
ESAB Rukavice pro svařování 
Ergonomické svařovací rukavice MIG                                 0700 500 418, 0700 500 420, 0700 500 421, 0700 500 422 

Popis: 
Tyto nové, vysoce kvalitní rukavice z nabídky ESAB nabízejí zcela nové pojetí funkčnosti rukavic. Ergonomické přizpůsobení 
přirozené poloze ruky zaručuje svářeči zvýšené pohodlí a lepší kvalitu při práci. Rukavice sedí na ruce perfektně, palcová část je 
flexibilní a tím se snižuje tření. S vyztuženými švy, kevlarovým prošíváním a zesílením palce jsou rukavice velmi kvalitní a nabízí 
vysokou ochranu svařeče  při práci.  Kat. 2. 

Značení: 
Na manžetě rukavice je označení loga výrobce, typového čísla, značky shody, typu normy, piktogramů, velikosti, názvu, typu rukavice a 
kategorie 2*. 
*Kategorie 2, střední design: Tyto výrobky jsou testovány a schváleny Autorizovaným zkušebním ústavem. Ústav zkoumá také technickou 
dokumentaci  předloženou výrobci k zajištění shody v souladu s příslušnou normou EN. Označení CE se skládá z označení CE, schvalovacího čísla 
zkušebního ústavu, označení roku prvního schválení, piktogramy a testem. 

Použití:  
Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro běžné svařečské práce. 

Vlastnosti a značení: 
Stupně ochrany EN 388: 
Odolnost proti oděru:                                   třída 4 
Odolnost proti řezu:                                     třída 3 
Odolnost proti dalšímu trhání:                     třída 4 
Odolnost proti propíchnutí:                          třída 4 

Stupně ochrany EN 12477 typ A: 
Odolnost proti vznícení:                               třída 4 
Odolnost proti kontaktnímu teplu:                třída 1
Odolnost proti konvekčnímu teplu:              třída 3 
Odolnost proti sálavému teplu:                    třída X
Odolnost proti malým rozstřikům kovu:       třída 4 
Úchopová schopnost:                                  třída X 

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic 

Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům, jejich parám, tukům, minerálním olejům a 
vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem. Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Nepoužívejte prodřené, silně 
znečištěné nebo ztvrdlé rukavice, rovněž tak rukavice s prasklými nebo jinak poškozenými švy. 
Vlhké rukavice je nutno před dalším použitím vysušit při pokojové teplotě mimo přímého zdroje tepla. 
Tyto rukavice nelze čistit praním. 
Upozornění ! 

Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými částmi 
strojů. 
Úrovně třídy rukavic platí pouze pro úplnou rukavici se všemi vrstvami.  
Pokud jsou rukavice určeny ke svařování elektrickým obloukem, neposkytují ochranu proti úrazu elektrickým obloukem způsobenému 
vadným zařízením nebo prací pod napětím. Pokud jsou rukavice mokré, špinavé nebo nasáklé potem, je elektrický odpor snížen a 
riziko se může zvýšit. 

Skladování, přeprava, likvidace 

Rukavice skladujte v suchém a chladném prostředí mimo přímé působení slunečního světla. Výrobce nenese odpovědnost za změny 
kvality způsobené špatným skladováním. Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Použité rukavice vyhoďte do 
komunálního odpadu. 

Dovozce: ESAB VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábřeží 334, 517 54 Vamberk 


