
OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM  
OFERTA RĘKAWÓW

Poznaj naszą ofertę rękawów z dzianiny 
zapewniającej większą wygodę użytkowania 
stosownie do Twoich potrzeb w zakresie 
ochrony przed przecięciem.



ZALETY RĘKAWÓW
Ryzyko skaleczenia i innych urazów (otarcia, bolesne rany itd.) może występować w różnych sytuacjach podczas pracy 
z niewykończonymi metalowymi elementami, cienkimi częściami z metalu lub podczas montażu ostro zakończonych elementów.

Najważniejsze znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej ochrony dłoni, przedramienia lub ramienia przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu właściwego dopasowania i wygody użytkowania wyposażenia. W celu zaspokojenia większości potrzeb związanych 
z ochroną przed przecięciem rozszerzyliśmy dotychczasową ofertę rękawów odpornych na przecięcie na poziomie B–D. 

Poznaj specjalne właściwości gamy rękawów łączącej wygodę i wydajność pracy przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
przed ryzykiem skaleczenia przedramienia.

Efekt „drugiej skóry”
Bezszwowa dzianina dla optymalnego komfortu i swobody ruchu
Zaawansowana technika wyplatania dzianiny zapewnia miękkość w dotykuWygoda

Możliwość prania
3 do 5 razy bez żadnych zmian w poziomie ochrony 
w celu wydłużenia okresu eksploatacji oraz 
ograniczenia kosztów i odpadów

KRYTECH 603

KryTech 602 | 603
Miękka i cienka tkanina ze ściegiem 15 dla zapewnienia:

materiału przyjemnego w kontakcie      idealnego dopasowania      
doskonałej elastyczności

Ultracienki i miękki otwór na kciuk*
Utrzymuje rękaw we właściwym miejscu i zwiększa bezpieczeństwo 
przy jednoczesnym zachowaniu zręczności

KryTech 603: 
Kolor zapewniający wysoką widoczność w celu łatwej identyfikacji 
właściwego założenia rękawa

System zamknięcia za pomocą taśmy samozaciskającej*
Ścisłe dopasowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy
Możliwość regulacji do dowolnego rozmiaru bicepsa dzięki 
zastosowaniu taśmy elastycznej

*  Dostępne dla wszystkich rękawów oprócz Krytech 602

Nasze rękawy nie zawiera-
ją szkodliwych substancji, 
co ogranicza ryzyko wystę-
powania reakcji alergicz-
nych u pracowników

Ochrona 
przed 

przecięciem

Połączenie włókien HDPE i kompozytowych dostosowanych do poszczególnych 
poziomów ochrony przed przecięciem od poziomu ISO B do D wychodzi 
naprzeciw Twoim potrzebom w zakresie ochrony

Jakość gwarantowana
Brak silikonów w celu zapobiegania śladom, 
skazom na powierzchni blachy i szkła przed 
malowaniem

Włókna otulone 
miękką przędzą za-
pobiegają podraż-
nieniom skóry

Nasze rękawy posia-
dają certyfikat Stan-
dard 100 wydany 
przez OEKO-TEX®

NOWOŚĆ

Ochrona 
skóry

Dodatkowe zalety



ZASTOSOWANIA I SPOSÓB UŻYTKOWANIA
Zapewniając ochronę przed przecięciem na poziomie B–D, nasze rękawy są odpowiednie do wykorzystania w 
sektorze AGD, motoryzacji, budownictwie i przemyśle szklarskim. 

Rękawy odporne na przecięcia należy stosować z odpowie-
dnimi rękawicami chroniącymi przed przecięciami w celu 
zapewnienia optymalnego poziomu ochrony. 
Proste zalecenia w 5 krokach dotyczące odpowiedniego 
wykorzystywania rękawów i rękawic ochronnych.

Upewnij się, że otwór na kciuk 
znajduje się we właściwym miejscu, 
aby zabezpieczyć położenie rękawa 
na dłoni

  Wyreguluj i zabezpiecz rękaw 
za pomocą samozaciskającej 
taśmy elastycznej zapewniającej 
wygodne dopasowanie i większe 
bezpieczeństwo podczas pracy

Załóż na rękaw rękawicę 
zapewniającą ochronę przed 
przecięciem co najmniej na 
jednakowym poziomie 

Upewnij się, że część nadgarstkowa 
rękawicy zachodzi na rękaw, aby 
zapewnić nieprzerwaną ochronę 
przed przecięciem

Jesteś gotowy do bezpiecznej pracy

ZALECANE 
ZASTOSOWANIE

1

2

3

4

5

Obsługa ostro zakończonych  
metalowych części

Montaż metalowych części

Chwytanie ostro zakończonych 
elementów

Obsługa i montaż niewykończonych 
elementów stwarzających  
istotne ryzyko skaleczenia

KRYTECH 532
OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM

POZIOM B

KRYTECH 602
OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM

POZIOM C

KRYTECH 603
OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM

POZIOM C

KRYTECH 538
OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM

POZIOM D

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



KRYTECH

532 S 532 602 603 538

System zamknięcia za pomocą taśmy samozaciskającej
Otwór na kciuk

System zamknięcia za po-
mocą taśmy samozaciskającej

Wyraźnie widoczny otwór 
na kciuk

System zamknięcia
za pomocą taśmy 
samozaciskającej
Otwór na kciuk

Bezszwowy wkład tekstylny z włókien HDPE
Bezszwowy dziany wkład 
tekstylny z włókien HDPE 

i kompozytowych

13 15 13

Szary Niebieski Niebieski / odblaskowy 
żółty Szary

450 450 450 530 600

120 140 120 120 150

Uniwersalny

5 razy w temperaturze 60°C 3 razy w temperaturze 40°C 5 razy w temperaturze 60°C

6 par w opakowaniu jednostkowym

72 pary w kartonie 48 par w kartonie

1 rękaw w opakowaniu do 
automatu sprzedającego*

72 rękawy w kartonie

1 rękaw w opakowaniu do 
automatu sprzedającego*
48 rękawów w kartonie

W zależności od środowiska pracy występują najróżniejsze zagrożenia.
Mapa Professional zapewnia pełną gamę rękawic i rękawów ochronnych.

Odwiedź naszą witrynę mapa-pro.com

ISO
13997:
11,6 N

(1182 g)

EN 388

3X42C

ISO
13997:
17,8 N

(1814 g)

EN 388

4X4XD

ANSI ANSI

EN 388

334XB

ISO
13997:

5,3 N
(540 g)

ANSI ANSI

PRZETARCIE

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM

POZIOM C
OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM

POZIOM D
OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM

POZIOM B

Wybierz właściwy rękaw dla danego zastosowania spośród gamy rękawów odpornych na przecięcia.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa 
produktu

Specjalne
właściwości

Ochrona 
przed  

przecięciem
poziom

EN 388 
Ochrona

ANSI
Ochrona

Podszewka

Ścieg

Kolor

Długość (mm)

Szerokość (mm)

Rozmiar

Możliwość prania

Standardowe 
opakowanie

Opakowanie 
do automatu 

sprzedającego*

mapa-pro.com
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