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uvex helix C3 carbon

carbon

uvex unipur carbon
Carbon/włókna węglowe jest obecnie jednym z najbardziej
innowacyjnych materiałów o szerokim zastosowaniu. Jego włókna
są doskonałymi przewodnikami ładunków elektrostatycznych.
Stosując te włókna do produkcji rękawic użyliśmy nowatorskiej
technologii, by spełnić wymagania dotyczące elektryczności
statycznej i w pełni dopasować je do szerokiego zakresu stosowań.

Precyzyjna elastyczność
Niezmiernie delikatne mikro kropki
na palcach i wewnętrznej stronie dłoni
specjalnie dedykowane do wykonywania
wyjątkowo precyzyjnych prac i gdy
potrzebny jest bezpieczny chwyt gładkich
i śliskich przedmiotów.

Oddychalność
Rękawica wykonana z poliami-
dowo/carbonowych włókien pokryta mikro
kropkami z carbonu zapewnia intensywną
wymianę powietrza.

Antystatyczność
Carbonowe nanorurki zintegrowane
z zewnętrzną warstwą z mikroporami HPE
gwarantują znakomitą przewodność.

DDIINN  6611334400--55--11

EN1149-1 : 2006

Znakomita chwytność
Zewnętrzna powłoka z mikroporami HPE
gwarantuje znakomitą chwytność suchych
oraz tłustych i zaolejonych przedmiotów.

Bamboo TwinFlex® technology
Wysoka oddychalność
i odporność na przecięcia
Bamboo TwinFlex®

technology użyta
w rękawicach helix C3
carbon jest uzupełniona
włóknami carbonu
gwarantując tym samym
znakomitą przewodność.

Antystatyczne właściwości tych rękawic są szczególnie ważne w dwóch przypadkach:
• Ochrona produktu (przemysł elektroniczny, montaż elektronicznych elementów)
• Ochrona pracownika (ochrona przed wybuchem, strefy pracy zagrożone wybuchem)
Rękawice helix C3 carbon oraz unipur carbon spełniają wymagania obu norm.
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Xtra Grip Technology 
Bezpieczny chwyt. Doskonała elastyczność.

technology

Xtra Grip Technology jest unikalnym i wyjątkowym rozwiązaniem opra -
cowanym przez uvex Profas. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie
mocnego i bezpiecz nego chwytu wszelkich mokrych lub zaolejonych
narzędzi i części oraz zwięk szenie odporności na przenikanie sub stan -
cji chemicznych. Pokrycie specjalną warstwą Xtra Grip Technology
powoduje, że wyko ny wana pra ca jest bezpieczniejsza i mniejsze jest
ryzyko wszelkich urazów mechanicznych.

Specjalne pokrycie dla
bezpieczniejszego chwytu

Wytrzymała powłoka
nitrylowa

Trykot bawełniany 
dla większego komfortu

Skóra dłoni

Trykot bawełniany zapewnia wyjątkowy komfort, warstwa nitrylu powoduje 
absolutną nieprzemakalność, a pokrycie Xtra Grip to bezpieczny chwyt.

Wiele warstw 
dla większego bezpieczeństwa

uvex Profas RUBIFLEX XG 35B uvex Profas PROFI ERGO XG 20A
Maksymalna szczelność i ochrona przed chemicznymi zagrożeniami. Idealny wybór, kiedy chcemy zmniejszyć ryzyko urazu mechanicznego w mokrym

i zaolejonym środowisku.

EN 388

3121

EN 388

3121

EN 374

JKL

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

Stosowanie przy
olejach i wilgoci
Dzięki kanałowej strukturze Xtra Grip
Technology ciecze są zasysane. Pewna
chwytność zostaje zachowana.

Dłuższa wytrzymałość
Specjalna struktura powierzchni
w połą czeniu z budową multilayer
zapewnia większą trwałość.



Asortyment
Zagrożenia mechaniczne Zagrożenia chemiczne
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Rękawice trykotowe pokryte nitrylo-kauczukiem �7-70

AIRFLOW RUBIPOR XS RUBIPOR ERGO CONTACT ERGO

RUBIFLEX XG RUBIFLEX S RUBIFLEX S RUBIFLEX SZ

PROFATROL PROFAGRIP

Rękawice flokowe pokryte: �2-�3

nitrylem
PROFASTRONG

PVC
PROFASTAR

neoprenem
PROFAPREN

brombutylem
PROFABUTYL

vitonem
PROFAVITON

PROFI ERGO XG PROFI ERGO RUBIFLEX COMPACT

Rękawice chroniące przed przecięciem i wysoką temp. 71

NK K-BASIC EXTRA PROFATHERM

Rękawice trykotowe 72-73

UNIFLEX UNIGRIP UNILITE UNIPUR

Rękawice odporne na przecięcia 74-7�

helix C5 helix C3 PROTECTOR UNIDUR

Rękawice jednorazowe �4

u-fit nitryl u-fit latex

nitrylem

PVC

Rękawice trykotowe pokryte: 7�-�1
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AIRFLOW
Nowe, superlekkie rękawice
AIRFLOW TECHNOLOGY posia da ją
specjalne impregnowanie
nitrylem zapewniające
oddychalność i równocześnie
dobrą chwytność przy
jednoczesnym odprowadzaniu
wody z powierzchni zewnętrznej.
Dodatkowa wentylacja dzięki
szerokiemu mankietowi. 

Właściwości:
• innowacyjny styl dla lepszej

wentylacji
• multifunkcjonalna, oddychająca

i odprowadzająca wilgoć
impregnacja

• dobra chwytność 
• fantastyczny komfort

użytkowania
• mniejsze brudzenie się dzięki

szarym kolorom

Obszary zastosowań: 
• montaż precyzyjny
• przemysł ele ktrotechniczny
• prace przy sorto wa niu
• kontrola jakości
• prace wykończeniowe

Art. Nr: AF�001GG
Norma EN: 3�� (1 1 1 1)
Rozmiary: 7, �, �, 10
Długość: 27 cm
Wyściółka: bawełna
Pokrycie: NBR special (nitrylo-kauczuk)
Kolor: szary

RUBIPOR XS
Rękawice ochronne RUBIPOR XS
EXTRA STRETCH z dzianiny baweł -
nianej stretch impregno wa nej
częściowo wyjątkowo cienkim,
oddychającym kauczu kiem
nitrylo wym.

Rękawice o anatomicznym kształ -
cie, niezmiernie funkcjonal ne,
przewiewne, ze ścią gaczem.
Bardzo dobra chwytność
rękawicy.

Właściwości: 
• elastyczna bawełna stretch

z elastanem
• idealna forma
• doskonałe czucie w palcach
• oddychająca
• niskie gromadzenie ładunków

EN �134-5-1 oraz ESD EN -114�

Obszary zastosowań: 
• montaż precyzyjny
• przemysł elektro techniczny
• prace przy sortowaniu
• kontrola jakości
• prace wykończeniowe

Ograniczona zdolność kumulo wa -
nia ładunków elektrostaty cznych
wg normy EN �1340-5-1.

Art. Nr: XS 2001 XS 5001 B
Norma EN: 3�� (0 1 2 1) 3�� (0 1 2 1)
Roz mia ry: 7, �, �, 10 7, �, �, 10
Długość: 27 cm 27 cm
Wyściółka: ba weł na stretch ba weł na stretch
Pokrycie: NBR spe cial (ni try lo-kau czuk) NBR spe cial (ni try lo-kau czuk)
Kolor: bia ły niebieski

Zagrożenia mechaniczne
Rękawice trykotowe pokryte nitrylo-kauczukiem

AIRFLOW TECHNOLOGY · RUBIPOR XS

EN 388

1111

EN 388

0121

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

XS 2001

XS 5001 B



Zagrożenia mechaniczne
Rękawice trykotowe pokryte nitrylo-kauczukiem
RUBIPOR ERGO · CONTACT ERGO
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RUBIPOR ERGO
Rękawice ochronne RUBIPOR
ERGO z dzianiny bawełnianej po -
wle czonej częściowo wyjątko wo
cienkim, oddycha ją cym
kauczukiem nitrylowym.
Rękawice o anatomi cznym
kształcie, niezmiernie funkcjo -
nalne, przewiewne, ze ścią -
gaczem. Bardzo dobra chwytność
rękawicy, dobra odporność na
przecięcia. Doskonale nadające
się do pracy w suchym
środowisku. Hypoalergiczne.

Właściwości: 
• wspaniała, ergonomiczna forma
• wysoce elastyczne
• doskonałe czucie w palcach
• oddychająca
• super lekka

Obszary zastosowań: 
• montaż precyzyjny małych

przed mio tów
• prace przy sortowaniu, kontroli

jakości
• prace wykoń cze niowe

Art. Nr: E 5001 B E 2001 ENB 2001
Norma EN: 3�� (0 1 2 1) 3�� (0 1 2 1) 3�� (0 1 2 2)
Rozmiary: 7, �, �, 10 7, �, �, 10 7, �, �, 10
Długość: 27 cm 27 cm 27 cm
Wyściółka: bawełna bawełna bawełna wzmocniona
Pokrycie: NBR special NBR special NBR special

(nitrylo-kauczuk) (nitrylo-kauczuk) (nitrylo-kauczuk)
Kolor: niebieski pomarańczowy biały 

EN 388

0121

CONTACT ERGO
Rękawice ochronne CONTACT
ERGO z dzianiny bawełnianej po -
wle czonej częściowo kauczu kiem
nitrylowym. Rękawice o anato -
micz nym kształcie, niez miernie
fun    k cjo    nalne, prze wiewne, ze
ścią ga czem. Dobra odporność na
ście ra nie. Doskonale nadają ce
się do pracy w suchym i mokrym
środowisku. Hypoalergi czne.
Model E20��B posiada dodat ko -
wo wyściółkę z włókna mieszane -
go, dzięki czemu można je stoso -
wać przy cięższych pracach.
Model charakteryzuje się
dodatko wo wysoką odpornością
na ścieranie.

Właściwości: 
• wspaniała ergonomiczna forma
• wysoce elastyczna
• doskonałe czucie w palcach
• podwyższona odporność na

przecięcia i ścieranie
• dobra wentylacja wierzchu dłoni
• dobra chłonność okładziny

wewnętrznej

Obszary zastosowań: 
• prace montażo we
• transport przedmiotów
• lekkie pra ce z elementami

metalowymi
• stanowiska kontroli

Art. Nr: ENB 20 C ENB 20 CE E 20�� B
Norma EN: 3�� (2 1 2 1) 3�� (2 1 2 1) 3�� (3 1 2 1)
Rozmiary: 7, �, �, 10 7, �, �, 10 7, �, �, 10
Długość: 27 cm 27 cm 27 cm
Wyściółka: bawełna bawełna włókno mieszane
Pokrycie: NBR special NBR special NBR special

(nitrylo-kauczuk) (nitrylo-kauczuk) (nitrylo-kauczuk)
Kolor: pomarańczowy pomarańczowy niebieski

EN 388

3121

EN 388

2121

EN 388

2121

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

E 2001 

ENB 20 CE

E 20�� B
ENB 20 C

ENB 2001

E 5001 B
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PROFI ERGO XG
Innowacyjna technologia Xtra
Grip Technology. 
Łączy ona ochronę, chwytność-
antypoślizgowość z doskonałym
komfortem noszenia oraz
elastycznością.
Dzięki wielowarstwowej budowie
wykazują zwiększoną
wytrzymałość.

Właściwości:
• doskonała chwytność na sucho

i mokro 
• duża trwałość
• anatomiczna forma
• elastyczność
• doskonały komfort noszenia
• przyjemne w dotyku
• wysoka chłonność wyściółki

bawełnianej – przy poceniu

Obszary zastosowań:
• konserwacja
• montaż
• lekkie prace z metalem
• ogólnego stosowania

Art. Nr: XG 20 A
Norma EN: 3�� (3 1 2 1)
Roz mia ry: 7, �, �, 10
Długość: 27 cm
Wyściółka: ba weł na stretch
Pokrycie: NBR special (nitrylo-kauczuk) + powłoka XG grip
Kolor: pomarańczowo-czarny

PROFI ERGO
Rękawice ochronne PROFI ERGO
z dzianiny bawełnianej
powlekane kauczukiem
nitrylowym w całości lub
częściowo. Rękawice o anato -
micznym kształcie, niezmiernie
funkcjonalne, ze ściągaczem.
Bardzo dobra odporność na ście -
ra nie. Dosko nale nadające się do
pracy w suchym i mokrym
środowisku. Hypoalergiczne.
Model ENB2004 posiada wzmoc -
nioną wyściółkę, dzięki czemu
znako micie nadaje się również do
cięższych prac.

Właściwości: 
• wspaniała ergonomiczna forma
• wysoce elastyczna
• podwyższona odporność na

ścieranie i przecięcia
• dobra chwytność na mokro

i sucho
• udowodniona duża tolerancja

noszenia
• dobra chłonność okładziny

wewnętrznej

Obszary zastosowań: 
• prace przeładunkowe, 

montażo we
• transport przedmiotów o wilgot -

nej lub mokrej powierz chni
• lekkie prace z elementami

metalowymi

Art. Nr: ENB 20 A ENB 20 ENB 2004
Norma EN: 3�� (2 1 2 1) 3�� (2 1 2 1) 3�� (2 1 2 2)
Rozmiary: 7, �, �, 10 7, �, �, 10 7, �, �, 10
Długość: 27 cm 27 cm 27 cm
Wyściółka: bawełna bawełna bawełna wzmocniona
Pokrycie: NBR special NBR special NBR special

(nitrylo-kauczuk) (nitrylo-kauczuk) (nitrylo-kauczuk)
Kolor: pomarańczowy pomarańczowy pomarańczowy 

Zagrożenia mechaniczne
Rękawice trykotowe pokryte nitrylo-kauczukiem

PROFI ERGO XG · PROFI ERGO

EN 388

3121

EN 388

2122

EN 388

2121

EN 388

2121

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

ENB 20 

ENB 2004
ENB 20 A



Zagrożenia mechaniczne
Rękawice trykotowe pokryte nitrylo-kauczukiem
RUBIFLEX · COMPACT

74

RUBIFLEX
Rękawice ochronne RUBIFLEX to
najwyższej jakości rękawice
pokryte kauczukiem nitrylo wym.
Odznaczają się elastyczno ścią,
zapewniają bardzo dobre czucie
trzymanego przedmiotu oraz
długą żywotność i wytrzyma łość.
Bardzo dobra odporność na
ścieranie. Rękawice oblane bez -
szwo wo, całościowo powlekane.

Właściwości: 
• anatomiczna forma
• wysoce elastyczne
• dobre czucie
• wygodne osadzenie
• w pełni pokryte, polecane

do prac mokrych
• podwyższona odporność

na ścieranie

Obszary zastosowań: 
• lekkie i średnie prace przy

obrób ce metali
• prace konserwatorskie,

w lakierniach
• kontrola jakości

Art. Nr: NB27/NB35/NB40
Norma EN: 3�� (3 1 1 1)
Rozmiary: 7, �, �, 10, 11
Długość: 27 cm, 35 cm, 40 cm
Wyściółka: bawełna
Pokrycie: NBR special (nitrylo-kauczuk)
Kolor: pomarańczowy

EN 388

3111

COMPACT
Rękawice ochronne COMPACT to
szczególnie solidne rękawice po -
wle kane częściowo lub w ca łości
kauczukiem nitrylowym. Odzna -
cza ją się wysoką odpor nością
na ścieranie i przecięcie, długą
żywo t  nością i wytrzy ma ło ścią
oraz wysoką odpornością
na rozdarcie.
Ochrona nadgarstka dzięki man -
kie towi „tulipanowemu” (oprócz
modelu NB27G).

Właściwości: 
• dobra odporność na przecięcia

i ścieranie
• odporne na rozdarcia

Obszary zastosowań: 
• ciężkie prace budowlane
• obróbka półfabrykatów
• przemysł drzewny
• budowa maszyn
• przemysł meta lowy
• przemysł odlewniczy

Art. Nr: NB27E NB27G NB27H
Norma EN: 3�� (4 2 2 1) 3�� (4 2 2 1) 3�� (4 2 2 1)
Rozmiary: 10 10 10
Długość: 27 cm 27 cm 27 cm
Wyściółka: bawełna jersey bawełna jersey bawełna jersey
Pokrycie: NBR special NBR special NBR special

(nitrylo-kauczuk) (nitrylo-kauczuk) (nitrylo-kauczuk)
Kolor: niebieski niebieski niebieski

EN 388

4221

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

NB 27 E

NB 27 G

NB 27 H
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Zagrożenia mechaniczne
Rękawice chroniące przed przecięciem

NK · K-BASIC EXTRA · PROFATERM
NK
Rękawice ochronne NK z wyściół ką
z plecionej dzianiny baweł nia nej
oraz włóknami aramidowymi
ułożonymi warstwowo, powlekane
kauczukiem nitrylowym. Rękawi ce
o anato mi cznym kształcie
gwarantują optymalną odporność
na prze cię cia i rozdarcia, dużą
odporność na wilgoć, działanie
olejów i smarów. Rękawice
pozwalają na bezpieczny kontakt
z przedmio tami gorą cymi
o temperaturze do 100°C (EN 407).

Właściwości: 
urazy mechaniczne jak obtarcia,
przecięcia, kontakt z gorącymi
przedmiotami (do 100°C).

Obszary zastosowań: 
• przemysł maszynowy
• obróbka metali
• kontakt z ostrymi i gorącymi

przedmiotami

Art. Nr: NK 2722 / NK 4022
Norma EN: 3�� (3 2 4 3)
Rozmiary: �, 10
Długość: 27 cm, 40 cm
Wyściółka: bawełna
Pokrycie: NBR special
Kolor: pomarańczowy

PROFATHERM
Rękawice ochronne PROFATHERM
wykonane z tkanego oddycha ją -
cego materiału bawełnianego.
Nadają się do wielu zastosowań
jako ochrona przed gorącymi
elementami, zimnem, prze cię -
ciem. Oddychająca tkanina spra -
wia, że rękawice są bardzo
przyjemne w użytkowaniu.

Właściwości: 
• dobra izolacja cieplna
• dobra ochrona przed

przecięciami
• oddychająca
• przyjemna w noszeniu

Obszary zastosowań: 
• przemysł stalowy
• odlewnie
• prze mysł obróbki metali
• zakłady obróbki tworzyw

sztucznych
• przemysł szklarski

Art. Nr: XB20 XB27 XB30 XB37
Norma EN: 3�� (1 2 3 0), 407 3�� (1 2 3 0), 407 3�� (1 2 3 0), 407 3�� (1 2 3 0), 407
Rozmiary: 11 11 11 11
Długość: 27 cm 27 cm 30 cm 37cm
Materiał: bawełna bawełna bawełna bawełna

K-BASIC EXTRA
Rękawice ochronne K-BASIC EXTRA,
grubo tkane z 100% Kevlaru®, od
strony wew nętrznej dodatkowo
wyłożone otuliną ba weł nia ną,
dzięki czemu doskonale nadają się
jako ochrona przed urazami
mechani cznymi, jak również
termicznymi. Anatomi czny kształt
zapewnia optymalną ochronę przed
przecięciem i roz  dar ciem oraz
doskonały komfort pracy.
Bawełniana otulina znajdu jąca się
na stro nie wewnętrznej zapobiega
silnemu poceniu i dzięki temu
pozwala na długotrwałe i przy jemne
użytkowanie rękawicy.
Kombinacja Kevlaru® i bawełny daje
wysoką izolację termiczną i pozwala
na pracę z elementami
o temperaturze sięgającej 250°C
bez konie czności rezygnowania
z ochrony przed przecięciem.

Właściwości: 
• dobra ochrona przed

przecięciem
• dodatkowe wykończenie

bawełną
• komfort użytkowania

Obszary zastosowań: 
• przemysł obróbki metali
• przemysł samochodowy
• przemysł szklany
• odlewnie

Art. Nr: ��5�
Norma EN: 3�� (1 3 4 X)
Rozmiary: �, 10, 12
Długość: 22 – 27 cm
Materiał: 100% Kevlar®

Wyściółka: bawełna
Kolor: żółty

EN 407

X1XXXX

EN 388

3243

EN 388

134X

EN 407

X2XXXX

EN 388

1230

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

XB 20 XB 27 XB 30 XB 37

Okładzina sandwich

Wyściółka bawełniana

KEVLAR® jest marką E.I. du Pont de Nemours and Company
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UNIFLEX
Rękawice ochronne uvex UNIFLEX
7020 wykonane z dzianiny baweł -
nia nej powle czonej częściowo
kauczu kiem nitrylowym.
Rękawice o anato micznym
kształcie, nie zmier nie
funkcjonalne, przewie wne, ze
ściągaczem. Dobra odporność na
ścieranie i przecię cie. Doskonale
nadają się do pracy w suchym
i mokrym środowi sku. 

Właściwości: 
lekkie urazy mechaniczne takie
jak: obtarcia, lekkie przecięcia
i przekłucia na skórka, odporne
na wilgoć, dzia łanie smarów,
olejów, paliw.

Obszary zastosowań: 
• prace przeładunkowe
• montażowe
• transport przedmiotów o wilgo -

tnej lub mokrej powierzchni
• przemysł petrochemiczny
• kopalnictwo rud metali
• budownictwo
• leśnictwo
• stolarka

Art. Nr: UNIFLEX 7020
Norma EN: 3�� (4 1 1 1)
Rozmiary: 7, �, �, 10
Długość: 27 cm
Wyściółka: bawełna
Pokrycie: NBR (nitrylo-kauczuk)
Kolor: niebieski

UNILITE
Nowa, niezmiernie lekka bardzo
funkcjonalna rękawica z warstwą
pianki nitrylowej, umożliwiająca
posługiwanie się z precyzją
nawet przy kontakcie z bardzo
małymi przedmiotami.

Właściwości: 
• ekstremalnie lekkie
• doskonałe czucie w palcach
• odporność na ścieranie
• pokrycie mikroporowatą pianką

• dobra chwytność na sucho
i mokro

• wysoki komfort noszenia

Obszary zastosowań: 
• montaż precyzyjny
• sortowanie
• prace wykończeniowe

Art. Nr: ��00
Norma EN: 3�� (4 1 2 1)
Rozmiary: �, 7, �, �, 10
Długość: 22 – 27 cm
Materiał: nylon
Pokrycie: pianka nitrylo-kauczukowa 
Kolor: biało-szara 

UNIGRIP
Rękawice ochronne UNIGRIP z dzia -
niny bawełnianej pokrytej krop kami
z PVC. Rękawice zapew nia ją bardzo
dobrą chwytność trzymanych przed -
mio tów i nadają się jako ochrona
przed zagro że  ni a mi mechanicznymi.
Są bardzo elastyczne i dobrze dopa -
so wują się do kształtu dłoni, są
przewiew ne i wyposa żone w ściągacz.
Ręka wi ce posiadają dobrą odporność
na ścieranie i bardzo dobrą na
rozdzieranie. W zależności od rodzaju
wykończe nia (grubości splotu)
przeznaczone są do cięższych prac
(model ��22, ��24) albo prac lżejszych
i precyzyjnych (model ��20).

Właściwości: 
• elastyczne i chwytne
• komfort użytkowania
• obciążalność mechaniczna

Obszary zastosowań: 
• montaż małych przedmiotów
• pra ce przy sortowaniu, pakowaniu
• przenoszenie przedmiotów o gład -

kiej lub śliskiej powierzchni
• prace transportowe

Art. Nr: ��20 ��22 ��24
Norma EN: 3�� (2 1 4 X) 3�� (2 2 3 1) 3�� (3 2 4 X)
Rozmiary: 7, �, �, 10 7/�, �/10, 11/12 7, �, �, 10
Długość: 22 – 27 cm 22 – 27 cm 22 – 27 cm
Materiał: poliamid/bawełna poliamid/bawełna poliamid/bawełna
Pokrycie: PVC PVC PVC
Kolor/kropki: biały/niebieskie biały/czerwone szary/czerwone

Zagrożenia mechaniczne
Rękawice trykotowe pokryte nitrylo-kauczukiem
UNIFLEX · UNIGRIP · UNILITE

EN 388

4111

EN 388

324X

EN 388

2231

EN 388

214X

EN 388

4121

��20 ��22 ��24
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Zagrożenia mechaniczne
Rękawice dzianinowe do prac precyzyjnych

UNIPUR carbon · UNIPUR
UNIPUR carbon
Ta antystatyczna rękawica łączy
w sobie różnorodne technologie
w optymalną koncepcję całościową. 
Poliamidowy Carbon-Liner
zapewnia ekstrymalnie dobre
wyczucie i dopasowanie do dłoni.
Obszar palców pokryty jest cieniej
niż reszta – w celu zapewnienia
maksymalnego czucia w czubkach
palców. 
Część wewnętrzna pokryta jest

drobnymi nakropieniami
antypoślizgowymi Carbon.

Właściwości:
• spełniają wymogi antystatycz -

ności oraz ESD zgodnie
z wymogami normy PN EN 114�

• wspaniałe wyczucie dotyku
• dobra chwytność/antypoślizgowość

w suchym środowisku

Obszary zastosowań:
• montaż precyzyjny
• przemysł elektroniczny

Art. Nr: Unipur Carbon
Norma EN: 3�� (0 1 3 1)
Roz mia ry: �, 7, �, �, 10
Długość: 21 – 25 cm
Materiał: poliamid/carbon
Pokrycie: elastomer HPE
Kolor: szary

UNIPUR
Rękawice ochronne UNIPUR dziane
z nylonu oblewane poliuretanem,
bardzo lekkie, elastyczne, zape wnia -
ją doskonały komfort nosze nia,
przewiewne, ze ściągaczem. Bardzo
dobra chwytność rękawicy.
Wewnętrzna część dłoni oraz opuszki
palców oblane poliureta nem. Bardzo
dobra odporność na ścieranie
i rozdzieranie. Doskonale nadające
się do pracy w suchym środowisku.

Właściwości: 
urazy mechaniczne jak obtarcia,
przecięcia i rozdzieranie naskórka.

Obszary zastosowań: 
• montaż precyzyjny małych 

przed mio tów
• przemysł elektrotechni czny
• prace wykończeniowe
• kontrola jakości
• sterylne komory i laboratoria

Art. Nr: 6630 6631
Norma EN: 3�� (4 1 4 1) 3�� (4 1 4 1)
Rozmiary: 7, �, �, 10 7, �, �, 10

(M, L, XL, XXL) (M, L, XL, XXL)
Długość: 22 – 27 cm 22 – 27 cm 
Materiał: nylon nylon
Pokrycie: poliuretan poliuretan
Kolor: biały szary

UNIPUR
Rękawice ochronne UNIPUR
dziane z nylonu oblewane nitrylo-
kauczu kiem, bardzo lekkie,
elastyczne, zapewniają
doskonały komfort noszenia,
przewiewne, ze ścią ga czem.
Bardzo dobra chwytność
rękawicy. Wewnętrzna część dłoni
oraz opuszki palców oblane
nitrylo-kauczukiem. Bardzo dobra
odpor ność na ścieranie
i rozdzieranie. Doskonale
nadające się do pracy w suchym
środowisku.

Właściwości: 
• elastyczne
• doskonałe czucie w palcach
• wysoka odporność na ścieranie
• obciążalność mechaniczna

Art. Nr: ��34
Norma EN: 3�� (4 1 3 3) 
Rozmiary: 7, �, �, 10 

(M, L, XL, XXL)
Długość: 22 – 27 cm 
Materiał: nylon
Pokrycie: NBR (nitrylo-kauczuk)
Kolor: szaroczarny

EN 388

0131

EN 388

4133

EN 388

4141

��30 ��31



Zagrożenia mechaniczne
Odporne na przecięcia 
z technologią Bamboo TwinFlex® · HELIX

7�

helix C5
Charakterystyka:
• opatentowana technologia uvex

Profas Bamboo TwinFlex®

• innowacyjna powłoka SoftGrip
• najwyższa klasa odporności na

przecięcia (klasa 5) 
• nowa klasa komfortu climatec®

• bardzo wysoka manualność
• doskonały chwyt śliskich

przedmiotów (helix foam)
• elastyczne
• wolne od silikonów
• certyfikowane według Eko-Tex

Standard 100 

Właściwości:
Wszelkie urazy mechaniczne jak
obtarcia, przecięcia i przekłucia
naskórka, odporne na wilgoć,
działanie smarów i olejów.

Obszary zastosowań:
• prace przeładunkowe
• prace montażowe (montaż

precyzyjny)
• transport blach o ostrych

krawędziach
• przemysł szklarski
• przemysł samochodowy 

EN 388

4542

Art. Nr: 
Norma EN: 
Rozmiary:
Długość:
Materiał:

Pokrycie:

Kolor:

helix C5 wet
3�� (4 5 4 2) 
7, �, �, 10, 11
27 cm 
włókno DYNEEMA®,
włókno Bamboo TwinFlex®

wysokiej jakości
elastomer (HPE)

grafit/limeta

helix C5 wet plus
3�� (4 5 4 2) 
7, �, �, 10, 11
27 cm 
włókno DYNEEMA®,
włókno Bamboo TwinFlex®

wysokiej jakości
elastomer (HPE)

grafit/limeta

helix C5 foam
3�� (4 5 4 2) 
7, �, �, 10, 11 
27 cm 
włókno DYNEEMA®,
włókno Bamboo TwinFlex®

wysokiej jakości
elastomer (HPE), pokryte
pianką Soft-Grip
grafit/limeta

EN 388

4542

EN 388

4542

EN 388

254X

Art. Nr: 
Norma EN: 
Rozmiary:
Długość:
Materiał:

Pokrycie:

Kolor:

helix C5 dry
3�� (4 5 4 2) 
7, �, �, 10, 11 
27 cm 
włókno DYNEEMA®,
włókno Bamboo TwinFlex®

wysokiej jakości
elastomer (HPE), impre -
gno wane Soft-Grip
grafit/limeta

helix C5
3�� (4 5 4 2) 
7, �, �, 10, 11 
27 cm 
włókno DYNEEMA®,
włókno Bamboo TwinFlex®

limeta

helix C5 sleeve
3�� (4 5 4 2) 
7, �, �, 10, 11 
27 cm 
włókno DYNEEMA®,
włókno Bamboo TwinFlex®

limeta

EN 388

254X

EN 388

254X

DYNEEMA® jest marką firmy Royal DSM N.V.
Bamboo TwinFlex® Technology jest marką firmy PROFAS GmbH & Co KG 

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

helix C5 foam helix C5 dry helix C5

helix C5 wet

helix C5 wet plus

helix C5 sleeve



helix C3 foam helix C3 dry helix C3 liner

helix C3 wet

helix C3 carbon

helix C3 wet plus

7�

helix C3 carbon
Charakterystyka:
• technologia uvex Profas

Bamboo TwinFlex® – wyściółka
bambusowa 

• innowacyjny, elastomer High-
Performance (HPE) Foam

• wysoka odporność
na przecięcia (poziom 3)

• najwyższy komfort noszenia
dzięki uvex climazone 

• dobre czucie w palcach
• wysoka trwałość
• elastyczne
• wolne od silikonów – zgodnie

z testem na pozostawianie
śladów

• certyfikowane według Eko-Tex
Standard 100

• spełniają wymogi antystatycz -
ności oraz ESD zgodnie
z wymogami normy PN EN 114�

Właściwości:
Wszelkie urazy mechaniczne jak
obtarcia, przecięcia i przekłucia
naskórka.

Obszary zastosowań:
• przemysł metalowy
• przemysł samochodowy
• prace transportowe
• prace montażowe
• konserwacja i utrzymanie ruchu
• logistyka
• budownictwo

Zagrożenia mechaniczne
Odporne na przecięcia 

z technologią Bamboo TwinFlex® · HELIX

EN 388

4342

Art. Nr: 
Norma EN: 
Rozmiary:
Długość:
Materiał:

Pokrycie:

Kolor:

helix C3 wet
3�� (4 3 4 2) 
7, �, �, 10, 11
27 cm 
włókno DYNEEMA®,
włókno Bamboo
TwinFlex®, poliamid,
włókno szklane
wysokiej jakości
elastomer (HPE)

antracytowy

helix C3 wet plus
3�� (4 3 4 2) 
7, �, �, 10, 11
27 cm 
włókno DYNEEMA®,
włókno Bamboo
TwinFlex®, poliamid,
włókno szklane
wysokiej jakości
elastomer (HPE)

antracytowy

helix C3 carbon
3�� (4 3 4 2) 
7, �, �, 10, 11
27 cm 
włókno DYNEEMA®,
włókno Bamboo
TwinFlex®, poliamid,
włókno szklane i carbon
wysokiej jakości
elastomer (HPE),
nanorurki carbonu
antracytowy

EN 388

4342

EN 388

4342

EN 388

4342

Art. Nr: 
Norma EN: 
Rozmiary:
Długość:
Materiał:

Pokrycie:

Kolor:

helix C3 foam
3�� (4 3 4 2) 
7, �, �, 10, 11 
27 cm 
włókno DYNEEMA®,
włókno Bamboo
TwinFlex®, poliamid,
włókno szklane
wysokiej jakości
elastomer (HPE), pianka

antracytowy

helix C3 dry
3�� (2 3 4 X) 
7, �, �, 10, 11 
27 cm 
włókno DYNEEMA®,
włókno Bamboo
TwinFlex®, poliamid,
włókno szklane
wysokiej jakości vinyl
(HPV) / kropki

antracytowy

helix C3 liner
3�� (2 3 4 X) 
7, �, �, 10, 11
27 cm 
włókno DYNEEMA®,
włókno Bamboo
TwinFlex®, poliamid,
włókno szklane

antracytowy

EN 388

234X

EN 388

234X

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein



NK2725 Protector WET

NK2725B Protector CHEMICAL

NK2715 Protector DRY

Zewnętrzna impregnacja 
nitrylo-kauczukiem (NBR) 

poprawiająca chwytność
Warstwa włókna Dyneema® 

glass jako ochrona 
przed przecięciem

Warstwa nitrylo-kauczuku 
jako ochrona przed olejami, 

tłuszczami, smarami i płynami

Wyściółka bawełniana

Skóra dłoni

Zewnętrzna impregnacja nitrylo-kauczukiem
(NBR) poprawiająca chwytność

Warstwa włókna Dyneema® glass
jako ochrona przed przecięciem

Warstwa nitrylo-kauczuku jako ochrona
przed substancjami chemicznymi

Wyściółka bawełniana

Skóra dłoni

Zewnętrzna impregnacja 
nitrylo-kauczukiem (NBR) 

poprawiająca chwytność

Warstwa włókna Dyneema® 
glass jako ochrona 

przed przecięciem

Wyściółka bawełniana

Skóra dłoni

Zagrożenia mechaniczne
Rękawice chroniące przed przecięciem
Multi-layer technology · PROTECTOR

�0

PROTECTOR WET zastosowanie w środowisku zaolejonym
Rękawice z antyprzecięciowego
włó kna DYNEEMA® glass z wy -
ściół  ką bawełnianą i dwuwar -
stwo wym pokryciem nitrylowym
zape wnia ją znakomitą ochronę
przed olejami, smarami, ostrymi
krawę dziami w połączeniu
z dobrą chwytnością. Wysoki
komfort nosze nia i elastyczność
dzięki technologii Multi-Layer. 

Właściwości: 
• anatomiczna forma
• elastyczne
• doskonała ochrona przed

przecięciem
• wygodne osadzenie
• dobra chwytność
• wysoka odporność na oleje

Obszary zastosowań:
• przemysł maszynowy
• środowisko zaolejone
• wszelkie prace, gdzie istnieje

wysokie ryzyko takich urazów
jak przecięcie, przekłucie

Art. Nr: NK2725 / NK4025
Norma EN: 3�� (4 5 4 4)
Rozmiary: �, 10
Długość: 27 cm / 40 cm
Wyściółka: bawełna / włókno Dyneema® glass
Pokrycie: NBR special 
Kolor: pomarańczowy

EN 388

4544

Multi-layer technology

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

NK 4025

NK 2725

DYNEEMA® jest marką firmy Royal DSM N.V.
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PROTECTOR DRY zastosowanie w środowisku suchym
Rękawice z antyprzecięciowego
włókna DYNEEMA® glass z wy -
ściół ką bawełnianą i zew nę -
trznym pokryciem z nitrylu
zapewniają znakomitą ochronę
przed ostrymi krawędziami
w połączeniu z dobrą chwytno -
ścią. Wysoki komfort noszenia
i elastyczność dzięki technologii
Multi-Layer. 

Właściwości: 
• anatomiczna forma
• elastyczne
• doskonała ochrona przed

przecięciem
• wygodne osadzenie
• dobra chwytność

Obszary zastosowań: 
• przemysł maszynowy
• wszelkie prace, gdzie istnieje

wysokie ryzyko takich urazów
jak prze cię cie, przekłucie

Art. Nr: NK2715 / NK4015
Norma EN: 3�� (4 5 4 4)
Rozmiary: �, 10
Długość: 27 cm / 40 cm
Wyściółka: bawełna / włókno Dyneema® glass
Pokrycie: NBR special
Kolor: pomarańczowy

PROTECTOR CHEMICAL zastosowanie w środowisku chemicznym
Rękawice z antyprzecięciowego
włókna DYNEEMA® glass z wy -
ściół ką bawełnianą i dwuwar -
stwo wym pokryciem nitrylowym
zapewniają znakomitą ochronę
przed chemikaliami, ostrymi
krawędziami w połączeniu
z dobrą chwytnością. Wysoki
komfort noszenia i elastyczność
dzięki technologii Multi-Layer. 

Właściwości: 
• anatomiczna forma
• elastyczne
• doskonała ochrona przed

przecięciem
• wygodne osadzenie
• dobra chwytność
• dobra odporność na wiele

substancji chemicznych

Obszary zastosowań: 
• przemysł chemiczny
• maszynowy
• wszelkie prace związane z ry zy -

kiem przecięć i chemikaliami

Art. Nr: NK2725B / NK4025B
Norma EN: 3�� (4 5 4 4), 374
Rozmiary: �, 10
Długość: 27 cm / 40 cm
Wyściółka: bawełna / włókno Dyneema® glass
Pokrycie: NBR special
Kolor: niebieski

Zagrożenia mechaniczne
Rękawice chroniące przed przecięciem

Multi-layer technology · PROTECTOR

EN 388

4544

EN 374

A JK

EN 388

4544

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

NK 4015

NK 2715

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

NK 4025 B

NK 2725 B

DYNEEMA® jest marką firmy Royal DSM N.V.



Zagrożenia mechaniczne
Rękawice chroniące przed przecięciem
UNIDUR

�2

UNIDUR • Dyneema® pokryte poliuretanem
Rękawice ochronne UNIDUR
z włó kna Dyneema® oblewane
poliure ta nem, bardzo lekkie,
elastyczne, zapewniają
doskonały komfort noszenia,
przewiewne, ze ściąga czem.
Bardzo dobra chwytność
rękawicy. Wewnętrzna część dłoni
oraz opuszki palców oblane
poliu re  tanem.
Zastosowanie włókna Dyneema®

sprawia, że rękawice są bardzo
odporne na ścieranie, rozdziera -
nie, przecięcia i przekłucia.

Właściwości: 
• elastyczne
• dobre czucie
• dobra odporność na ścieranie
• wysoka ochrona przed

przecięciem
• wytrzymałe mechanicznie

Obszary zastosowań: 
• montaż precyzyjny
• montaż małych przedmiotów
• przemysł samo chodo wy
• prace wykończeniowe
• kontrola jakości

Art. Nr: ��41
Norma EN: 3�� (4 3 4 3)
Rozmiary: 7, �, �, 10 

(M, L, XL, XXL)
Długość: 22 – 27 cm
Materiał: włókno DYNEEMA®

Pokrycie: poliuretan
Kolor: szaro-biały

EN 388

4343

UNIDUR • Dyneema® pokryte NBR
Rękawice wykonane z włókniny
Dyneema® powleczonej
częściowo kauczukiem
nitrylowym. Rękawice
o anatomicznym kształcie,
niezmier nie funkcjonalne,
przewiewne, ze ściągaczem.
Bardzo dobra odporność na
ścieranie i przecięcie. Doskonale
nadają się do pracy w mokrym
środowisku. 

Właściwości: 
• elastyczne
• dobre czucie
• dobra odporność na ścieranie
• wysoka ochrona przed

przecięciem
• wytrzymałe mechanicznie
• odporność na oleje

Obszary zastosowań: 
• prace przeładunkowe
• montażowe
• transport blach o ostrych

krawędziach
• przemysł maszynowy
• budownictwo
• leśnictwo
• stolarka

Art. Nr: ��43
Norma EN: 3�� (4 3 4 4)
Rozmiary: 7, �, �, 10 

(M, L, XL, XXL)
Długość: 22 – 27 cm
Materiał: włókno DYNEEMA®

Pokrycie: NBR (nitrylo-kauczuk)
Kolor: szaro-czarny

EN 388

4344

DYNEEMA® jest marką firmy Royal DSM N.V.
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RUBIFLEX S XG 35 B
Lekka, innowacyjna rękawica
Xtra Grip Technology.  Łączy
ochronę i perfekcyjną
chwytność/antypoślizgowość
z wysokim komfortem oraz
elastycznością.

Trykotowe rękawice chroniące
przed chemikaliami oferują obok
komfortu noszenia również
ochronę przed zagrożeniami
mechanicznymi.

Obszary zastosowań:
• doskonała chwytność na sucho

i mokro
• wysoka trwałość ze względu

na budowę Multilayer
• anatomiczna forma
• elastyczne
• lekkie
• wysoka odporność

na chemikalia
• wysoka chłonność wyściółki

bawełnianej – przy poceniu

Obszary zastosowań:
• przemysł chemiczny
• przemysł samochodowy
• lakiernie
• laboratoria

Art. Nr: XG 35 B
Norma EN: 374, 3�� (3 1 2 1)
Roz mia ry: �, �, 10, 11
Długość: 35 cm
Wyściółka: bawełna
Pokrycie: NBR special (nitrylo-kauczuk) + powłoka XG grip
Kolor: czarno-niebieski

RUBIFLEX S (NB27B / NB35B)
Rękawice ochronne
Rubiflex S odpowiednio
dostosowa ne do środowisk,
gdzie występują zagrożenia
związane z kwasami, tłuszczami
oraz zasadami. Zew nę trzna
warstwa pokryta jest kauczu kiem
nitrylowym, natomiast wew -
nętrzna warstwa to bawełna
wchłaniają ca pot. Bardzo dobra
odporność na obtar cie
i rozdzieranie, dobra chwyt ność
mokrych powierzchni, anato mi -
czny kształt.

Właściwości: 
• anatomiczna forma
• bardzo elastyczne
• dobre właściwości mechaniczne
• dobra odporność na wiele

chemikaliów
• bardzo lekkie
• dobra chłonność okładziny

wewnętrznej
• dobre czucie

Obszary zastosowań: 
• drukarnie
• przemysł chemiczny

i petrochemiczny
• przemysł moto ry  zacyjny
• przetwórstwo spożyw cze
• laboratoria

Art. Nr: NB 27B / NB 35B
Norma EN: 374, 3�� (2 1 1 1) 
Rozmiary: �, �, 10, 11
Długość: 27 cm / 35 cm 
Pokrycie: NBR Special 
Wyściółka: bawełna
Grubość: 0,40 mm
Kolor: niebieski

Zagrożenia chemiczne
Rękawice bawełniane pokryte NBR (nitrylo-kauczuk) 

RUBIFLEX S

EN 388

3121

EN 374

JKL

EN 388

2111

EN 374

JKL

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein



Zagrożenia chemiczne
Rękawice bawełniane pokryte NBR (nitrylo-kauczuk) 
RUBIFLEX S
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RUBIFLEX S
Rękawice ochronne Rubiflex S
odpowiednio dostosowane do
śro do wisk, gdzie występują
zagroże nia związane z kwasami,
tłuszcza mi oraz zasadami. Zew -
nęt rzna warstwa pokryta jest
kauczukiem nitrylowym,
natomiast wewnę trzna warstwa
to bawełna wchła nia jąca pot.
Bardzo dobra odporność na
obtarcie i rozdzieranie, dobra
chwytność mokrych powierz chni,
anato mi czny kształt.

Właściwości: 
• anatomiczna forma
• bardzo elastyczne
• dobre właściwości mechaniczne
• dobra odporność na wiele

chemikaliów np. kwasy, ługi,
oleje, rozpuszczalniki

• dobra chłonność okładziny
wewnętrznej

Obszary zastosowań: 
• drukarnie
• przemysł chemiczny i petro che -

miczny
• przemysł moto ry zacyjny
• przetwórstwo spożyw cze
• laboratoria

Art. Nr: NB 27S / NB 35S / NB 40S
Norma EN: 374, 3�� (2 1 2 1) 
Rozmiary: �, �, 10, 11
Długość: 27 cm / 35 cm / 40cm
Pokrycie: NBR Special 
Wyściółka: bawełna
Grubość: 0,50 mm
Kolor: zielony

EN 388

2121

EN 374

JKL

RUBIFLEX S (długie)
Rękawice ochronne Rubiflex S
odpowiednio dostosowane do
śro do wisk, gdzie występują
zagroże nia związane z kwasami,
tłuszcza mi oraz zasadami.
Zewnętrzna war stwa pokryta jest
kauczukiem nitry lowym,
natomiast wew nętrzna warstwa
to bawełna wchłaniająca pot.
Bardzo dobra odporność na
obtarcie i rozdzie ranie, dobra
chwy t ność mokrych przedmiotów,
anatomiczny kształt. 

Właściwości: 
• anatomiczna forma
• bardzo elastyczne
• dobre właściwości mechaniczne
• dobra odporność na wiele

chemikaliów np. kwasy, ługi,
oleje, rozpuszczalniki

• dobra chłonność okładziny
wewnętrznej

Obszary zastosowań: 
• przemysł chemiczny
• usuwanie zanieczyszczeń
• prace kanałowe

Art. Nr: NB �0S / NB �0S NB �0SZ / NB �0SZ
Norma EN: 374, 3�� (2 1 2 1) 374, 3�� (2 1 2 1) 
Roz mia ry: �, 10, 11 �, 10, 11
Długość: �0 cm / �0 cm �0 cm / �0 cm
Wyściółka: ba weł na ba weł na
Pokrycie: NBR spe cial (ni try lo-kau czuk) NBR spe cial (ni try lo-kau czuk)
Grubość: 0,50 mm 0,50 mm 
Kolor: zielony zielony

EN 388

2121

EN 374

JKL

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

NB�0S NB�0SZ
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PROFATROL
Rękawice ochronne PROFATROL
wykonane z HPV, wyjątkowo
trwałe i bardzo elastyczne nawet
w niskich temperaturach.
Anatomiczny kształt i najwyższa
jakość dostarcza idealnej ochrony
rąk przed olejami mineralnymi.
Zastosowana wyściółka
bawełniana jest miękka oraz
posiada właściwości izolacyjne.
Gwarantują bardzo dobrą
zręczność jak na rękawice do
ciężkich prac. Brak szwów powo-
duje mniejsze prawdopodobień-
stwo poprucia rękawic lub zadra-
pania skóry.

Właściwości:
• odporne na oleje
• elastyczne w niskich

temperaturach
• wysoka odporność na ścieranie
• anatomiczna forma

Obszary zastosowań:
• przemysł chemiczny

i petrochemiczny
• transport

Art. Nr: PB27M / PB35M / PB40M
Norma EN: 374, 388 (3 1 2 1 )
Rozmiary: 9, 10, 11
Długość: 27 cm / 35 cm / 40 cm
Pokrycie: HPV*
Wyściółka: bawełna
Grubość: 0,50 mm
Kolor: czarny

PROFAGRIP
Rękawice ochronne PROFAGRIP
wykonane z HPV, wyjątkowo
trwałe i bardzo elastyczne nawet
w niskich temperaturach.
Anatomiczny kształt i najwyższa
jakość dostarcza idealnej ochrony
rąk przed olejami mineralnymi.
Zastosowana wyściółka
bawełniana jest miękka oraz
posiada właściwości izolacyjne.
Bardzo dobra zręczność jak na
rękawice do ciężkich prac. Brak
szwów powoduje mniejsze
prawdopodobieństwo poprucia
rękawic lub zadrapania skóry.
Model PROFAGRIP wyposażony
jest w pokrytą granulkami
powierzchnię ułatwiającą pracę
ze śliskimi przedmiotami.

Właściwości:
• odporne na oleje
• elastyczne w niskich

temperaturach
• wysoka odporność na ścieranie
• anatomiczna forma
• powierzchnia pokryta

granulkami ułatwiającą pracę
ze śliskimi przedmiotami

Obszary zastosowań:
• przemysł chemiczny

i petrochemiczny
• transport

Art. Nr: PB27MG / PB35MG / PB40MG
Norma EN: 374, 388 (3 1 2 1)
Rozmiary: 9, 10, 11
Długość: 27 cm / 35 cm / 40 cm
Pokrycie: HPV* + granulat kauczukowy
Wyściółka: bawełna
Grubość: 0,50 mm
Kolor: czarny

Zagrożenia chemiczne
Rękawice bawełniane pokryte HPV

PROFATROL · PROFAGRIP

EN 388

3121

EN 374

AKL

EN 388

3121

EN 374

AKL

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein

PB 27 M

PB 35 M PB 40 M

PB 27 MG

PB 35 MG PB 40 MG

*HPV=High Performance Vinyl
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PROFASTRONG
Rękawice ochronne
PROFASTRONG odpo wiednio
dostosowane do śro do wisk,
gdzie występują zagro że nia zwią -
za ne z kwasami, tłuszcza mi oraz
zasadami. Zewnętrzna warstwa
pokryta jest nitrylem, natomiast
wewnętrzna warstwa to floko wa -
na bawełna wchła nia jąca pot.
Rękawica posiada ukszta ł to  wa ną
wewnętrzną część dłoni. Bardzo
dobra odporność na obtar cie
i rozdzieranie, dobra chwyt ność
mo krych powierzchni.

Właściwości: 
• doskonała odporność na

ścieranie
• dobra chwytność na mokro

• anatomiczna forma
• dobre czucie

Obszary zastosowań:
• drukarnie
• przemysł chemiczny
• prze mysł motoryzacyjny
• przetwó r stwo spożywcze
• laboratoria

Art. Nr: NF33
Norma EN: 374, 3�� (4 1 0 1) 
Rozmiary: 7, �, �, 10
Długość: 33 cm
Pokrycie: NBR (nitrylo-kauczuk)
Wyściółka: flok bawełniany
Grubość: 0,3� mm
Kolor: zielony

PROFAPREN
Wysokogatunkowe chloroprenowe
(synte ty czny odpowiednik gumy
naturalnej) ręka wi ce ochron  ne
PROFAPREN o wy jąt kowej elasty czno   ści
i wysokiej odporności na ście ranie
i rozdzie ra nie. Rękawice wykona ne
z polychlo ro prenu, w środku lateks
natural ny, wyściółka baweł nia na
flokowana. Rękawica wolna od sili -
konów – posiada do sko  nałą ochronę
che mi czną w szero kim zakresie oraz
dobrą od por ność na wszelkie
zagrożenia mechani czne. Rękawica
z ukszta ł  to waną wewnętrzną częścią
dłoni. Szczelna w 100%, bez szwów,
z man kie tem. Bardzo do bra chwy t ność
mokrych i ślis kich przedmio tów.

Właściwości: 
• dobra kombinacja elastyczności

i trwałości
• odporne na wiele chemikaliów 

Obszary zastosowań: 
• przemysł chemiczny
• przemysł petroche mi czny
• prze mysł metalowy
• lakiernie
• czyszcze nie i konserwacja sprzę tu

Art. Nr: CF33
Norma EN: 374, 3�� (3 1 3 1) 
Rozmiary: 7, �, �, 10
Długość: 33 cm
Pokrycie: chloropren (wewnątrz lateks)
Wyściółka: flok bawełniany
Grubość: 0,75 mm
Kolor: granatowy

PROFASTAR
Wytrzymałe rękawice ochronne
PROFASTAR, wykonane z PVC,
wewnę trzna warstwa to flokowa -
na bawełna wchłaniająca pot.
Rękawice dostoso wa ne do środo -
wisk, gdzie występują zagrożenia
związane z kwasami, tłu szczami,
paliwami, olejami mineralnymi,
smarami. Ukształtowana wewnę -
trzna część dłoni zapewnia zręcz -
ność i komfort noszenia.

Właściwości: 
• wysoki komfort noszenia
• elastyczne

Obszary zastosowań:
• przemysł
• gastronomia
• ogrodni ctwo
• prace porządkowe

Art. Nr: PF32A
Norma EN: 374, 3�� (3 1 0 0) 
Rozmiary: 7, �, �, 10
Długość: 32 cm
Pokrycie: PVC
Wyściółka: flok bawełniany
Grubość: 0,40 mm
Kolor: żółty

Zagrożenia chemiczne
Rękawice flokowane bawełną – pokryte NBR / PVC / Chloroprenem
PROFASTRONG · PROFASTAR · PROFAPREN

EN 388

4101

EN 374

A JKL

EN 388

3100

EN 374

EN 388

3131

EN 374

AKL
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PROFABUTYL
Rękawice ochronne PROFABUTYL
wykonane są z nowoczesnego
surowca, jakim jest kauczuk buty -
lowy. Bardzo dobrze zabezpie -
czają szczególnie przed estrami
i keto na mi, są nieprzepusz czal ne
dla pary wodnej, gazów oraz
toksy cznych chemikaliów, cha ra -
ktery zują się zarazem bardzo
dobrą odpornością w niskich tem -
pe ratu rach bez utraty swojej
elastyczno ści. Rękawice oblewa -
ne są bez szwowo, z mankietem,
brzegi zwinięte w rulon.
Kau  czuk butylowy posiada
wysoką odporność na związki
heteropo larne jak: estry, keto ny,
aldehydy, aminy, nasycone
roztwory soli oraz kwasy i ługi
(rozcieńczone i stężone).
Butyl nie jest odporny na oleje,
tłuszcze, związki alifatyczne oraz
węglowodory aromatyczne
i węglowodór chlorowany.

Właściwości: 
• nieprzepuszczająca gazów, par

i toksycznych chemikaliów
• elastyczna z dobrą chwytnością,

również w niskich
temperaturach

Obszary zastosowań:
• przemysł chemiczny

przy produ kcji farb, lakierów,
klejów, do usu wa nia odpadów
przemysłowych i komunal nych,
przy katastrofach
przemysłowych, w laborato -
riach, przy pracach ratowni -
czych straży pożarnej, przy
produkcji środków ochrony
roślin

Art. Nr: B05 R
Norma EN: 374, 3�� (2 0 1 0 )
Rozmiar: �, 10, 11
Długość: 35 cm
Pokrycie: Brombutyl
Wyściółka: brak
Grubość: 0,50 mm
Kolor:  czarny

PROFAVITON
Rękawice ochronne PROFAVITON
składają się ze spodniej warstwy
butylu oraz powłoki Viton® o gru -
bo ści 0,2 mm (całkowita gru bość
rękawicy wynosi 0,� mm). Ręka wi -
 ce są nieprze pusz czalne dla pary
wodnej, gazów oraz toksy cznych
chemikaliów. Charaktery zują się
bardzo dobrą odporno ś cią
w niskich tempera tu rach bez
utraty swojej ela styczności (za cho -
wują swoje właściwości w tem pe -
raturach od –20°C do +�0°C).
Rękawice oblewane bez szwo wo,
z mankietem, brzegi zwinięte
w rulon. Górna warstwa Viton®

posiada wysoką odporność na
związki alifatyczne oraz
aromatyczne węglowodory jak:
Hexan, Benzol, Toluen, Xylol,
organiczne i nie orga niczne kwasy
(rozcieńczone i stę żo ne) oraz
nasycone roz two ry soli.
Viton® nie jest odporny na estry,
ketony, aldehydy, nitryl.

Właściwości: 
• najwyższa szczelność pod

kątem pary
• najwyższa odporność na

większość chemikaliów

Obszary zastosowań: 
• przemysł chemiczny

ochrona przed bardzo
niebezpie cznymi i agresywnymi
substan cja mi chemicznymi,
ciężkie prace w przemyśle
chemicznym, usu wa nie
odpadów chemicznych i ska żo -
nych, katastrofy przemy sło we,
laboratoria

Art. Nr: BV0�
Norma EN: 374, 3�� (2 0 0 1 )
Rozmiar: �, 10, 11
Długość: 35 cm
Pokrycie: Brombutyl z wierzchnią warstwą Viton®

Wyściółka: brak
Grubość: 0,�0 mm ( Butyl ca. 0,40mm + Viton® 0,20 mm )
Kolor: czarny

Zagrożenia chemiczne
Rękawice specjalne pokryte Brombutylem / Vitonem®

PROFABUTYL · PROFAVITON

EN 388

2010

EN 374

BIK

EN 388

2001

EN 374

DFL

VITON® jest marką E.I. du Pont de Nemours and Company



Zagrożenia chemiczne
Rękawice jednorazowe
u-fit

��

u-fit nitryl
Rękawice u-fit nitryl poprzez
doskonałe dopasowanie do dłoni
są idealnym wyborem dla prac
precyzyjnych, które wymagają
również wytrzymałości
mechanicznej. 

Charakterystyka:
• niezawodna ochrona

przed cieczami, zwłaszcza
z chemikaliami, takimi jak
kwasy, zasady, stałe lub wodne
roztwory soli 

• wysoka odporność na oleje
i tłuszcze, idealne
do wykorzystania w produkcji  

• bezpudrowe, wolne
od silikonów i lateksu 

• idealna chwytność
• rolowane mankiety ułatwiające

zakładanie na dłoń

• zgodne z normami EN 374,
EN 455 

• certyfikowane do użytku
w sektorze spożywczym 
(RAL, LFGB) 

• AQL 1,5 

Obszary zastosowań:
• montaż precyzyjny
• ochrona produktu
• lekkie prace czyszczące
• kontrola
• przemysł spożywczy
• krótkotrwały kontakt

z chemikaliami
• lakierowanie (ochrona przed

kroplami)

Art. Nr: �0525 u-fit nitrile
Roz mia ry: S, M, L, XL
Długość: 24 cm
Grubość: 0,12 mm
Materiał: nitryl
Kolor: zielony
Opakowanie: 100 szt.

u-fit latex
Rękawice u-fit latex
– funkcjonalne rękawice
ochronne wykonane
z naturalnego lateksu, który
dzięki doskonałej elastyczności
doskonale dostosowuje się
do anatomicznego kształtu dłoni.
Rozwiązanie to daje  bardzo
dobre poczucie chwytności  we
wszystkich pracach precyzyjnych. 

Charakterystyka:
• prace z ciałami stałymi,

np. w laboratorium 
• ochrona przed wodnymi

roztworami soli 
• bezpudrowe, wolne

od silikonów i lateksu 
• idealna chwytność
• rolowane mankiety ułatwiające

zakładanie na dłoń
• zgodne z normami EN 374,

EN 455 

• certyfikowane do użytku
w sektorze spożywczym 
(RAL, LFGB) 

• AQL 1,5

Obszary zastosowań:
• montaż precyzyjny – suchy
• ochrona produktu
• lekkie prace czyszczące
• kontrola
• przemysł spożywczy
• krótkotrwały kontakt

z chemikaliami
• lakierowanie (ochrona przed

kroplami)
• kontakt z ciałami stałymi

– laboratoria

EN 374 EN 374

Art. Nr: �052� u-fit latex
Roz mia ry: S, M, L, XL
Długość: 24 cm
Grubość: 0,12 mm
Materiał: latex
Kolor: biały
Opakowanie: 100 szt.

EN 374 EN 374
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Rękawice ochronne
Tabela odporności

Zawarte w tabeli dane zmierzono w warunkach laboratoryjnych przy temperaturze 22°C. Ponieważ w praktyce często występują dodatkowe obciążenia, takie jak wysoka
temperatura, wpływ działań mechanicznych (np. rozszerzanie i ścieranie), dane te mogą służyć jedynie jako orientacyjne.

Czas przeniknięcia: Klasa 1 > 10 min Klasa 4 > 120 min Klasa 0 < 10 min - Czas przeniknięcia wynosi poniżej 10 minut.
Klasa 2 > 30 min Klasa 5 > 240 min Rękawice należy zdjąć natychmiast 
Klasa 3 > �0 min Klasa � > 4�0 min po kontaminacji. 

Wykaz pozostałych przetestowanych środków chemicznych dostępny pod adresem e-mail: uvex@uvex-integra.pl

Materiał Nr CAS Rubiflex S/Rubiflex B Profastrong Profatrol Profastar Profapren Profabutyl Profaviton

1,4-Butandiol 110-�3-4 � � � � � � �

4-Heptanon 123-1�-3 0 0 0 0 1 3 1

Aldehyd octowy 75-07-0 0 0 0 0 1 5 2

Aceton �7-�4-1 0 0 0 0 2 5 0

Kwas akumulatorowy (kw. siarkowy 25%) 7��4-�3-� � � � � � � �

Kwas mrówkowy, ��% �4-1�-� 2 1 3 3 � � �

Amoniak, 25% 133�-21-� 3 3 0 3 2 � �

Węglan amonu r-r nasycony 50�-�7-� � � � � � � �

Chlorek amonowy r-r nasycony 12125-02-� � � � 4 � � �

Kwaśny węglan amonu r-r nasycony 10��-33-7 � � � � � � �

Kwaśny siarczan amonu r-r nasycony 7�03-�3-� � � � � � � �

Azotan amonowy r-r nasycony 77�3-20-2 � � � � � � �

Benzen 71-43-2 0 0 0 0 0 1 �

Kwas borowy nasycony 10043-35-3 � � � � � � �

Alkohol butylowy 7�-�2-2 � � 2 2 2 � 5

Octan butylu 123-��-4 1 0 0 0 1 2 1

Wodorotlenek wapniowy 1305-�2-0 � � � � � � �

Chlorobenzen 10�-�0-7 0 0 0 0 0 1 5

Chloroform �7-��-3 0 0 0 0 0 1 �

Mieszanina chromowa, 10% �5272-71-1 5 4 4 4 4 5 �

Mieszanina chromowa, koncentrat �5272-71-1 2 2 2 2 3 1 5

Olej napędowy – �  � � � 4 4 �

Dwuetyloamina 10�-��-7 2 2 2 1 1 1 2

Glikol dwuetylowy 111-4�-� � 5 � � � � �

Ftalan dwuetylu �4-��-2 � 4 � 4 � � �

Ftalany dwuoktylu 117-�1-7 5 5 5 5 � � �

Kwas octowy, koncentrat �4-1�-07 3 1 4 1 3 � 2

Etanol �4-17-5 2 2 1 2 4 � �

Etanoloamina 141-43-5 � � � � � � �

Octan etylu 141-7�-� 0 0 0 0 0 4 0

Etyloamina 75-04-7 1 1 2 2 2 5 5

Kwas fluoro-wodorowy, 40% 7��4-3�-3 2 2 4 4 4 � �

Formaldehyd, 37% 50-00-0 � 4 2 2 5 � �

Kwas fumarowy, nasycony 110-17-� � � � � � � �

Kwas garbnikowy, nasycony 1401-55-4 � � � � � � �

Gliceryna 5�-�1-5 � � � � � � �

Glikol 107-21-1 � � � � � � �

Izobutanol 7�-�3-1 � � 0 0 � � �

Izopropanol �7-�3-0 � � 2 1 4 � �

Ług potasowy, 50% 1310-5�-3 � � � 4 5 � �

Ług potasowy, nasycony 1310-5�-3 � � � � � � �

Wodorowęglan potasowy r-r nasycony 2��-14-� � � � � � � �



EN 388 EN 407

J  K  L

EN 374

0 do 4    0 do 5           0 do 4           0 do 4           0 do 4           0 do 4        

zachowanie 
podczas 
spalania ciepło kontaktowe

ciepło konwekcyjne

promieniowanie 
cieplne

obciążenie cieplne 
małymi odpryskami 
roztopionego metalu

obciążenie cieplne przez duże 
ilości roztopionego metalu

Rękawica jest uznana za odporną na związek chemiczny, jeśli w testach osiągnięta została klasa odporności nie mniejsza od klasy 2.

Dla klas odporności z podaną numeracją: 
im wyższy numer tym lepsze rezultaty uzyskane podczas testów.

Dla klas odporności z podaną numeracją: 
im wyższy numer tym lepsze rezultaty 
uzyskane podczas testów.

      0 do 4      0 do 5            0 do 4            0 do 4       

zużycie 
podczas pracy

odporność 
na przecięcia

odporność 
na rozerwania

odporność 
na przebicie

oznaczenie literowe chemikalia

metanol
aceton
acetonitryl
dwuchlorometan
dwusiarczek węgla
toluen
dietylamin
czterowodorofuran
acetat etylowy
n-heptan
wodorotlenek sodowy 40%
kwas siarkowy 96%

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Piktogram oznacza rękawice 
wodoodporne chroniące również 
w niewielkim stopniu przed 
chemikaliami

Kierować się załączoną 
instrukcją obsługi

Rękawice ochronne
Normy i oznaczenia

�0

Zagrożenia chemiczneZagrożenia mechaniczne

EN 407 – gorąco i ogieńEN 388 – ryzyka mechaniczne

EN 374 (1-3) – ryzyka chemiczne

Symbol zgodności CE z Dyrektywą ��/��� EWG

Oznaczenie normy

Oznaczenie modelu

Producent

Rozmiar

Rodzaj Odporność Odporność Odporność Odporność
badania na ścieranie na przecięcie na rozdzieranie na przekłucie

(liczba cykli) (współczynnik) (N) (N)

1 100 1,2 10 20

2 500 2,5 25 �0

3 2000 5,0 50 100

4 �000 10,0 75 150

5 – 20,0 – –

K
L

A
S

A

Odporności mechaniczne

Oznaczenie normy

Oznaczenie modelu

Producent

Rozmiar

Kierować się załączoną
instrukcją obsługi

Nr jednostki certyfikującej

Litery symbolizują chemikalia, pod kątem
których rękawice przebadano i gdzie osiągnięta
została klasa ochrony nie mniejsza niż 2.

Symbol zgodności CE
z dyrektywą 89/686 EWG

Przenikanie substancji chemicznej przez rękawice
ochronne określa się na podstawie tzw. czasu
przenikania przez badany związek materiału
rękawicy podczas ciągłego z nim kontaktu.
Na podstawie czasu przenikania wyróżnia się sześć
klas odpowiadających danemu poziomowi ochrony.
Ponieważ w praktyce często występują dodatkowe
obciążenia, takie jak wysoka temperatura, wpływ
działań mechanicznych (np. rozszerzanie
i ścieranie), dane te mogą służyć jedynie jako
orientacyjne.

Klasa ochrony Czas przenikania

1 > 10 min

2 > 30 min

3 > �0 min

4 > 120 min

5 > 240 min

� > 4�0 min




