacji hydropolimerowej
• dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
• bardzo dobra oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, 

ogranicza pocenie
• wysoki poziom czucia przy pracy z małymi częściami
• brak zawartość katalizatorów, tolerancja skóry potwierdzona dermato-

logicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie
• przemysł spożywczy

60040 60041
2 1 2 1 X

EN 388:2016

2 1 2 1 X

EN 388:2016
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uvex rubipor XS2001 uvex rubipor XS5001B
Nr art. 60276 60316
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (1 1 1 0 X) EN 388 (1 1 1 0 X)
Materiał splot bawełniany, elastan splot bawełniany, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców wnętrze dłoni i opuszki palców

oddychającym oddychającym
specjalnym impregnatem NBR specjalna impregnacja NBR

Zastosowanie obszary suche obszary suche
Kolor biały, biały biały, niebieski
Rozmiary od 6 do 10 od 6 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex rubipor XS
• lekka, elastyczna rękawica ochronna z rozciągliwej tkaniny  bawełnianej
• dobra chwytność w suchych obszarach
• wysoka oddychalność dzięki cienkiej impregnacji NBR
• wysoki poziom czucia dzięki rozciągliwej tkaninie bawełnianej 

z elastanem
• ergonomiczne dopasowanie

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace kontrolne
• sortowanie
• ochrona produktu

60276 60316

1 1 1 0 X

EN 388:2016

1 1 1 0 X

EN 388:2016
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uvex athletic lite
Nr art. 60027
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 3 2 X)
Materiał poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką mikropiankową NBR
Zastosowanie suche i lekko wilgotne

otoczenie
Kolor niebieski, antracytowy
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex athletic allround
Nr art. 60028 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiał poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką piankową NBR
Zastosowanie suche i lekko wilgotne

otoczenie
Kolor szary, antracytowy
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex athletic lite
• lekka rękawica do czynności mechanicznych, zapewniająca wysoki 

poziom czucia
• matowa powłoka mikropiankowa z otwartymi porami i wyjątkową 

odpornością na ścieranie
• bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
• wysoka oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, 

ogranicza pocenie
• perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit” i elastanowej 

 wyściółce
• brak zawartości substancji szkodliwych w rozumieniu Oeko-Tex® 

Standard 100

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• czynności konserwacyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

uvex athletic allround 
• lekka i odporna na zabrudzenie rękawica ochronna o wszech stronnym 

zastosowaniu do wykonywania czynności mechanicznych
• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wodood-

pornej powłoce z pianki hydropolimerowej
• bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
• perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit” i elastanowej 

 wyściółce
• brak zawartości substancji szkodliwych w rozumieniu Oeko-Tex® 

Standard 100

Obszary zastosowania:
• czynności konserwacyjne
• montaż
• prace transportowe/pakowanie
• sortowanie

60027 60028
4 1 3 2 X

EN 388:2016

4 1 2 2 X

EN 388:2016
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uvex unilite 7700
Nr art. 60585 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką NBR/poliuretanową
Zastosowanie suche i wilgotne oraz zaolejone

powierzchnie robocze
Kolor szary, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unilite 6605
Nr art. 60573 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiał poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie suche i lekko wilgotne

otoczenie
Kolor czarny, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unipur 6634
Nr art. 60321 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką NBR 
Zastosowanie mokre, zaolejone lub zatłuszczone

powierzchnie robocze
Kolor szary, czarny
Rozmiary od 7 do 10
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex unilite 7700 
• elastyczna i wytrzymała rękawica ochronna 

do mechanicznych prac precyzyjnych 
• dobra odporność na ścieranie mechaniczne 

dzięki wyściółce poliamidowo-elastanowej 
oraz powłoce z kauczuku NBR i poliuretanu 

• dobra chwytność w suchych, lekko wilgot-
nych i zaolejonych obszarach

• dobre czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

uvex unilite 6605 
• lekka rękawica dzianinowa z powłoką z pian-

ki NBR do precyzyjnych prac montażowych
• dobra odporność na ścieranie mechaniczne 

dzięki powłoce i wyściółce poliamidowej
• dobra chwytność w suchych i lekko wilgot-

nych obszarach
• wysoka oddychalność
• bardzo dobre czucie
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• montaż drobnych części
• prace kontrolne
• sortowanie

 uvex unipur 6634
• odporna na wilgoć rękawica ochronna NBR 

do prac mechanicznych
• dobra odporność na ścieranie mechaniczne 

dzięki wyściółce poliamidowej i powłoce NBR 
• dobra chwytność w wilgotnych obszarach
• dobre czucie
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• ogólne prace konserwacyjne
• czynności konserwacyjne

60321
4 1 3 1 X

EN 388:2016

60585
4 1 2 1 X

EN 388:2016

60573
4 1 2 2 X

EN 388:2016
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uvex unipur 6639
Nr art. 60248 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor czarny, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unipur 6630 uvex unipur 6631
Nr art. 60943 60944
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 1 4 1 X) EN 388 (4 1 4 1 X)
Materiał poliamid poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców wnętrze dłoni i opuszki palców

z powłoką poliuretanową z powłoką poliuretanową
Zastosowanie suche i lekko wilgotne suche i lekko wilgotne

otoczenie otoczenie
Kolor biały, biały szary, szary
Rozmiary od 6 do 11 od 6 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

uvex unipur 6639 
• lekka, zapewniająca dobre czucie i odporna na zabrudzenie rękawica 

ochronna PU do wykonywania precyzyjnych prac mechanicznych
• dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
• dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach 
• doskonałe czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631 
• lekka i zapewniająca bardzo dobre czucie rękawica ochronna 

z  poliuretanu do mechanicznych prac precyzyjnych
• dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
• dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach 
• doskonałe czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

60248

4 1 3 1 X

EN 388:2016

60943 60944

4 1 4 1 X

EN 388:2016

4 1 4 1 X

EN 388:2016
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uvex unipur carbon uvex unipur carbon FT
Nr art. 60556 60587
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 3 1 X) EN 388 (2 1 3 1 X)

DIN EN 16350: 2014 DIN EN 16350: 2014
Materiał poliamid, włókno węglowe poliamid, włókno węglowe
Powłoka mikrowypustki z włókna węglowego opuszki palców z cienką

na wnętrzu dłoni, powłoką elastomerową
opuszki palców z cienką
powłoką elastomerową

Zastosowanie obszary suche
Kolor szary, czarny, biały szary, biały
Rozmiary od 6 do 10 od 6 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

uvex unigrip 6624 uvex unigrip 6620
Nr art. 60238 60135
Wersja mankiet ze ściągaczem, 10 oczek mankiet ze ściągaczem, 13 oczek
Norma EN 388 (2 2 4 2 B) EN 388 (2 2 4 1 B)
Materiał poliamid, bawełna poliamid, bawełna
Powłoka wnętrze dłoni i palce wnętrze dłoni i palce

z wypustkami PCW z wypustkami PCW
Zastosowanie obszary suche
Kolor szary, czerwony biały, niebieski
Rozmiary od 7 do 10 od 7 do 10
Jednostka 10 par 10 par
zamówienia

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex unipur carbon
• zapewniająca doskonałe czucie, antystatyczna rękawica ochronna do 

prac precyzyjnych z częściami elektronicznymi
• bardzo dobra chwytność 
• spełnia wymogi normy DIN EN 16350:2014
• bardzo wysoka oddychalność
• doskonałe czucie

Obszary zastosowania:
• obsługa monitorów dotykowych
• przemysł elektroniczny
• prace w obszarach ESD
• montaż elementów elektronicznych

                  
Wariant nakrapiany 
(wnętrze dłoni)

                        
Wariant bez nakropień 
na wnętrzu dłoni

uvex unigrip 
• rękawice ochronne z dzianiny w wersjach z 13 oczkami (uvex unigrip 

PA i uvex unigrip 6620) do precyzyjnych prac mechanicznych oraz 
z 10 oczkami (uvex unigrip 6624) do bardziej ogólnych zadań mecha-
nicznych

• dobra chwytność w suchych obszarach dzięki cienkim wypustkom 
PCW

Obszary zastosowania:
• montaż
• sortowanie
• pakowanie

2 1 3 1 X

EN 388:2016

60587

60556 2 2 4 2 B

EN 388:2016

60238

2 2 4 1 B

EN 388:2016 60135
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Rękawice ochronne
Obszar zastosowania: prace ogólne/prace w trudnych warunkach

Rękawice ochronne do uniwersalnego zastosowania 
muszą często spełniać wiele kryteriów. Przede wszystkim 
muszą być mocne i trwałe, ale też niezbyt grube. Duże zna-
czenie ma bardzo dobra chwytność zarówno na suchych, 
jak i mokrych/zaolejonych powierzchniach.

Z kolei rękawice ochronne do pracy w trudnych warunkach 
muszą być przede wszystkim mocne, ale także odporne 
na ścieranie. Także w tym przypadku bardzo ważna jest 
chwytność.
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Rękawice ochronne
Obszar zastosowania: prace ogólne/prace w trudnych warunkach

Prace precyzyjne Prace w trudnych warunkachPrace ogólne
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uvex contact ergo ENB20C
Nr art. 60150 
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał splot bawełniany
Powłoka wnętrze dłoni i palce ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie obszary oleiste lub pokryte smarem
Kolor biały, pomarańczowy
Rozmiary od 6 do 10
Opakowanie 10 par

uvex profi ergo ENB20A uvex profi ergo ENB20
Nr art. 60147 60148
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (2 1 2 1 X) EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka wnętrze dłoni i 3/4 wnętrze dłoni i

grzbietu dłoni ze cały grzbiet dłoni ze
specjalną powłoką z NBR specjalną powłoką z NBR
(kauczuk nitrylowy) (kauczuk nitrylowy)

Zastosowanie mokre, zaolejone lub zatłuszczone mokre, zaolejone lub zatłuszczone
powierzchnie robocze powierzchnie robocze

Kolor biały, pomarańczowy biały, pomarańczowy
Rozmiary od 6 do 11 od 6 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

 uvex contact ergo 
• szczelna, wytrzymała  bawełniana 

rękawica ochronna z powłoką 
NBR

• bardzo dobra chwytność w 
 wilgotnych, mokrych i zaole-
jonych obszarach

• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort użytkowania 

dzięki wyściółce bawełnianej 
dobrze absorbującej parę wodną

Obszary zastosowania:
• montaż
• prace kontrolne 
• przeglądy
• spedycja/logistyka
• pakowanie

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace ogólne/prace w trudnych warunkach

uvex profi ergo 
• bawełniane rękawice ochronne z 

powłoką NBR do uniwersalnych 
zastosowań

• bardzo dobra chwytność w 
 wilgotnych, mokrych i zaole-
jonych obszarach 

• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort użytkowania 

dzięki wyściółce bawełnianej 
dobrze absorbującej parę wodną

Obszary zastosowania:
• montaż
• prace kontrolne 
• czynności konserwacyjne
• lekka i średnia obróbka metalu

2 1 2 1 X

EN 388:2016

60150 60147 60148

2 1 2 1 X

EN 388:2016

2 1 2 1 X

EN 388:2016
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uvex profi ergo XG20A uvex profi ergo XG20
Nr art. 60558 60208
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 2 1 X)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni ze specjalną powłoką z NBR wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni ze specjalną powłoką NBR

i Xtra Grip (kauczuk nitrylowy) i Xtra Grip (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor biały, pomarańczowy, czarny biały, pomarańczowy, czarny
Rozmiary od 6 do 11 od 6 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace ogólne/prace w trudnych warunkach

 uvex profi ergo XG 
• rękawica ochronna wykonana w technologii uvex Xtra Grip 
• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wielo-

warstwowej budowie zwiększającej żywotność produktu
• doskonała chwytność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach 
• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie
• wysoka elastyczność 
• wysoki komfort użytkowania dzięki wyściółce bawełnianej dobrze 

absorbującej parę wodną

Obszary zastosowania:
• montaż
• prace kontrolne 
• czynności konserwacyjne
• lekka i średnia obróbka metalu
• prace betoniarskie i budowlane
• prace na wolnym powietrzu

Doskonała chwytność 
 

Doskonała chwytność 
 

60558
60208

3 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 2 1 X

EN 388:2016
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uvex rubiflex NB27
Nr art. 89636
Wersja z mankietem, ok. 27 cm
Norma EN 388 (3 1 1 1 X)
Materiał splot bawełniany
Powłoka całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)
Zastosowanie obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor pomarańczowy
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex compact NB27E uvex compact NB27H
Nr art. 60946 60945
Wersja mankiet płócienny mankiet płócienny
Norma EN 388 (4 1 2 1 X) EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał jersey bawełniany jersey bawełniany
Powłoka wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni

dłoni z powłoką NBR z powłoką NBR
(kauczuk nitrylowy) (kauczuk nitrylowy)

Zastosowanie obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor biały, niebieski biały, niebieski
Rozmiary od 9 do 10 10
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace w trudnych warunkach 

 uvex rubiflex 
• w pełni pokryte powłoką 

 bawełniane rękawice ochronne 
do zastosowań mechanicznych

• bardzo wysoka odporność na 
ścieranie mechaniczne dzięki 
powłoce NBR

• dobre czucie
• ergonomiczne dopasowanie

Obszary zastosowania:
• prace kontrolne
• czynności konserwacyjne
• przeglądy
• lekka i średnia obróbka metalu
• prace lakiernicze

uvex compact 
• bardzo trwałe rękawice ochronne 

z kauczuku NBR do prac w trud-
nych warunkach oraz czynności 
z wykorzystaniem surowców

• bardzo wysoka odporność na 
ścieranie mechaniczne dzięki 
powłoce NBR

Obszary zastosowania:
• prace betoniarskie i budowlane
• przemysł żelazny i stalowy
• obróbka drewna
• spedycja/logistyka

4 1 2 1 X

EN 388:2016

4 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 1 1 X

EN 388:2016

89636
60946 60945
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Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace w trudnych warunkach

Norma DIN EN 407:2004 
Rękawice chroniące przed zagrożeniami 
termicznymi — wysoką temperaturą
Europejska norma DIN EN 407 reguluje wymagania dotyczące rękawic 
chroniących przed zagrożeniami termicznymi podczas kontaktu z 
wysoką temperaturą. Rękawice ochronne, które posiadają certyfi kat 
zgodności z tą normą, chronią użytkownika na przykład przed ciepłem 
kontaktowym, promieniowaniem cieplnym i niewielkimi rozpryskami 
stopionego metalu. 

Norma nie dotyczy rękawic do szczególnych zastosowań, np. rękawic 
stosowanych przez strażaków.
Według normy DIN EN 407 rękawice termoodporne powinny spełniać 
następujące kryteria: 
• trudnopalny lub ograniczający rozprzestrzenianie płomienia materiał
• niska wymiana ciepła (działanie ochronne przed promieniowaniem 

cieplnym, ciepłem konwekcyjnym i ciepłem kontaktowym)
• odporność na działanie wysokiej temperatury

Na podstawie wyniku badania zgodnie z normą DIN EN 407 rękawi-
ce ochronne klasyfi kowane są pod względem poziomu skuteczności 
ochrony przed poszczególnymi zagrożeniami termicznymi. Ważne jest, 
aby rękawica nie stykała się z otwartym ogniem, chyba że podczas 
badania reakcji na ogień (niepalność) spełnia wymagania 3 poziomu 
odporności.

Odporność na duże rozpryski 
ciekłego metalu (0–4) Wodoszczelność (0–1)

Odporność na drobne rozpryski 
ciekłego metalu (0–4)

Odporność na zimno kontaktowe (0-4)

Odporność na promieniowanie cieplne (0-4) Odporność na zimno konwekcyjne (0-4)

Odporność na ciepło konwekcyjne (0–4)

Odporność na ciepło kontaktowe (0-4)

Niepalność (0-4)

Norma DIN EN 511:2006 
Rękawice chroniące przed zagrożeniami 
termicznymi — zimnem
Rękawice chroniące przed zimnem muszą spełniać wymagania normy 
europejskiej DIN EN 511. Rękawice posiadające taki certyfi kat powinny 
chronić użytkownika przed przenikaniem zimna z otoczenia oraz przed 
zimnem kontaktowym w trakcie bezpośredniego kontaktu. 

Ponadto rękawicę można przetestować pod kątem nieprzemakalności 
zgodnie z normą EN ISO 15383, aby chroniła dłonie przed wilgocią i 
zamoczeniem. Test jest zaliczany pozytywnie, jeśli przez 30 minut do 
rękawicy ochronnej nie przeniknie woda.

Podobnie jak w przypadku ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, 
w odniesieniu do poszczególnych aspektów dotyczących rękawic 
ochronnych określane są różne poziomy odporności. Poziomy odpor-
ności oznacza się cyframi od 0 do 4 umieszczonymi obok piktogramu, 
przy czym 4 oznacza najwyższy poziom odporności. 

EN 511

0 1 0X 2 X X X X

EN 407
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uvex NK2722 uvex NK4022
Nr art. 60213 60202
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (2 3 4 2 X), EN 388 (2 3 4 2 X), 

EN 407 (X 1 X X X X) EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany/tkanina aramidowa
Powłoka całkowicie pokryta specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie mokre, zaolejone lub

zatłuszczone powierzchnie
Kolor pomarańczowy
Rozmiary od 9 do 10 od 9 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

uvex k-basic extra 6658
Nr art. 60179
Wersja mankiet ze ściągaczem, 7 oczek
Norma EN 388 (2 4 4 2 D), 

EN 407 (X 2 X X X X)
Materiał Kevlar® 100%, 

podszewka bawełniana (wewnątrz)
Powłoka brak
Zastosowanie odporność na przecięcia

i wysoką temperaturę
Kolor żółty
Rozmiary 8, 10, 12
Opakowanie 6 par

uvex profatherm XB40
Nr art. 60595
Wersja mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (2 2 4 1 B), 

EN 407 (X 2 X X X X)
Materiał bawełna frotte
Powłoka brak
Zastosowanie z izolacją cieplną w wysokich

i niskich temperaturach
Kolor biały
Rozmiary 11
Opakowanie 6 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: zagrożenia termiczne

uvex nk 
• rękawica ochronna do prac wymagających 

izolacji termicznej 
• dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne 
• bardzo dobra chwytność w suchych, wilgot-

nych i zaolejonych obszarach dzięki szorstkiej 
powierzchni 

• dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kon-
takcie z ciepłymi i gorącymi przedmiotami

• nadaje się do kontaktu z gorącymi przedmiotami 
do +100°C (zgodnie z normą EN 407)

Obszary zastosowania:
• obsługa narzędzi w trudnych warunkach
• obróbka blach
• budowa maszyn i narzędzi
• kontakt z zimnymi i gorącymi przedmiotami

uvex k-basic extra 
• rękawica ochronna wykonana z grubo tkanej 

dzianiny Kevlar® do prac mechanicznych i 
przy wysokich temperaturach

• bardzo dobra izolacja termiczna w bezpo-
średnim kontakcie z gorącymi przedmiotami

• nadają się do kontaktu z gorącymi przedmio-
tami do +250°C

• dobra ochrona przed przecięciem 
• dobry komfort noszenia dzięki bawełnianej 

wyściółce
• wysoka oddychalność

Obszary zastosowania:
• lekka i średnia obróbka metali
• prace ze szkłem
• przemysł motoryzacyjny

 uvex profatherm
• rękawica ochronna z bawełny frotté do prac 

wymagających izolacji termicznej
• bardzo dobra izolacja termiczna w bezpo-
średnim kontakcie z gorącymi przedmiotami

• nadają się do kontaktu z gorącymi przedmio-
tami do +250°C

• wysoki komfort noszenia dzięki bawełnie 
frotté wewnątrz rękawicy

Obszary zastosowania:
• lekka i średnia obróbka metali
• przemysł żelazny i stalowy
• obróbka tworzyw sztucznych

Wyściółka bawełnianaWyściółka warstwowa

2 4 4 2 D

EN 388:2016

2 2 4 1 B

EN 388:2016

2 3 4 2 X

EN 388:2016

X 1 X X X X

EN 407

X 2 X X X X

EN 407

X 2 X X X X

EN 407

60213

60179

60595
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uvex unilite thermo uvex unilite thermo plus uvex unilite thermo HD
Nr art. 60593 60592 60942
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) EN 388 (3 2 3 1 X), EN 511 (1 2 X)
Materiał akryl i żywa wełna (wewnątrz), akryl i żywa wełna (wewnątrz), bawełna frotte i

poliamid i elastan (na zewnątrz) poliamid i elastan (na zewnątrz) akryl (wewnątrz), nylon (na zewnątrz)
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu wnętrze dłoni i cały grzbiet z

z powłoką z PCW zachowującą dłoni z powłoką z powłoką zachowującą elastyczność
elastyczność w niskich temperaturach PCW zachowującą elastyczność w w niskich temperaturach
powłoka polimerowa niskich temperaturach, powłoka grip (3/4)

powłoka polimerowa
Zastosowanie suche i lekko suche i lekko suche, zaolejone

mokrych warunków pracy mokrych warunków pracy powierzchnie robocze
Kolor czarny, czarny czarny, czarny czerwony, czarny
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11 od 8 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

uvex unilite thermo plus cut c
Nr art. 60591
Wersja grzbiet dłoni częściowo powlekany, 

mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 X 4 2 C), EN 511 (0 2 X)
Materiał dwuwarstwowa konstrukcja: akryl (wewnątrz), 

włókno szklane/poliamid (na zewnątrz)
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z

powłoką polimerową zachowującą
elastyczność w niskich temperaturach

Zastosowanie suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze
Kolor limonkowy, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

 uvex unilite thermo 
• zimowa rękawica o dwuwarstwowej 

 strukturze 
• elastyczna powłoka polimerowa odporna na 

zimno o wysokiej wytrzymałości na ścieranie 
mechaniczne

• bardzo dobra izolacja termiczna w bezpo-
średnim kontakcie z zimnymi przedmiotami

• dobre dopasowanie

Obszary zastosowania:
• praca w niskiej temperaturze
• prace betoniarskie i budowlane
• praca w chłodniach i magazynach
• praca na wózku widłowym

 uvex unilite thermo plus cut c 
• naturalne czucie
• wysoka wytrzymałość na ścieranie
• elastyczność w niskiej temperaturze
• odporność mechaniczna
•  bardzo dobra ochrona przed przecięciem 

(poziom C) 

Obszary zastosowania:
• praca w niskiej temperaturze
• budownictwo i przemysł metalowy
• praca w chłodniach i magazynach
• praca na wózku widłowym
• kontakt z ostrymi elementami np.: montaż, 

sortowanie, pakowanie

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: zagrożenia termiczne

60593 60592 60942 60591

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016

3 X 4 2 C

EN 388:2016

3 2 3 1 X

EN 388:2016 EN 511

0 2 X

EN 511

010

EN 511

010

EN 511

1 2 X
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uvex synexo M100
Nr art. 60021 
Wersja ściągacz, rzep, poduszki na powierzchni wnętrza dłoni
Norma EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (nitrylo-kauczuk) 

i wykończeniem Grip
Zastosowanie suche oraz zaolejone powierzchnie
Kolor czerwony, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace w trudnych warunkach

uvex synexo M100 
• bezszwowa rękawica do ciężkich 

prac, odporna na ścieranie me-
chaniczne ze wzmocnieniem na 
zgięciu kciuka

• dobra chwytność w suchych i 
wilgotnych obszarach

• dobra ochrona przed uderzenia-
mi dzięki dodatkowo wyściełanej 
wewnętrznej powierzchni dłoni

• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort użytkowania
• elastyczne zapięcie na rzep

Obszary zastosowania:
• obsługa narzędzi w trudnych 

warunkach
• prace budowlane
• górnictwo
• czynności konserwacyjne

Wyzwania w branży budowlanej są różnorodne: od 
 przygotowawczych robót budowlanych poprzez budow-
nictwo naziemne i podziemne aż po instalacje budowlane 
i prace wewnątrz budynków. Najważniejsza jest współ-
praca poszczególnych brygad roboczych, oraz perfekcyjne 
zestawienie środków ochrony indywidualnej.

uvex opracował i wybrał ponad 150 innowacyjnych produktów 
z zakresu środków ochrony indywidualnej zaprojektowanych 
specjalnie w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb branży 
budowlanej. 

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są szcze-
gólnie polecane do użytku w budownictwie. Dalsze infor-
macje znajdują się w opisach poszczególnych produktów.

Do prac w trudnych warunkach uvex ma w swojej  ofercie 
rękawice ochronne marki HexArmor®. 
Więcej informacji: www.hexarmor.eu

60021

4 1 3 1 X

EN 388:2016
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uvex synexo impact 1
Nr art. 60598
Wersja elementy ochronne na grzbiecie dłoni, zapięcie na rzep, poduszki

na powierzchni wnętrza dłoni, ściągacz
Norma EN 388 (4 X 4 3 C P)
Materiał HPPE, włókno szklane, nylon
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)

i wykończeniem Grip
Zastosowanie suche oraz zaolejone powierzchnie
Kolor żółty, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex synexo M500
Nr art. 60022 
Wersja zapięcie na rzep, poduszki na powierzchni wnętrza dłoni, ściągacz
Norma EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał HPPE, włókno szklane, nylon
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)

i wykończeniem Grip
Zastosowanie suche oraz zaolejone powierzchnie
Kolor żółty, czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Rękawice ochronne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex synexo impact 1
• bezszwowe rękawice chroniące przed przecięciem z elementami 

chroniącymi przed uderzeniem, ze wzmocnieniem na zgięciu kciuka, do 
prac w trudnych warunkach, w szczególności w przemyśle gazowym i 
rafineryjnym

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki połączeniu włókien 
szklanych i HPPE

• dobra chwytność w suchych i wilgotnych obszarach
• dobra ochrona przed uderzeniami dzięki dodatkowo wyściełanej we-

wnętrznej powierzchni dłoni
• elementy ochronne na grzbiecie dłoni i wzmocnienia przy stawach 

palców
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• obsługa narzędzi w trudnych warunkach
• górnictwo
• przemysł naftowy i gazowy
• prace budowlane w trudnych warunkach

uvex synexo M500 
• antyprzecięciowa, bezszwowa rękawica do ciężkich prac, odporna na 
ścieranie mechaniczne ze wzmocnieniem na zgięciu kciuka

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki połączeniu włókien 
szklanych i HPPE

• dobra chwytność w suchych i wilgotnych obszarach
• dobra ochrona przed uderzeniami dzięki dodatkowo wyściełanej we-

wnętrznej powierzchni dłoni
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort użytkowania
• elastyczne zapięcie na rzep

Obszary zastosowania:
• obsługa narzędzi w trudnych warunkach
• prace budowlane
• górnictwo
• czynności konserwacyjne

Do prac w trudnych warunkach uvex oferuje rękawice  ochronne 
marki HexArmor®. Więcej informacji: www.hexarmor.eu

60598 60022
4 X 4 3 C P

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016
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Zagrożenia mechaniczne
Innowacyjne produkty zapewniające skuteczną ochronę

Skuteczna ochrona dłoni oznacza 
równowagę między niezawodną 
ochroną, a komfortowym dopaso-
waniem, ponieważ tylko noszone 
rękawice ochronne mogą spełnić 
swój cel. uvex stale opracowuje 
innowacyjne technologie włókien 
i powłok, takie jak np. technologia 
Bamboo TwinFlex®.

W praktyce decydującą rolę, oprócz 
samej klasyfi kacji poziomu skutecz-
ności ochrony przed przecięciem 
według EN 388:2016/ISO 13997, 
ma zależność między odpornością 
na przecięcie, a odpornością na 
rozerwanie. Jeśli skuteczność 
ochrony przeciwprzecięciowej jest 
zasługą tylko wysokiego udziału 
włókien szklanych, może to być 
kosztem odporności na rozerwanie. 

Techniki wytwarzania materiałów, 
takich jak włókna szklane lub 

stalowe, mają absolutnie kluczowe 
znaczenie z punktu widzenia wy-
gody i zadowolenia użytkownika. 
Skóra powinna stykać się jedynie 
z włóknami, które nie powodują 
podrażnienia, a trzeba pamiętać, 
że cechy, takie jak dopasowanie 
lub elastyczność ulegają zmianie 
po naniesieniu powłoki. Trwałość 
powłoki jest ponadto istotna ze 
względu na oszczędność. 

Poliamid

Włókno 
szklane

Nowa klasyfi kacja rękawic chroniących przed przecięciem zgodnie 
z normą EN 388:2016/ISO 13997

Zmiany w nowej normie DIN EN 
388:2016/ISO 13997 dotyczą 
przede wszystkim rękawic anty-
przecięciowych wykonanych z 
materiałów tępiących stykające 
się z nimi ostrze (np. włókna 
szklane lub stalowe).

Jako wiodący producent produk-
tów chroniących przed przecię-
ciem uvex posiada urządzenia 
do pomiaru zgodne z obiema 
normami i może zawsze udzielić 
odpowiedzi na dowolne pytania.

Oznaczenie rękawic 
ochronnych

Poziomy ochrony są określone 
na piktogramie zgodnym z normą 
EN 388:2016/ISO 13997:

     Odporność na 
 przecięcie wg ISO 
(od A do F)

                Odporność na przekłucie 
(od 0 do 4)

            Odporność na rozerwanie 
(od 0 do 4)

        Odporność na przecięcie 
badane nożem krążkowym o 
stałym  nacisku (od 0 do 5; 
X =  bez  znaczenia lub nie badano)

Odporność na ścieranie 
(od 0 do 4)

Różnice DIN EN 388:2003 EN 388:2016/ISO 13997

Typ ostrza Okrągłe Proste

Metoda cięcia Obracające się ostrze i 
cykliczny kontakt

Proste ostrze i pojedynczy 
kontakt

Przykładana siła stała wartość 5 N zmienna między 2 a 30 N

Klasyfikacja poziomów ochrony przed przecięciem

DIN EN 388:2003 1 2 3 4 5

Indeks ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

DIN EN 388:2016/
ISO 13997 A B C D E F

Wartość w 
 niutonach

≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Wytrzymała konstrukcja: 
Rdzeń — powłoka — nić.

4 X 3 2 D

EN 388
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Zagrożenia mechaniczne
Ochrona przed przecięciem w skrócie

Jako rękawice o poziomie ochrony przed przecięciem klasy E 
lub wyższej uvex poleca produkty marki HexArmor®.Suche Wilgotne/

lekko zaolejone
Mokre/
zaolejone

ISO 
13997

Prace precyzyjne Prace ogólne Prace w trudnych 
 warunkach

D

C

B uvex phynomic 
C3 

uvex phynomic
airLite B ESD

uvex phynomic
airLite C ESD

uvex unidur 
6641

uvex unidur 
6648

uvex unidur 
6649

uvex unidur 
6643

uvex unidur 
6679 foam

uvex athletic
D5 XP

uvex D500 
foam

uvex 
C500

uvex 
C500 dry

uvex 
C300 dry

uvex 
phynomic C5

uvex 
C500 foam

uvex 
C300 foam

uvex C300 
wet

uvex synexo 
M500

uvex C500 M 
foam

uvex C500 
wet

uvex C500 
wet plus

uvex C500 
XG

uvex unidur 
6659 foam

uvex synexo 
impact 1
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uvex phynomic airLite B ESD
Nr art. 60078
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 X 3 2 B), DIN EN 16350: 2014
Materiał Dyneema® Diamond Technology, poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową powłoką airLite
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor jasnoniebieski, czarny
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

uvex phynomic airLite C ESD
Nr art. 60084
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (3 X 4 2 C), DIN EN 16350: 2014
Materiał Dyneema® Diamond 2.0 Technology, poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową powłoką airLite
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor niebieski, czarny
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex phynomic airLite B ESD
• najlżejsza i zapewniająca najlep-

sze czucie rękawica antyprzecię-
ciowa o poziomie ochrony B

• spełnia wymagania ESD 
(DIN EN 16350:2014)

• odczuwalna różnica w komforcie 
noszenia: połączenie najwyż-
szego czucia, lekkości i zdolności 
oddychania

• możliwość obsługiwania wszyst-
kich typowych ekranów doty-
kowych, tabletów i telefonów 
komórkowych

• cienka, oddychająca powłoka 
hydropolimerowa „airLite” w 
połączeniu z cienką wyściółką 
(18 G), zapewnia najwyższy 
poziom czucia podczas prac 
precyzyjnych

• bardzo dobra chwytność w 
suchym i lekko wilgotnym 
otoczeniu

• brak włókien szklanych i 
 stalowych

• brak substancji alergennych, 
ochrona zdrowia i tolerancja 
przez skórę potwierdzona 
dermatologicznie (proDERM®), 
możliwość stosowania przez 
alergików

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

 uvex phynomic airLite C ESD
• najlżejsza i zapewniająca naj-

lepsze czucie rękawica antyprze-
cięciowa o poziomie ochrony C

• spełnia wymagania ESD 
(DIN EN 16350:2014)

• dobre czucie w połączeniu z 
wysokim poziomem ochrony 
antyprzecięciowej (poziom C) 
dzięki innowacyjnym włóknom:
dyneema® Diamond 2.0

• brak włókien szklanych i stalo-
wych

• możliwość obsługiwania wszyst-
kich typowych ekranów doty-
kowych, tabletów i telefonów 
komórkowych

• cienka, oddychająca powłoka 
hydropolimerowa „airLite” w 
połączeniu z cienką wyściółką 

(18 G), zapewnia najwyższy 
poziom czucia podczas prac 
precyzyjnych

• bardzo dobra chwytność w 
suchym i lekko wilgotnym 
otoczeniu

• brak substancji alergennych, 
ochrona zdrowia i tolerancja 
przez skórę potwierdzona 
dermatologicznie (proDERM®), 
możliwość stosowania przez 
alergików

Obszary zastosowania:
• montaż precyzyjny
• prace precyzyjne
• prace kontrolne
• sortowanie

   Bardzo lekka i cienka (18G)   
 

Najnowsza technologia  
produkcji przędzy 

60078 60084
3 X 3 2 B

EN 388:2016

3 X 4 2 C

EN 388:2016
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uvex phynomic C3
Nr art. 60080
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 3 B)
Materiał poliamid, elastan, HPPE, włókno szklane
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z piankową powłoką hydropolimerową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor błękitny, szary
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

uvex phynomic C5
Nr art. 60081
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał Dyneema® Diamond Technology, poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z piankową powłoką hydropolimerową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor niebieski, szary
Rozmiary od 6 do 12
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex phynomic C3 
• zapewniająca dobre czucie ręka-

wica chroniąca przed przecię-
ciem do prac mechanicznych

• dopuszczenie do kontaktu z 
żywnością

• bardzo dobra odporność na 
ścieranie mechaniczne dzięki 
odpornej na wilgoć piankowej 
powłoce hydropolimerowej

• bardzo dobra chwytność w 
suchym i lekko wilgotnym 
otoczeniu

• dobra ochrona przed przecię-
ciem i wysoka odporność na 
rozerwanie

• brak substancji alergennych, 
ochrona zdrowia i tolerancja 
przez skórę potwierdzona 

dermatologicznie (proDERM®), 
możliwość stosowania przez 
alergików

Obszary zastosowania:
• montaż
• prace kontrolne
• sortowanie
• przemysł spożywczy

 uvex phynomic C5 
• uniwersalna rękawica antyprze-

cięciowa do czynności mecha-
nicznych

• dopuszczenie do kontaktu z 
żywnością

• bardzo dobra wytrzymałość na 
ścieranie mechaniczne dzięki 
wodoodpornej powłoce z pianki 
hydropolimerowej

• bardzo dobra chwytność w 
suchym i lekko wilgotnym 
otoczeniu

• bardzo dobra ochrona przed 
przecięciem (poziom C) i wysoka 
odporność na rozerwanie

• brak substancji alergennych, 
ochrona zdrowia i tolerancja 
przez skórę potwierdzona 

dermatologicznie (proDERM®), 
możliwość stosowania przez 
alergików

Obszary zastosowania:
• montaż
• prace kontrolne
• sortowanie
• przemysł spożywczy

60080 60081
4 X 4 3 B

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016
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Komfortowa ochrona przed przecięciem
Najnowsza generacja technologii Bamboo TwinFlex®

Rękawice chroniące przed przecięciem uvex wykonane w najnow-
szej opatentowanej technologii Bamboo TwinFlex® wyznaczają nowe 
standardy w zakresie ochrony, komfortu, elastyczności, zręczności oraz 
oszczędności. Rękawice o dostosowanej do indywidualnych potrzeb 
klasie ochrony przed przecięciem cechują się wytrzymałością i wyso-
kim komfortem użytkowania, szczególnie w przypadku wykonywania 

wymagających czynności. Unikalne połączenie naturalnego włókna 
bambusowego z zaawansowanymi technologicznie włóknami ochron-
nymi odpowiada za wygodę noszenia i dobre właściwości mikroklima-
tyczne oraz wysoki stopień ochrony. Tylko noszone rękawice ochronne 
zapobiegają wypadkom.

Poziomy C i D ochrony przed przecięciem

Bamboo TwinFlex® Technology – 
zaawansowana technologia zwiększająca komfort

• trwałość i wygoda
• bambus – przyjazny dla środowiska, odnawialny surowiec
• efekt chłodzenia
• dopasowanie ComfortFit

Opatentowana ochrona Bamboo TwinFlex®

Odporne na przecięcie włókna szklane i odporny na ścieranie  poliamid 
gwarantują optymalną ochronę mechaniczną. Połączenie włókien 
 stalowych z poliamidem podnosi skuteczność ochrony przed przecię-
ciem nawet do poziomu D.

Opatentowana funkcja zapewniająca komfort Bamboo TwinFlex® 

Miękka i wygodna przędza bambusowa gwarantuje uczucie jedwabistej 
miękkości i doskonałą regulację mikroklimatu, a wytrzymałe włókno 
HPPE odpowiada za wysoką odporność na rozdzieranie. Połączenie 
przędzy bambusowej z nowatorskim włóknem DSM Dyneema® Diamond 
znacznie zwiększa odporność na rozdarcie i przecięcie.

Bamboo TwinFlex® Technology 1

Poziom C ochrony przed przecięciem Poziom D ochrony przed przecięciem

Z
as

ad
a 

po
dw

ój
ne

j w
ar

st
w

y

Poliamid
(Odporność na ścieranie)

Włókno szklane
(ochrona przed przecięciem)

Wysokogatunkowe włókno HPPE 
(odporność na rozdzieranie)

Włókno stalowe
(ochrona przed przecięciem)

DSM Dyneema® Diamond Faser2

(odporność na rozdzieranie/przecięcie)

Bambus
(Komfort noszenia)

Poliamid
(Odporność na ścieranie)

Bambus
(Komfort noszenia)

np. uvex C500 M, uvex C500 i uvex C300 np. uvex D500 foam

1 Bamboo TwinFlex® Technology jest zastrzeżonym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG. | 
2 DSM Dyneema® Diamond jest znakiem towarowym Royal DSM N.V.
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Najwyższej klasy kontrola mikroklimatu 

uvex climazone – odczuwalnie większy komfort

• zmniejszona potliwość
• wysoka oddychalność
• wielokrotnie większa wchłanialność wilgoci niż w przypadku innych włókien

Komfort użytkownika oraz poprawa mikroklimatu stanowią najważniejsze punkty odniesienia przy 
projektowaniu rękawic ochronnych. W dążeniu do ciągłego doskonalenia system uvex climazone 
stosowany w rękawicach ochronnych podlega stałemu rozwojowi we współpracy z wiodącymi i 
uznanymi na rynku instytutami badań, takimi jak Instytut Hohenstein czy Prüf- und Forschungs-
institut Pirmasens (PFI). Indywidualne jednostki pomiarowe, takie jak Climatester (PFI), dostar-
czają informacji na temat właściwości termofi zjologicznych oraz komfortu dla skóry.

uvex D500 foam
Bezkompromisowa 
wytrzymałość bez 
utraty komfortu

Poziom D ochrony 
przed przecięciem

Powłoka 
SoftGrip

OEKO®-TEX Standard 100

Technologia 3D Ergo

Dopasowanie ComfortFit

Strona internetowa
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uvex D500 foam
Nr art. 60604
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 2 D)
Materiał wiskoza bambusowa, Dyneema® Diamond, stal, poliamid
Powłoka dłoń i opuszki palców pokryte powłoką wysokowydajnego elastomeru (HPE)

i pianki Soft-Grip
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor limonkowy, antracytowy
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex C500 M foam
Nr art. 60498
Wersja ściągacz, wzmocnienie na zgięciu kciuka
Norma EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka dłoń i opuszki palców pokryte powłoką wysokowydajnego elastomeru (HPE)

i pianki Soft-Grip
Zastosowanie do zastosowania w wilgotnych obszarach
Kolor limonkowy, czarny, antracytowy
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Rękawice ochronne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex D500 foam 
• rękawica chroniąca przed prze-

cięciem o najwyższym komforcie 
noszenia

• wyjątkowa wytrzymałość na 
ścieranie mechaniczne dzięki 
innowacyjnej powłoce SoftGrip

• bardzo dobra chwytność w 
suchym i lekko wilgotnym 
otoczeniu

• bardzo dobra ochrona przed 
przecięciem (poziom D) dzięki 
opatentowanej technologii 
 Bamboo TwinFlex®

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie
• idealne dopasowanie  dzięki zasto-

sowaniu 3D Ergo  Technology

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• budownictwo
• browarnictwo, produkcja napojów
• przemysł szklarski
• czynności konserwacyjne
• obróbka metali

 uvex C500 M foam 
• rękawica chroniąca przed prze-

cięciem o najwyższym komforcie 
noszenia

• wyjątkowa wytrzymałość na 
ścieranie mechaniczne dzięki 
innowacyjnej powłoce SoftGrip

• bardzo dobra chwytność w 
suchym i lekko wilgotnym 
otoczeniu

• bardzo dobra ochrona przed 
przecięciem dzięki opaten-
towanej technologii Bamboo 
TwinFlex® Technology

• częściowe wzmocnienie na 
zgięciu kciuka

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie

• idealne dopasowanie dzięki zasto-
sowaniu 3D Ergo Technology

• bez zawartości silikonu –  zgodnie 
z wymaganiami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• budownictwo
• browarnictwo, produkcja 

 napojów
• przemysł szklarski
• czynności konserwacyjne
• obróbka metali

wzmocnienie 
strefy kciuka           

 

Dyneema® jest znakiem towarowym Royal DSM N.V.

60604 604984 X 4 2 D

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003
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uvex C500 sleeve uvex C500 uvex C500 wet plus uvex C500 XG
Nr art. 60491-07 60491-10 60497 60496 60600
Wersja zarękawek ochronny z zapięciem na rzep, mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem

34 cm (M), 40 cm (L)
Norma EN 388 (2 X 4 X C) EN 388 (1 X 4 X C) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, wiskoza bambusowe, HPPE, wiskoza bambusowe, HPPE, wiskoza bambusowe, HPPE,  

włókno szklane, poliamid włókno szklane, poliamid włókno szklane, poliamid włókno szklane, poliamid
Powłoka brak brak wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni wnętrze dłoni i cały grzbiet

z powłoką z wysokowydajnego dłoni z powłoką z wysokowydajnego
elastomeru (HPE) elastomeru (HPE) i powłoką Xtra Grip

Zastosowanie obszary suche obszary suche mokre, zaolejone lub zatłuszczone wilgotne, mokre, zaolejone lub
powierzchnie robocze zatłuszczone powierzchnie

Kolor limonkowy limonkowy limonkowy, antracytowy limonkowy, antracytowy
Rozmiary M L od 7 do 11 od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie sztuka sztuka 10 par 10 par 10 par

Rękawice ochronne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex C500
• rękawice chroniące przed przecięciem lub zarękawek ochronny 

(uvex C500 sleeve) o rewelacyjnym komforcie noszenia
• wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki innowa-

cyjnej powłoce SoftGrip (uvex C500 wet plus i uvex C500 XG)
• bardzo dobra chwytność na powierzchni suchej (wszystkie modele), 

lekko wilgotnej lub mokrej (uvex C500 wet plus) oraz zaolejonej 
(uvex C500 XG)

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanej 
 technologii uvex Bamboo TwinFlex® Technology

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie
• idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
• bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

 Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• montaż
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• spedycja/logistyka
• sortowanie
• prace ze szkłem
• obróbka blach
• przemył papierniczy
• budownictwo
• przemysł żelazny i stalowy

60496

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

60497

1 X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

60600

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

60491

2 X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

X 1 X X X X

EN 407
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uvex C500 dry uvex C500 foam uvex C500 wet
Nr art. 60499 60494 60492
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (X X 4 X C) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i palce z powłoką z wnętrze dłoni i opuszki palców z wnętrze dłoni i opuszki palców z

wysokowydajnego winylu (HPV) wysokowydajnego elastomeru (HPE) wysokowydajnego elastomeru (HPE)
z nakropieniem poprawiającym chwyt i pianki Soft Grip

Zastosowanie obszary suche obszary wilgotne obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor limonkowy, antracytowy limonkowy, antracytowy limonkowy, antracytowy
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex C500
• rękawica chroniąca przed przecięciem o 

najwyższym komforcie noszenia
• wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie 

mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce 
SoftGrip (uvex C500 foam i uvex C500 wet)

• bardzo dobra chwytność na powierzchni 
suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej 
(uvex C500 foam) oraz mokrej (uvex C500 
wet)

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem 
dzięki opatentowanej technologii uvex Bam-
boo TwinFlex® Technology

• model jest odporny na działanie ciepła 
kontaktowego o temperaturze do +100°C 
zgodnie z normą EN 407 (uvex C500 foam i 
C500 wet)

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie
• idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D 

Ergo Technology
• bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaga-

niami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• montaż
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• spedycja/logistyka
• sortowanie
• prace ze szkłem
• obróbka blach
• przemył papierniczy
• budownictwo
• przemysł żelazny i stalowy

6049460499

X X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

60492

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

X 1 X X X X

EN 407

X 1 X X X X

EN 407
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uvex C300 dry uvex C300 foam uvex C300 wet
Nr art. 60549 60544 60542
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (X X 4 X C) EN 388 (3 X 4 2 C) EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i palce wnętrze dłoni i opuszki palców wnętrze dłoni i opuszki palców

z powłoką z wysokowydajnego winylu z powłoką z wysokowydajnego z powłoką z wysokowydajnego
(HPV) i wypustkami poprawiającymi chwytność elastomeru (HPE) i pianki Soft Grip elastomeru (HPE)

Zastosowanie suche powierzchnie robocze obszary wilgotne mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie robocze
Kolor antracytowy antracytowy antracytowy
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex C300
• rękawica chroniąca przed przecięciem o 

najwyższym komforcie noszenia
• wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie 

mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce 
SoftGrip (uvex C300 foam i uvex C300 wet)

• bardzo dobra chwytność na powierzchni 
suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej 
(uvex C300 foam) oraz mokrej 
(uvex C300 wet)

• dobra ochrona przed przecięciem dzięki 
opatentowanej technologii uvex Bamboo 
TwinFlex® Technology 

• wysoka elastyczność
• bardzo dobre czucie
• idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D 

Ergo Technology
• bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaga-

niami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• montaż
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• spedycja/logistyka
• sortowanie
• prace ze szkłem
• obróbka blach

Technologia Bamboo TwinFlex® jest zastrzeżonym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Niemcy.

605426054460549

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 3 4 2

EN 388:2003

4 3 4 2

EN 388:2003

X X 4 X C

EN 388:2016

3 X 4 2 C

EN 388:2016

2 3 4 X

EN 388:2003
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uvex unidur 6641
Nr art. 60210
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 3 4 3 B)
Materiał HPPE, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor biały, szary
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unidur 6643
Nr art. 60314
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 3 4 4 B)
Materiał HPPE, poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)
Zastosowanie obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor szary melanż, czarny
Rozmiary od 7 do 10
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex unidur 6641 
• rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką PU z wysokiej jako-
ści włókien poliestrowych Special Cut Performance 

• doskonała wytrzymałość mechaniczna dzięki dobremu połączeniu 
włókien i powłok

• dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach 
• bardzo dobre czucie
• wysoka elastyczność
• bardzo dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• czynności konserwacyjne
• montaż
• obróbka metalu
• pakowanie

uvex unidur 6643 
• rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką NBR z wysokiej 

jakości włókien poliestrowych Special Cut Performance 
• doskonała wytrzymałość na ścieranie mechaniczne powłoki NBR
• dobra chwytność w wilgotnych i zaolejonych obszarach
• dobre czucie
• wysoka elastyczność
• dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• czynności konserwacyjne
• montaż
• obróbka blach
• przeglądy

4 3 4 3 B

EN 388:2016

4 3 4 3

EN 388:2003

4 3 4 4 B

EN 388:2016

4 3 4 4

EN 388:2003

60210 60314
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uvex unidur 6648
Nr art. 60932
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiał HPPE, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor biały, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unidur 6649
Nr art. 60516
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiał HPPE, poliamid, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie obszary suche i lekko wilgotne
Kolor niebieski melanż, szary
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

uvex unidur 6648 
• rękawica ochronna chroniąca przed przecięciem z powłoką PU 

i z włóknami HPPE
• doskonała wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
• dobra chwytność w wilgotnych i zaolejonych obszarach
• dobra ochrona przed przecięciem dzięki włóknom HPPE
• dobre czucie
• wysoka elastyczność
• wysoki komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przeglądy
• lekka i średnia obróbka metali
• pakowanie

uvex unidur 6649 
• rękawica ochronna chroniąca przed przecięciem z powłoką PU 

i z włóknami HPPE
• doskonała wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
• dobra chwytność w wilgotnych i zaolejonych obszarach
• dobra ochrona przed przecięciem dzięki włóknom HPPE
• dobre czucie
• wysoka elastyczność
• dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przeglądy
• lekka i średnia obróbka metali
• pakowanie

4 3 4 2 B

EN 388:2016

4 3 4 2

EN 388:2003

4 3 4 2 B

EN 388:2016

4 3 4 2

EN 388:2003

60932 60516
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uvex unidur 6659 foam
Nr art. 60938
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 3 C)
Materiał HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z 

powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie suche i lekko wilgotne

otoczenie
Kolor szary melanż, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex unidur 6679 foam
Nr art. 60969
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 4 D)
Materiał HPPE, stal, nylon, elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców z 

powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie suche i lekko wilgotne

otoczenie
Kolor szary, czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

uvex athletic D5 XP
Nr art. 60030
Wersja mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma EN 388 (4 X 4 3 D)
Materiał HPPE, stal, poliamid/elastan
Powłoka wnętrze dłoni i opuszki palców

powlekane, powłoka z mikropianki
NBR

Zastosowanie suche, lekko wilgotne/zaolejone 
powierzchnie robocze

Kolor szary, antracytowy
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex unidur 6659 foam 
• rękawica chroniąca przed przecięciem z 

powłoką  piankową NBR i włóknem szklanym 
HPPE 

• powłoka z pianki NBR o doskonałej wytrzy-
małości na ścieranie mechaniczne zapewnia 
długą żywotność

• dobra chwytność w suchych i lekko 
 wilgotnych obszarach

• dobra ochrona przed przecięciem dzięki 
połączeniu włókien szklanych i HPPE

• bardzo wysoki poziom czucia
• wysoka elastyczność
• bardzo dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• montaż
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• spedycja/logistyka

 uvex unidur 6679 foam 
• rękawica chroniąca przed przecięciem z 

powłoką piankową NBR i włóknem HPPE/
stalowym

• powłoka z pianki NBR o doskonałej wytrzy-
małości na ścieranie mechaniczne zapewnia 
długą żywotność

• dobra chwytność w suchych i lekko 
 wilgotnych obszarach

• bardzo dobra ochrona przed przecięciem 
(poziom D) dzięki połączeniu włókien HPPE/
stalowych

• bardzo wysoki poziom czucia
• wysoka elastyczność
• bardzo dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• obróbka metali
• pakowanie

Wzmocnienie 
na zgięciu kciuka 

 

uvex athletic D5 XP 
• wysoka odporność na przecięcie (poziom D)
• dobra chwytność w przypadku suchych i 

(lekko) zaolejonych/mokrych elementów
• bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie 

mechaniczne
• wzmocnienie w zgięciu kciuka
• wysoka elastyczność, bardzo dobre 

 dopasowanie
• bardzo wysoki poziom czucia
• możliwość prania przemysłowego

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• obróbka metali
• przemysł szklarski
• prace kontrolne
• sortowanie
• pakowanie

4 X 4 3 C

EN 388:2016

4 5 4 3

EN 388:2003

4 X 4 4 D

EN 388:2016

60938 60969

4 X 4 3 D

EN 388:2016

60030
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uvex unidur sleeve C
Nr art. 60973
Wersja zarękawek ochronny z zapięciem na rzep

46 cm (M), 50 cm (L)
Norma EN 388 (2 X 4 X C)
Materiał HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka bez powłoki
Zastosowanie suche środowisko pracy
Kolor szary melanż
Rozmiary M, L
Jednostka zamówienia sztuka

uvex unidur sleeve C TL
Nr art. 60974
Wersja zarękawek ochronny z zapięciem na rzep i pętlą na kciuk

46 cm (M), 50 cm (L)
Norma EN 388 (2 X 4 X C)
Materiał HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka bez powłoki
Zastosowanie suche środowisko pracy
Kolor szary melanż
Rozmiary M, L
Jednostka zamówienia sztuka

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex unidur sleeve C
• wysoka odporność na przecięcie (poziom ochrony C)
• cienki i elastyczny
• wysoki komfort
• zapięcie na rzep umożliwia indywidualne dopasowanie
• Oeko-Tex® Standard 100

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł szklarski
• obróbka metali
• montaż
• czynności konserwacyjne
• prace budowlane

uvex unidur sleeve C TL 
• wysoka odporność na przecięcie (poziom ochrony C)
• cienki i elastyczny
• wysoki komfort
• zapięcie na rzep umożliwia indywidualne dopasowanie
• Oeko-Tex® Standard 100
• pętla na kciuk zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo (ochrona przed 

skaleczeniami nadgarstka)

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł szklarski
• obróbka metali
• montaż
• czynności konserwacyjne
• prace budowlane

2 X 4 X C

EN 388:2016

2 X 4 X C

EN 388:2016
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Zagrożenia chemiczne
Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

W pracach wymagających styczności z substancjami 
chemicznymi niezbędny jest wybór odpowiedniej ręka-
wicy ochronnej, ponieważ rękawice te chronią przed 
nieodwracalnymi lub śmiertelnymi obrażeniami. 

Będąc aktywnym partnerem, uvex oferuje odpowiednie 
rozwiązania produktowe oraz kompetentne doradztwo, w 
tym wizyty na terenie zakładu. Nasi eksperci z Lüneburga 
(Niemcy) służą fachową wiedzą, aby pomóc w rozwiązy-
waniu problemów dotyczących zastosowań w każdym 
środowisku. Dodatkowo laboratorium badawcze uvex 
może opracować indywidualne dla danego klienta wykazy 
substancji przenikających zgodnie z wymaganiami odpo-
wiednich norm.

 Z chęcią udzielimy indywidualnych 
 porad dotyczących analizy miejsca 
pracy oraz wykazów odporności.
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Zagrożenia chemiczne
Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

System Chemical Expert:
baza substancji chemicznych dostępna online
Wybór i czas noszenia rękawicy chemoochronnej  zależy 
w dużej mierze od odporności materiału rękawicy na 
 stosowane substancje chemiczne. 
Opracowana przez uvex dostępna online komplek sowa 
baza danych substancji chemicznych oferuje szybką i przej-
rzystą pomoc. Wystarczy odpowiedzieć na kilka  pytań, aby 
otrzymać pełne informacje o odporności naszych rękawic 
ochronnych na dane substancje chemiczne.

Najważniejsze korzyści:
•  baza danych online jest zawsze dostępna (24/7)
• prosta obsługa w wielu językach
•  zarejestrowani użytkownicy mają pełny dostęp do  wyników 

badań dotyczących wszystkich wymienionych substancji 
chemicznych

• konto osobiste z funkcjami premium
•  indywidualne sporządzanie wykazów substancji przenika-

jących i projektów rękawic

Strona główna bazy danych substancji chemicznych

Opcje wyszukiwania

Możliwość zapisania wyników wyszukiwania

Przejrzysta prezentacja wyników

Strona internetowa
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Zagrożenia chemiczne
Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

Oprócz odpowiedniej funkcji ochron-
nej w przypadku rękawic ochronnych 
duże znaczenie ma również komfort 
noszenia. 

Rękawice chroniące przed zagroże-
niami chemicznymi są stosowane w 
najróżniejszych obszarach i nie mogą 
utrudniać użytkownikowi wykonywania 
jego obowiązków. 

Dlatego opracowując nowe ręka-
wice chroniące przed zagrożeniami 
chemicznymi, uvex zwraca uwagę 
na wyma gania wobec produktu w 
poszcze gólnych obszarach zastoso-
wania. 

Przedstawiona poniżej tabela infor-
muje o tym, które rękawice nadają się 
do użytku w obszarach, na których 
występują zagrożenia chemiczne.

Prace precyzyjne Prace w trudnych 
 warunkachPrace ogólne
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Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką zapewniającą doskonały komfort użytkowania

Rękawice ochronne bez bawełnianej wyściółki, niektóre z wykończeniem fl okowanym

Jednorazowe rękawice ochronne do użytku krótkoterminowego

Bezszwowe 

fl okowane 

Pewny  
chwyt

Pewny  
chwyt

ESD 

Welurowana 
powierzchnia 

Wzmocnione 

uvex rubifl ex S 
(niebieskie)

uvex u-fi t lite

uvex rubifl ex ESD

uvex u-fi t

uvex u-chem 3000uvex u-chem 3200uvex u-chem 3300

uvex profabutyl

uvex profastrong

uvex profapren

uvex u-fi t strong N2000

uvex rubifl ex Suvex rubifl ex XG

uvex profaviton

uvex u-chem 3100
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uvex rubifl ex XG

Powłoka Grip zapewnia optymalną 
chwytność podczas pracy z olejami.

Dobra chwytność jest niezbędna w wielu środowiskach.  Dotyczy 
to  również ochrony rąk, ponieważ słaba chwytność skutkuje 
 niepotrzebnym wysiłkiem, negatywnie wpływa na bezpieczeństwo 
i zwiększa ryzyko urazu. Innowacyjna technologia Xtra Grip 
 skutecznie rozwiązuje te problemy. 

Pewność chwytu — duża elastyczność — 
znakomity komfort użytkowania

Zagrożenia chemiczne
Rozwiązania "made in Germany"

Funkcjonalne połączenie wyściółki i powłoki

uvex rubifl ex (niebieskie)

• najlżejsze i najbardziej elastyczne rękawice 
ochronne chroniące przed substancjami 
chemicznymi

• ergonomiczne dopasowanie: natychmia-
stowe uczucie komfortu

• bardzo wysoki poziom czucia
• niezwykle wygodna wyściółka bawełniana 

zapewnia bardzo dobre wchłanianie wilgoci 
(mniejsze pocenie w porównaniu z włóknem 
syntetycznym, np. akrylem i poliestrem)

Dalszy rozwój

uvex rubifl ex ESD

Rękawice przewodzące: spełniają wymagania normy EN 16350
Idealne do stref zagrożonych wybuchem

Wysokie wymagania wobec rękawic ochronnych do stref zagro-
żonych wybuchem reguluje norma DIN EN 16350. Rękawica 
 ochronna musi charakteryzować się bardzo małą rezystancją 
skrośną. 

Innowacyjna wyściółka z przewodzącą powłoką oprócz ochrony 
przed wybuchem umożliwia także ochronę przed działaniem sub-
stancji chemicznych.

Wytrzymałość mechaniczna
Specjalna struktura powierzchni w 
 połączeniu z wielowarstwową kon-
strukcją zapewnia długą żywotność. 

Do stosowania w środowisku 
wilgotnym i zaolejonym
Porowata struktura rękawic wykonanych 
w technologii uvex Xtra grip wchłania 
płyny. Pozwala to na utrzymanie dobrej 
chwytności narzędzi i komponentów.

Bezpieczeństwo i chwytność dzięki wielowarstwowej konstrukcji

Specjalna powłoka 
poprawiająca chwytność

Wytrzymała powłoka nitrylowa

Bawełniana wyściółka 
zapewniająca niezrównany 
komfort noszenia

Powierzchnia skóryPowierzchnia skóry

Przewodząca 
powłoka NBR

Bawełniana wyściółka z węglem 
zapewnia duży komfort użytko-
wania i doskonałą przewodność
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uvex rubiflex ESD NB35A
Nr art. 60954
Wersja mankiet, ok. 35 cm
Norma EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T), 

DIN EN 16350:2014
Materiał splot bawełniany, włókno węglowe
Powłoka w pełni pokryta specjalną powłoką z NBR

(kauczuk nitrylowy), około 0,40 mm
Zastosowanie dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor czarny
Rozmiary od 6 do 11
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: przewodząca powłoka NBR

 uvex rubiflex ESD
• lekkie rękawice ochronne z 

kauczuku NBR chroniące przed 
zagrożeniami chemicznymi 
przeznaczone do prac w obsza-
rach zagrożonych wybuchem i 
pożarem

• dobra wytrzymałość na 
 ścieranie mechaniczne dzięki 
powłoce NBR

• dobra chwytność w wilgotnym i 
mokrym otoczeniu

• dobra odporność na smar, 
oleje mineralne i inne substancje 
chemiczne 

• spełnia wymagania normy 
DIN EN 16350: 2014

• doskonałe czucie
• ergonomiczne dopasowanie
• doskonały komfort noszenia, 

który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana i włókna 
węglowe

• bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł chemiczny
• warsztaty malarskie
• rafineria
• przetwórstwo tworzyw 

 sztucznych
• prace w obszarach ESD

Nowa norma DIN EN 16350:2014 (Rękawice ochronne — właści-
wości elektrostatyczne) po raz pierwszy określa właściwości 
elektrostatyczne oraz metody badania rękawic ochronnych do 
stref zagrożenia pożarem i wybuchem. 
Warunki badania i minimalne wymagania określone są w normie 
DIN EN 16350:2014 w następujący sposób: 

• rezystancja skrośna musi być mniejsza niż 1,0 × 108 Ω 
(Rv < 1,0 × 108 Ω).

• badanie rezystancji skrośnej Rv wykonywane jest według 
DIN EN 1149-2:1997.

• warunki atmosferyczne: temperatura powietrza: 23 ± 1°C, 
wilgotność względna powietrza: 25 ± 5%. 

Rękawice uvex rubifl ex ESD spełniają wymagania nowej normy 
DIN EN 16350:2014.

Idealne rozwiązanie w 
przypadku miejsc zagro-
żonych wybuchem

Funkcjonalne połączenie 
wyściółki i powłoki

Przewodząca 
powłoka NBR

Bawełniana wyściółka 
z dodatkiem włókien 
węglowych zapewnia 
duży komfort użytkowania 
i doskonałą przewodność

Powierzchnia skóry

J K L O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 1 1 X

EN 388:2016

60954
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uvex rubiflex S XG27B uvex rubiflex S XG35B
Nr art. 60560 60557
Wersja z mankietem, ok. 27 cm z mankietem, ok. 35 cm
Norma EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 2 1 X)

EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka całkowicie pokryta specjalną całkowicie pokryta specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
i XG Grip, około 0,40 mm i XG Grip, około 0,40 mm

Zastosowanie bardzo dobra odporność na działanie bardzo dobra odporność na działanie
smarów, olejów mineralnych oraz smarów, olejów mineralnych oraz
wielu substancji chemicznych wielu substancji chemicznych

Kolor niebieski, czarny niebieski, czarny
Rozmiary od 7 do 11 od 7 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

uvex rubiflex S NB27B uvex rubiflex S NB35B
Nr art. 60271 60224
Wersja z mankietem, ok. 27 cm z mankietem, ok. 35 cm
Norma EN 388 (2 1 1 1 X) EN 388 (2 1 1 1 X)

EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiał splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka całkowicie pokryta specjalną całkowicie pokryta specjalną

powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), powłoką NBR (kauczuk nitrylowy),
około 0,40 mm około 0,40 mm

Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów, dobra odporność na działanie smarów,
olejów mineralnych i wielu olejów mineralnych i wielu
substancji chemicznych substancji chemicznych

Kolor niebieski niebieski
Rozmiary od 7 do 11 od 6 do 11
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia chemiczne
 Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

 uvex rubiflex S XG
• lekkie rękawice ochronne z 

kauczuku NBR chroniące przed 
zagrożeniami chemicznymi 
zapewniające optymalną chwyt-
ność

• bardzo dobra wytrzymałość na 
ścieranie mechaniczne i długi 
czas odporności dzięki wielo-
warstwowej strukturze 

• doskonała chwytność w mokrych 
i zaolejonych obszarach dzięki 
technologii uvex Xtra Grip

• dobra odporność na smar, 
oleje mineralne i inne substancje 
chemiczne 

• wysoki poziom czucia
• ergonomiczne dopasowanie
• doskonały komfort noszenia, 

który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana

• bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł chemiczny
• laboratoria
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu

uvex rubiflex S
• bardzo lekkie rękawice ochronne 

z kauczuku NBR chroniące przed 
zagrożeniami chemicznymi prze-
znaczone do stosowania przy 
wielu różnych rodzajach środków 
chemicznych

• dobra wytrzymałość na  ścieranie 
mechaniczne dzięki powłoce 
NBR

• dobra chwytność w wilgotnym i 
mokrym otoczeniu

• dobra odporność na smar, 
oleje mineralne i inne substancje 
chemiczne 

• doskonałe czucie

• ergonomiczne dopasowanie
• doskonały komfort noszenia, 

który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana

• bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• branża motoryzacyjna
• przemysł chemiczny
• laboratoria
• prace lakiernicze
• przemysł spożywczy

Doskonała chwytność 
 

Lekkość i elastyczność 
 

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 1 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 2 1 X

EN 388:2016

60557 60224
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uvex rubiflex S NB27S NB35S NB40S
Nr art. 89646 98891 98902
Wersja mankiet, ok. 27 cm mankiet, ok. 35 cm mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiał splot bawełniany, splot bawełniany, splot bawełniany,

wzmocniony wzmocniony wzmocniony
Powłoka całkowite pokrycie całkowite pokrycie całkowite pokrycie 

ze specjalną powłoką ze specjalną powłoką ze specjalną powłoką
NBR (kauczuk nitrylowy) NBR (kauczuk nitrylowy) NBR (kauczuk nitrylowy) 
około 0,50 mm około 0,50 mm około 0,50 mm

Zastosowanie bardzo dobra odporność na działanie smarów, 
olejów mineralnych i wielu substancji chemicznych

Kolor zielony zielony zielony
Rozmiary od 8 do 11 od 8 do 11 od 8 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par

uvex rubiflex S NB60S NB80S NB60SZ NB80SZ
Nr art. 89647 60190 89651 60191
Wersja mankiet, ok. 60 cm mankiet, ok. 80 cm gumowy ściągacz gumowy ściągacz

na końcu mankietu, na końcu mankietu,
około 60 cm około 80 cm

Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ B (J K O P T)
Materiał splot splot splot splot

bawełniany bawełniany bawełniany bawełniany
wzmocniony wzmocniony wzmocniony wzmocniony

Powłoka całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) 
około 0,50 mm

Zastosowanie bardzo dobra odporność na działanie smarów, 
olejów mineralnych i wielu substancji chemicznych

Kolor zielony zielony zielony zielony
Rozmiary od 9 do 11 od 9 do 11 od 9 do 11 od 9 do 11
Opakowanie 10 par 10 par 10 par 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

uvex rubiflex S
• rękawice ochronne z ka-

uczuku NBR chroniące przed 
zagrożeniami chemicznymi ze 
wzmocnioną wyściółką ze splotu 
bawełnianego

• dobra wytrzymałość na  ścieranie 
mechaniczne dzięki powłoce 
NBR 

• dobra odporność na wiele sub-
stancji chemicznych, kwasów, 
zasad, olejów mineralnych i 
rozpuszczalników

• dobra izolacja termiczna dzięki 
wzmocnionej wyściółce

• wysoki poziom czucia
• ergonomiczne dopasowanie 
• doskonały komfort noszenia, 

który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana

• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł chemiczny
• budowa maszyn i narzędzi
• obróbka metalu
• piaskowanie
• przemysł spożywczy

uvex rubiflex S (wersja długa)
• długie rękawice ochronne z 

kauczuku NBR chroniące przed 
zagrożeniami chemicznymi ze 
wzmocnioną wyściółką ze splotu 
bawełnianego

• dodatkowy ściągacz na końcu 
mankietu (NB60SZ/NB80SZ)

• dobra wytrzymałość na  ścieranie 
mechaniczne dzięki powłoce 
NBR 

• dobra odporność na wiele sub-
stancji chemicznych, kwasów, 
zasad, olejów mineralnych i 
rozpuszczalników

• wysoki poziom czucia
• ergonomiczne dopasowanie
• doskonały komfort noszenia, 

który zapewnia wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana

• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł chemiczny
• budowa kanalizacji
• oczyszczanie miasta
• piaskowanie

Wzmocniona budowa 
 

J K O P T

EN ISO 374-1:2016/Type B

2 1 2 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 2 1 X

EN 388:2016

89647

89646

89651
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uvex u-chem 3300
Nr art. 60971
Wersja mankiet, całkowicie powlekane, około 32 cm
Norma EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T)
Materiał wiskoza bambusowa i nylon
Powłoka całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,21 mm
Zastosowanie dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor niebieski
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex u-chem 3200
Nr art. 60972
Wersja mankiet, całkowicie powlekane, około 35 cm
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L M O T)
Materiał dzianina nylonowa
Powłoka całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor petrol, czarny
Rozmiary od 7 do 12
Opakowanie 10 par

uvex u-chem 3300
• rękawice chroniące przed zagro-
żeniami chemicznymi z powłoką 
NBR zapewniające doskonałe 
czucie; z bezszwową wyściółką z 
wiskozy bambu sowej i nylonu

• doskonały komfort noszenia 
dzięki przyjemnym włóknom 
bambusowym przylegającym do 
skóry

• bardzo wysoka elastyczność
• doskonałe czucie
• dobra chwytność w wilgotnych 

obszarach
• dobra odporność na smar, 

oleje mineralne i inne substancje 
chemiczne

Obszary zastosowania:
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• czynności konserwacyjne
• prace lakiernicze
• przemysł spożywczy
• przemysł farmaceutyczny
• usuwanie zanieczyszczeń

uvex u-chem 3200
• bardzo dobra przyczepność do 

powierzchni zaolejonych
• wygodny i pewny chwyt
• dobre właściwości mechaniczne
• rewelacyjne dopasowanie

Obszary zastosowania:
• budownictwo
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• prace kontrolne i konserwacyjne
• obróbka metalu (czyszczenie)
• przemysł metalowy
• przetwórstwo olejów mineralnych
• przemysł naftowy i gazowy
• przemysł petrochemiczny

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

J K L O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

J K L M O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

60971 609722 1 2 1 X

EN 388:2016

3 1 3 1 X

EN 388:2016
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uvex u-chem 3000
Nr art. 60961
Wersja mankiet, całkowicie powlekany, około 35 cm
Norma EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)

EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał splot bawełniany
Powłoka całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor zielony
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 10 par

uvex u-chem 3100
Nr art. 60968
Wersja mankiet, całkowicie powlekany, około 30 cm
Norma EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L M O)
Materiał bawełna (bez szwów)
Powłoka całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor czarny
Rozmiary od 8 do 11
Opakowanie 10 par

uvex u-chem 3000
• rękawice ochronne z pełną 

ochroną przed zagrożeniami 
chemicznymi z certyfikatem 
zgodności z EN ISO 374 
(AJKLOT)

• dobra ochrona mechaniczna 
• dobra odporność chemiczna
• dobra odporność mechaniczna
• długa żywotność

Obszary zastosowania:
• czynności konserwacyjne
• obróbka metalu
• usuwanie zanieczyszczeń

uvex u-chem 3100
• idealne połączenie ochrony 

przed działaniem substancji 
chemicznych i doskonałej 
chwytności

• bardzo dobra ochrona 
 mechaniczna

• dobre dopasowanie
• dobra odporność na wiele 

 substancji chemicznych
• bardzo dobra chwytność w wilgot-

nych i zaolejonych  obszarach
• bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł chemiczny
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł metalowy
• przemysł mechaniczny, 

 piaskowanie

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

A J K L M O

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 2 1 X

EN 388:2016

A J K L O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 3 1 X

EN 388:2016

6096860961

X 1 X X X X

EN 407
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uvex protector chemical NK2725B uvex protector chemical NK4025B
Nr art. 60535 60536
Wersja z mankietem, ok. 27 cm mankiet, ok. 40 cm
Norma EN 388 (4 X 4 4 C), EN 388 (4 X 4 4 C), 

EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T) EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiał wyściółka warstwowa: interlock bawełniany, HPPE, włókno szklane, PA wyściółka warstwowa: interlock bawełniany, HPPE, włókno szklane, PA
Powłoka całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (nitrylo-kauczuk) całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)
Zastosowanie dobra odporność na działanie olejów, smarów i wielu substancji chemicznych dobra odporność na działanie olejów, smarów i wielu substancji chemicznych
Kolor niebieski niebieski
Rozmiary od 9 do 10 od 9 do 10
Opakowanie 10 par 10 par

Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

 uvex protector chemical
• bardzo wytrzymała rękawica ochronna, która łączy szczelność 

i optymalną ochronę przed przecięciem
• bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki wielowarstwowej 

konstrukcji wyściółki z bawełny, HPPE i włókna szklanego
• dobra chwytność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
• zapewnia ochronę przed działaniem substancji chemicznych
• wysoki komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
• prace o dużym ryzyku przecięcia i kontaktu z chemikaliami
• obsługa narzędzi w trudnych warunkach
• obróbka blach
• budowa maszyn i narzędzi

Impregnacja NBR zwiększająca 
chwytność

HPPE/włókno szklane/PA zapewniające 
wysoką odporność na przecięcie

Nitrylowa powłoka zapewniająca ochronę 
przed działaniem substancji chemicznych

Warstwa bawełniana zapewniająca 
 rewelacyjny komfort noszenia

Powierzchnia skóry

60535 60536

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 X 4 4 C

EN 388:2016

4 5 4 4

EN 388:2003



252

uvex profastrong NF33
Nr art. 60122
Wersja mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą grip, około 33 cm
Norma EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
Materiał flokowana bawełna
Powłoka całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,38 mm
Zastosowanie dobra odporność na oleje, smary, kwasy i rozpuszczalniki
Kolor zielony
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie 12 par

uvex profapren CF33
Nr art. 60119
Wersja mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą grip, około 33 cm
Norma EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A K L M N O)
Materiał flokowana bawełna
Powłoka całkowicie pokryta polichloroprenem (wewnętrzna strona lateksowa), ok. 0,71 mm
Zastosowanie dobra odporność na wiele chemikaliów
Kolor ciemnoniebieski
Rozmiary od 7 do 10
Opakowanie 10 par

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne bez wyściółki

 uvex profastrong
• rękawice ochronne z powło-

ką NBR i flokowaną bawełną 
zapewniające wysoką czułość 
i ochronę przed substancjami 
chemicznymi

• doskonała wytrzymałość na 
ścieranie mechaniczne

• dobra chwytność w wilgotnych 
i mokrych obszarach dzięki 
strukturze Grip po wewnętrznej 
stroni dłoni

• dobra odporność na różnego 
rodzaju oleje, smary, kwasy i 
alkalia

• wysoki poziom czucia
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• laboratoria
• przemysł spożywczy

uvex profapren
• elastyczna, chloroprenowa ręka-

wica chroniąca przed chemika-
liami flokowana bawełną

• dobra chwytność w wilgotnych 
i mokrych obszarach dzięki 
strukturze Grip po wewnętrznej 
stroni dłoni

• dobra odporność na wiele sub-
stancji chemicznych i rozpusz-
czalników

• wysoki poziom czucia
• bardzo dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł chemiczny
• przemysł drukarski
• obróbka metalu (czyszczenie)
• usuwanie zanieczyszczeń

A J K L O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 0 1 X

EN 388:2016

A K L M N O

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 3 1 X

EN 388:2016

60122 60119
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uvex profabutyl B-05R
Nr art. 60949
Wersja mankiet, rolowana krawędź, około 35 cm
Norma EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A B I K L N O T), 

DIN EN 16350:2014
Materiał bez szwu
Powłoka bezszwowa powłoka bromobutylowa (ok. 0,50 mm)
Zastosowanie dobra odporność na związki polarne, a także kwasy i zasady
Kolor czarny
Rozmiary od 7 do 11
Opakowanie para

uvex profaviton BV-06
Nr art. 60957
Wersja mankiet, rolowana krawędź, około 35 cm
Norma EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/typ A (A F K L M N)
Materiał bez szwu
Powłoka bezszwowa powłoka bromobutylowa (ok. 0,40 mm)

i poszewka Viton® (ok. 0,20 mm)
Zastosowanie dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne,

węglowodory halogenowane
Kolor czarny
Rozmiary od 8 do 11
Opakowanie para

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne bez wyściółki

uvex profabutyl
• bezszwowa rękawica zapewniająca ochronę chemiczną wykonana z 

kauczuku butylowego
• dobra chwytność w wilgotnym i mokrym otoczeniu 
• dobra odporność na związki o wiązaniach jonowych, takie jak estry, 

ketony, aldehydy, aminy, nasycone roztwory soli oraz kwasy i zasady
• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność
• spełnia wymagania normy DIN EN 16350:2014

Obszary zastosowania:
• przemysł chemiczny
• prace w obszarach ESD

 uvex profaviton
• rękawice zapewniające ochronę chemiczną wykonane z kauczuku 

butylowego z zewnętrzną warstwą Viton®

• dobra chwytność w wilgotnym i mokrym otoczeniu 
• dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne (heksan, 

benzen, toluen, ksylen i inne), chlorowcowane węglowodory (trichloro-
etylen, perchloroetylen, chlorek metylenu i inne), kwasy organiczne i nie-
organiczne (od rozcieńczonych do stężonych) i nasycone roztwory soli

• dobre dopasowanie
• wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
• przemysł chemiczny

VITON® jest znakiem towarowym E.I. du Pont de Nemours and Company.

A B I K L N O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 0 1 0 X

EN 388:2016

A F K L M N

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 2 0 A

EN 388:2016

60949 60957
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Zagrożenia chemiczne
Jednorazowe rękawice ochronne

Seria produktów uvex u-fi t to wysokiej jakości jednorazowe 
rękawiczki ochronne, gwarantujące wysoki poziom bezpie-
czeństwa i funkcjonalności. 
uvex u-fi t zapewnia skuteczną ochronę w wielu obsza-
rach zastosowań, takich jak chemia, medycyna, przemysł 
spożywczy i produkcja, umożliwiając zarazem wygodną i 
precyzyjną pracę. 

Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom, jednorazowe 
rękawiczki ochronne uvex są dostępne w trzech wariantach:

uvex u-fi t lite
uvex u-fi t
uvex u-fi t strong N2000

 uvex u-fit lite uvex u-fit uvex u-fit strong N2000

Materiał NBR bez zawartości katalizatorów 
(kauczuk nitrylowy)  NBR (kauczuk nitrylowy) NBR (kauczuk nitrylowy)

grubość 0,08 mm grubość 0,10 mm grubość 0,20 mm

nie zawierają silikonu nie zawierają silikonu nie zawierają silikonu

niepudrowane niepudrowane niepudrowane

bez protein lateksowych bez protein lateksowych bez protein lateksowych

Certyfikacja EN ISO 374 EN ISO 374 EN ISO 374

kontakt z żywnością kontakt z żywnością kontakt z żywnością

Właściwości bardzo dobre czucie dobra odporność mechaniczna bardzo dobra odporność mechaniczna

właściwości hipoalergiczne dobra odporność na działanie substancji 
chemicznych (bryzgoodporność)

zwiększona odporność na działanie sub-
stancji chemicznych (bryzgoodporność)

Użytkowanie łatwe zakładanie dzięki 
wzmocnionej rolowanej krawędzi

łatwe zakładanie dzięki 
wzmocnionej rolowanej krawędzi

łatwe zakładanie dzięki 
wzmocnionej rolowanej krawędzi

Obszar zastosowania uvex u-fit lite  uvex u-fit uvex u-fit strong N2000

Precyzyjne prace montażowe, suche/oleiste warunki + + + –

Prace montażowe, suche/oleiste warunki + + ++

Ochrona produktu ++ ++ +

Delikatne czyszczenie + + ++

Prace kontrolne ++ ++ +

Przetwarzanie żywności + + +

Substancje chemiczne prace krótkotrwałe zgodnie 
z listą odporności

prace krótkotrwałe zgodnie 
z listą odporności 

zgodnie 
z listą odporności

Warsztaty malarskie jako ochrona 
przeciwbryzgowa

jako ochrona 
przeciwbryzgowa

pełny kontakt zgodnie 
z listą odporności

Aby uzyskać kompletną listę odporności, prosimy o kontakt.

Szczegółowe informacje zawiera także nasz system online uvex Chemical Expert System na stronie 
https://ces.uvex.de
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uvex u-fit lite
Nr art. 60597
Wersja szorstkie opuszki palców, około 24 cm
Norma EN ISO 374-1:2016/typ C 
Materiał bez szwu
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,08 mm
Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów i olejów
Kolor niebieski indygo
Rozmiary od S do XL
Jednostka pudełko
zamówienia
Opakowanie 100 sztuk w pudełku

uvex u-fit
Nr art. 60596
Wersja szorstka powierzchnia rękawicy, około 24 cm 
Norma EN ISO 374-1:2016/typ B (K P T)
Materiał bez szwu
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,10 mm
Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów i olejów
Kolor niebieski
Rozmiary od S do XL
Jednostka pudełko
zamówienia
Opakowanie 100 sztuk w pudełku

uvex u-fit strong N2000
Nr art. 60962
Wersja szorstkie opuszki palców, około 28 cm
Norma EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P S T)
Materiał bez szwu
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie dobra odporność na działanie smarów, 

olejów mineralnych i wielu
substancji chemicznych

Kolor niebieski
Rozmiary od S do XXL
Jednostka pudełko
zamówienia
Opakowanie 50 sztuk w pudełku

Zagrożenia chemiczne
Jednorazowe rękawice ochronne

uvex u-fit lite
• bardzo lekka i cienka rękawica jednorazowa 

NBR (0,08 mm)
• dobra chwytność dzięki szorstkim opuszkom 

palców
• dobra odporność mechaniczna
• niezawodna ochrona przed rozbryzgami 

podczas pracy z substancjami chemicznymi 
w formie kwasów, zasad, roztworów solnych 
w postaci stałej i wodnej

• bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaga-
niami lakierniczymi

• doskonałe czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• bardzo wysoka elastyczność 
• brak zawartości katalizatorów

Obszary zastosowania: 
• montaż precyzyjny
• prace kontrolne
• krótkotrwały kontakt z chemikaliami
• lakiernia (jako ochrona przed rozbryzgami)
• przemysł spożywczy
• delikatne czyszczenie
• ochrona produktu

 uvex u-fit
• cienkie i niezawodne jednorazowe rękawice z 

kauczuku NBR (0,10 mm)
• szorstka powierzchnia rękawic zapewnia 

wyjątkową chwytność
• bardzo dobra odporność mechaniczna
• niezawodna ochrona przed rozbryzgami 

podczas pracy z substancjami chemicznymi 
w formie kwasów, zasad, roztworów solnych 
w postaci stałej i wodnej

• bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaga-
niami lakierniczymi

• doskonałe czucie
• bardzo dobre dopasowanie
• bardzo wysoka elastyczność 

Obszary zastosowania: 
• montaż precyzyjny
• prace kontrolne
• krótkotrwały kontakt z chemikaliami
• lakiernia (jako ochrona przed rozbryzgami)
• przemysł spożywczy
• delikatne czyszczenie
• ochrona produktu

Bez przyspieszaczy 
 

 uvex u-fit strong N2000
• wzmocniona jednorazowa rękawica 

 ochronna z kauczuku nitrylowego (0,20 mm)
• ochrona przed rozbryzgami przy kontakcie z 

wieloma substancjami chemicznymi
• dobra chwytność
• duże czucie
• bardzo dobra odporność mechaniczna
• bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaga-

niami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
• laboratoria
• przemysł chemiczny
• montaż precyzyjny
• prace lakiernicze
• usuwanie zanieczyszczeń
• przemysł spożywczy

J K L O P S T

EN ISO 374-1:2016 / Type A

60962
60596

K P T

EN ISO 374-1:2016 / Type B

60597

EN ISO 374-1:2016 / Type C
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Rękawice ochronne
Zestawienie

Nr art. Nazwa artykułu Rozmiary Opakowanie Strona

60021 uvex synexo M100 od 7 do 11 10 par/wiązka 226

60022 uvex synexo M500 od 7 do 11 10 par/wiązka 227

60027 uvex athletic lite od 6 do 11 10 par/wiązka 214

60028 uvex athletic allround od 6 do 11 10 par/wiązka 214

60030 uvex athletic D5 XP od 6 do 11 10 par/wiązka 240

60038 uvex phynomic airLite A ESD od 6 do 12 10 par/wiązka 208

60040 uvex phynomic lite od 5 do 12 10 par/wiązka 212

60041 uvex phynomic lite w od 5 do 12 10 par/wiązka 212

60049 uvex phynomic allround od 5 do 12 10 par/wiązka 209

60050 uvex phynomic foam od 5 do 12 10 par/wiązka 209

60054 uvex phynomic x-foam HV od 6 do 12 10 par/wiązka 211

60060 uvex phynomic wet od 6 do 12 10 par/wiązka 210

60061 uvex phynomic wet plus od 6 do 12 10 par/wiązka 210

60062 uvex phynomic pro od 6 do 12 10 par/wiązka 210

60070 uvex phynomic XG od 6 do 12 10 par/wiązka 209

60078 uvex phynomic airLite B ESD od 6 do 12 10 par/wiązka 230

60080 uvex phynomic C3 od 6 do 12 10 par/wiązka 231

60081 uvex phynomic C5 od 6 do 12 10 par/wiązka 231

60084 uvex phynomic airLite C ESD od 6 do 12 10 par/wiązka 230

60119 uvex profapren CF33 od 7 do 10 10 par/wiązka 252

60122 uvex profastrong NF33 od 7 do 11 12 par/wiązka 252

60135 uvex unigrip 6620 od 7 do 10 10 par/wiązka 217

60147 uvex profi ergo ENB20A od 6 do 11 10 par/wiązka 220

60148 uvex profi ergo ENB20 od 6 do 10 10 par/wiązka 220

60150 uvex contact ergo od 6 do 10 10 par/wiązka 220

60179 uvex k-basic extra 6658 8, 10, 12 10 par/wiązka 224

60190 uvex rubiflex S NB80S od 9 do 11 10 par/wiązka 248

60191 uvex rubiflex S NB80SZ od 9 do 11 10 par/wiązka 248

60202 uvex NK4022 od 9 do 10 10 par/wiązka 224

60208 uvex profi ergo XG20 od 6 do 11 10 par/wiązka 221

60210 uvex unidur 6641 od 6 do 11 10 par/wiązka 238

60213 uvex NK2722 od 9 do 10 10 par/wiązka 224

60224 uvex rubiflex S NB35B od 7 do 11 10 par/wiązka 247

60238 uvex unigrip 6624 od 7 do 10 10 par/wiązka 217

60248 uvex unipur 6639 od 6 do 11 10 par/wiązka 216

60271 uvex rubiflex S NB27B od 7 do 11 10 par/wiązka 247

60276 uvex rubipor XS2001 od 6 do 10 10 par/wiązka 213

60314 uvex unidur 6643 od 7 do 10 10 par/wiązka 238

60316 uvex rubipor XS5001B od 6 do 10 10 par/wiązka 213

60321 uvex unipur 6634 od 7 do 10 10 par/wiązka 215

60491 uvex C500 sleeve M, L 1 sztuka 235

60492 uvex C500 wet od 7 do 11 10 par/wiązka 236

60494 uvex C500 foam od 7 do 11 10 par/wiązka 236

60496 uvex C500 wet plus od 7 do 11 10 par/wiązka 235

60497 uvex C500 od 7 do 11 10 par/wiązka 235

60498 uvex C500 M foam od 7 do 11 10 par/wiązka 234

60499 uvex C500 dry od 7 do 11 10 par/wiązka 236

Nr art. Nazwa artykułu Rozmiary Opakowanie Strona

60516 uvex unidur 6649 od 7 do 11 10 par/wiązka 239

60535 uvex protector chemical NK2725B od 9 do 10 10 par/wiązka 251

60536 uvex protector chemical NK4025B od 9 do 10 10 par/wiązka 251

60542 uvex C300 wet od 7 do 11 10 par/wiązka 237

60544 uvex C300 foam od 7 do 11 10 par/wiązka 237

60549 uvex C300 dry od 7 do 11 10 par/wiązka 237

60556 uvex unipur carbon od 6 do 10 10 par/wiązka 217

60557 uvex rubiflex S XG35B od 7 do 11 10 par/wiązka 247

60558 uvex profi ergo XG20A od 6 do 11 10 par/wiązka 221

60560 uvex rubiflex S XG27B od 7 do 11 10 par/wiązka 247

60573 uvex unilite 6605 od 6 do 11 10 par/wiązka 215

60585 uvex unilite 7700 od 7 do 11 10 par/wiązka 215

60587 uvex unipur carbon FT od 6 do 10 10 par/wiązka 217

60591 uvex unilite thermo plus cut c od 7 do 11 10 par/wiązka 225

60592 uvex unilite thermo plus od 7 do 11 10 par/wiązka 225

60593 uvex unilite thermo od 7 do 11 10 par/wiązka 225

60595 uvex profatherm XB40 11 6 par/wiązka 224

60596 uvex u-fit od S do XL 100 sztuk/pudełko 255

60597 uvex u-fit lite od S do XL 100 sztuk/pudełko 255

60598 uvex synexo impact 1 od 7 do 11 10 par/wiązka 227

60600 uvex C500 XG od 7 do 11 10 par/wiązka 235

60604 uvex D500 foam od 7 do 11 10 par/wiązka 234

60932 uvex unidur 6648 od 6 do 11 10 par/wiązka 239

60938 uvex unidur 6659 foam od 6 do 11 10 par/wiązka 240

60942 uvex unilite thermo HD od 8 do 11 10 par/wiązka 225

60943 uvex unipur 6630 od 6 do 11 10 par/wiązka 216

60944 uvex unipur 6631 od 6 do 11 10 par/wiązka 216

60945 uvex compact NB27H 10 10 par/wiązka 222

60946 uvex compact NB27E od 9 do 10 10 par/wiązka 222

60949 uvex profabutyl B-05R od 7 do 11 1 para 253

60954 uvex rubiflex ESD NB35A od 6 do 11 10 par/wiązka 246

60957 uvex profaviton BV-06 od 8 do 11 1 para 253

60961 uvex u-chem 3000 od 7 do 11 10 par/wiązka 250

60962 uvex u-strong N2000 od S do XL 50 sztuk/pudełko 255

60968 uvex u-chem 3100 od 8 do 11 10 par/wiązka 250

60969 uvex unidur 6679 foam od 6 do 11 10 par/wiązka 240

60971 uvex u-chem 3300 od 7 do 11 10 par/wiązka 249

60972 uvex u-chem 3200 od 7 do 12 10 par/wiązka 249

60973 uvex unidur sleeve C M, L 1 sztuka 241

60974 uvex unidur sleeve TL M, L 1 sztuka 241

89636 uvex rubiflex NB27 od 7 do 11 10 par/wiązka 222

89646 uvex rubiflex S NB27S od 8 do 11 10 par/wiązka 248

89647 uvex rubiflex S NB60S od 9 do 11 10 par/wiązka 248

89651 uvex rubiflex S NB60SZ od 9 do 11 10 par/wiązka 248

98891 uvex rubiflex S NB35S od 8 do 11 10 par/wiązka 248

98902 uvex rubiflex S NB40S od 8 do 11 10 par/wiązka 248


