
 
 

 

 
 

FIŞĂ DE INFORMAŢII – INSTRUCŢIUNI  
Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice, Model 1556  

 
Descrierea produsului: Mãnuşi cu cinci degete, cu manşetã, confecţionate din piei bovine cu faţa acoperită presată, tabăcite 
cu săruri de crom. Culoare: maro. Lungime totală : circa  260 mm.  Mãrime: 10.5  
Performanţe : Mănuşile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 şi cerinţele 
esenţiale de securitate şi sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.  
Produsul a fost supus  procedurii “examinare EC de tip” la Organismul de certificare  notificat  de Comisia Europeană (nr. de 
identificare 1805):  ICSPM CS din cadrul INCDPM „Alexandru darabont-Bucureşti, care a emis certificatul EC de tip 
2885/EIP/R1/11.04.2017. 
Performanţele produsului sunt în conformitate cu  specificaţiile standardelor : SR EN 420:2004 + A1: 2010 (EN 
420:2003+A1:2009) – toate cerinţele, cu dexteritate - nivel de performanţã 2 (din   maxim 5) şi SR EN 388:2004 (EN 388: 
2003), niveluri de performnţă 2 1 3 1: 

- 2 (din maxim 4), abraziune  

- 1 (din maxim 5), tăiere prin tranşare  

- 3 (din maxim 4), sfâşiere  

- 1 (din maxim 4), perforare  
Semnificaţia marcajelor:  Pe fiecare produs  

Simboluri de marcare Semnificaţie Loc de aplicare 

RENANIA TRADE denumire producător Pe produs prin 
imprimare sau 
eticheta cusuta 

 Art. TOP 1556  model 

 
marcaj de conformitate european 

 Mărime 10.5 mărime 

EN 388:2003 

    2131  

Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + 
niveluri de performanţă faţã de abraziune, tãiere-
tranşare, sfâşiere, perforare 

 

atenţionare instrucţiuni 

Ambalare: Se ambaleazã în pungã de plastic,  maxim  12 perechi. 
Transport:Transportul trebuie sã se facã cu mijloace de transport acoperite. 
 
INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATORI 
Inainte de utilizare, se recomandă să se evalueze riscurile de la locul de muncă şi să verifice dacă EIP este adecvat 
acestora.  
Producătorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru utilizarea in alte condiţii decât cele specificate. 
 
Domeniu de utilizare:  Se foloseşte pentru protecţia mâinilor împotriva riscurilor mecanice  - abraziune, tăiere prin tranşare, 
agăţare, înţepare - la manipulare  piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii neregulate, la operații de lăcătușerie, în 
industria lemnului, ateliere mecanice, construcții  
Atenţie: “Protecţia este  asigurată în orice zonă a mănușii” 
Materialele utilizate conţin oxizi de crom; deşi conţinutul în Cr VI este în limitele impuse prin standardul armonizat, 
mănuşile pot produce iritaţii pe mâinile sensibile. 
Instrucţiuni de curãţare, întreţinere: Curăţarea se va face numai prin periere sau prin ştergere cu o cârpã umezitã şi ştergere  
cu o cârpã uscatã şi periere. Nu se spalã. Se curãţã chimic cu percloretilenă de maxim 2 ori. În cazul în care curăţarea se 
aplică de către utilizator curăţarea se va efectua numai în instalaţii speciale de către personal instruit, respectând normele de 
protecţia muncii.  
Depozitarea şi păstrarea trebuie sã se facã în încãperi curate, la temperatura de 10....25 0C şi umiditate relativã a aerului de 
circa 65%, ferite de acţiunea razelor solare, precum şi a surselor de cãldurã (distanţa faţã de sursele de cãldurã sã fie de 
min.1 m) 
Termen limită de păstrare în depozitare:. Mănuşa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când materialul de execuţie 
devine rigid.  
Termen de garanţie în depozitare: Firma   garantează produsele 12 luni în condiţiile respectãrii instrucţiunilor 
Termen limită de utilizare: Se scot din uz  când la examinare se constatã cã prezintã porţiuni subţiate, deteriorate- uzate, 
descusute, gãurite, arse . 
Declaratia de conformitate se poate descarca la adresa : https://magazin.renania.ro/ 
Fişa completă de informaţii pentru utilizatori însoţeşte fiecare livrare şi se poate obţine de la sediul firmei. 
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