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FIȘĂ TEHNICĂ 
Mănuși de protecție PETRAX (cod produs : A8007) 

 

 
 

 
 

materiale suport tricotat din NYLON,culoare diferita pentru fiecare marime 
materiale imersare spuma de latex 
suprafata imersata jumatate 
E.I.P.                                     Categoria II 

ambalaj: 12 perechi/pungă plastic 
cutie carton 240 perechi 
greutate cutie 14 kg;greutate manusa -15g 
mărimi 07-S;08-M;09-L;10-XL;11-XL;     toate marimile sunt blisterate                                                                                                  
                          

Standarde EU                                        
 

 EN 388:2016 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 
 EN 420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție. Cerințe generale. 

 
Domeniu de utilizare Mănușile sunt recomandate pentru lucrul  in mediu uscat.Sunt 

flexibile , confortabile si simultan rezistente.Pot fi utilizate si daca in 
mediu de lucru sunt acizi si cetone. 

 
Nivele de performanță (conf.  raportului de testare Nr. 0075/1120/162/05/17/0687 emis 
de organismul notificat cu nr.0075(CTC FRANTA)(26.05.2O17) 
 

Rezistență la abraziune 2 
Rezistență la tăiere 1 
Rezistență la rupere 2 
Rezistență la perforare 1 
Rezistenta la taiere TDM x 
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Instrucțiuni de utilizare și depozitare : 
 

 Se utilizează numai pe mâinile curate.  

 Se examinează înainte de utilizare. 

 Se curăță prin ștergere și periere 

 Depozitarea se realizează într-un loc uscat, ferit de lumină, la temperaturi de 0-30 ˚C 
 

 Nu expuneți mănuşile la căldură radiantă, solvenți organici și vapori, grăsimi, grăsimi, uleiuri 
minerale, caustice și apă. 

 Mănușile nu trebuie utilizate în cazul în care există riscul de a fi prinse în mișcarea pieselor 
mașinii. 
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CERTIFICAT   DE   CALITATE  ŞI  GARANŢIE 

  

  

 În  conformitate cu  prevederile legale privind  răspunderea pentru calitatea produselor 

livrate se atestă că produsul :    

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, model Petrax (cod produs A8007), 

 îndeplineşte  parametrii de calitate conform Certificatului de examinare EC de tip Nr. 

0075/1120/162/05/17/0687 emis de organismul notificat cu nr.0075(CTC FRANTA) la data 

26.05.2017. 

 Prin  prezenta   confirmăm perioada de garanţie de 24 luni în depozitare, de la data recepţiei 

efectuată la sucursalele beneficiare ale achizitorului, în condiţiile respectării instrucţiunilor de 

utilizare, transport şi depozitare. 

Garanţia acordată de furnizor se referă numai la deficienţe ale produselor determinate de defecte de 

fabricaţie sau vicii ascunse, descoperite în condiţiile unei întrețineri corespunzătoare a produselor. 

Deteriorări ale produselor precum zgârieturi, fisuri, spărturi, rupturi, deformări, nu sunt acoperite de 

garanţie, fiind considerate efecte ale unei întreţineri necorespunzătoare. 

Prezentul  certificat, atestă legal că produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat 

şi se încadrează în parametrii de calitate prevăzuţi. 

La livrare produsul va fi însoţit de următoarele documente: 

-  Certificat de Calitate şi Garanţie ; 

-  Declaraţie  de  Conformitate  EC; 

-  Fișă tehnică produs. 

 ADMINISTRATOR 
              ALIN  CUEŞDEANU 
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D E C L A R AŢ I E     D E   C O N F O R M I T A T E 

 

Producătorul ARDON SAFETY s.r.o. stabilit în Tržní ulice 1, 750 02 Přerov I – Město, Czech Republic, 

prin reprezentantul său autorizat  S.C.  ARDON 4 SAFETY  S.R.L.  stabilit în Tg.  Mureş , B-dul 22 

Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30,Et. 1,Biroul 2, Jud. Mureş, tel. / fax  0265 – 210.645, prin 

reprezentanţii săi autorizaţi declarăm pe proprie răspundere că echipamentul individual de protecţie 

nou descris mai jos :  

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 
Model: Petrax  

 (cod produs A8007) 

la care face referire această declaraţie este în conformitate cu următorul standard : 

 EN 388:2016 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 

 EN 420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție. Cerințe generale. 

  
şi este identic cu EIP care este obiectul certificatului de conformitate prin examen "EC" de tip nr. 
0075/1120/162/05/17/0687 emis de organismul notificat cu nr.0075(CTC FRANTA) la data 
26.05.2017. 
 Produsul a fost proiectat şi executat în conformitate cu cerințele esențiale de securitate şi 
sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare menționat si este în conformitate cu prevederile 
Regulamentului Guvernului nr. 21/2003 Coll., care transpune Directiva Consiliului 89/686 / CEE 
privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele individuale de protecție, 
modificată prin Directivele 93/68 / CEE, 93/95 / CEE și Directiva Al Parlamentului European și al 
Consiliului 95/58 / CE. 
   

    ADMINISTRATOR 
   ALIN  CUEŞDEANU 
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce: 
 
ARDON SAFETY s.r.o. 
Tržní 2902/14 
750 02 Přerov I - Město 
IČ: 258 52 141 

 
prohlašuje, že níže popsaný osobní ochranný prostředek: 

 
PETRAX – pracovní rukavice – II. kategorie 
(nylonový bezešvý úplet máčený v latexové pěně) 

je ve shodě s ustanoveními nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímajícím směrnici 
Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/58/ES 
 
je identický s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem certifikátu 
ES přezkoušení typu č. 0075/1120/162/05/17/0687 vydané notifikovanou osobou 
č. 0075 (CTC France) dne 26. 5. 2017. 
 
Zkoušky vzorku předmětného výrobku prokázaly shodu jeho vlastností s požadavky 
následující harmonizované normy: 
EN 420:2003+A1:2009 : Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody 
zkoušení. 

EN 388:2016 : Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. (2-1-2-1-X) 
 
 
 
V Přerově dne 30. 5. 2018 
 
         Mgr. Tomáš Voženílek 

                                      Jednatel společnosti 
 






















