
 

 

 

FIȘĂ TEHNICĂ – LATEX GALBENE 

 

 

Mănuși de lucru – LATEX GALBENE 

Mănuși din latex impermeabile, pudrate în interior, cu finisaj antialunecare pe palmă și degete. 
Protejează mâinile de murdărie, grăsimi, microbi, detergenți, agenți de spălare și anumite produse 
chimice. Au suprafaţa palmelor şi a degetelor cu proeminenţe. Au proprietăți antiderapante şi capacitate 
de prindere și fixare foarte bune. Culoare: galben. Sunt folosite pentru activități de menaj, curățenie.  
 

 

Instrucțiuni de utilizare: 

Mănuși destinate pentru uz casnic. 

Atenție: Mănuşile nu trebuie să fie utilizate în cazul în care există riscul de a fi prinse de părțile în mișcare ale unui utilaj. Folosiţi 

întotdeauna mănuşi de dimensiunea corectă şi verificați starea lor înainte de fiecare utilizare. Nu folosiţi niciodată mănuşi purtate, 

murdare sau deteriorate. 

 

Industrii: industria alimentară, activități generale nepericuloase, automotive și service-uri auto, construcții și amenajări, grădinărit 

și agricultură, logistică și transporturi și multe altele. 

 

Depozitare și transport:  

Mănușile vor fi transportate în pungile de plastic originale și este important să fie depozitate în condiții uscate, răcoroase și ferite 

de razele soarelui. Se recomandă depozitarea în spații uscate, interval de temperatură: 5-40 C și ferite de acțiunea directă a razelor 

solare și a luminii fluorescente. Umiditatea relativă a spațiilor de depozitare recomandată în intervalul: 60+/-20%. A se păstra la o 

distanță de minimum 1m față de aparate de încălzire sau orice sursă de foc sau ozon. Dacă sunt depozitate în condiţiile adecvate 

pot fi utilizate timp de 2 ani de la data fabricaţiei. 

 

Întreținere :  

Utilizați mănușile pe mâinile uscate. Anterior utilizării, verificați mănușile contra orice defecțiune sau imperfecțiune. Nu 
permiteți substanțelor chimice să ajungă sub mănușă prin manșetă. În cazul în care substanțe chimice ating pielea, spălați-vă 
imediat cu multă apă. În cazul în care mănușa se perforează sau se rupe în timpul utilizării, îndepărtați mănușa și utilizați una 
nouă. Nu utilizați mănuși murdare în interior, pot cauza inflamații ale pielii sau răni serioase. A nu se utiliza mănușile în contact 
cu foc deschis respectiv cu obiecte ascuțite. Mănușile nu asigură protecție contra șocurilor electrice, radiațiilor ionice sau 
împotriva obiectelor reci sau fierbinți. Se recomandă a se verifica dacă utilizarea mănușilor are loc doar în domeniile pentru 
care au fost produse deoarece condițiile de temperatură, abraziune sau degradare diferă de la un loc de muncă la altul. În 
timpul utilizării, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza modificării 
proprietătilor fizice. Mișcările, prinderea, frecarea, degradarea cauzată de contactul chimic îndelungat etc, pot reduce timpul 
efectiv de utilizare în mod semnificativ. Produsul este confecționat din latex din gumă naturală/cauciuc care poate cauza 
reacțiilor alergice la unele persoane. 


