Ochranné rukavice
Kompetence z jedné ruky

kompetence

Výrobní a technologické kompe

Inovační řešení ochrany rukou „Made in Germany“
Poranění rukou patří k nejčastějším
příčinám nehod v ochraně zdraví. Vedle
následků zranění pro postiženého
zaměstnance vyvstávají díky výpadkům
v pracovní činnosti další náklady.
S inovačním řešením ochrany rukou Vám
nabízí uvex optimální bezpečnost a hospodárnost na každém pracovišti. Nejvyšší
ochrana a zároveň optimální komfort
nošení jsou předpoklady pro vysokou akceptaci našich produktů uživateli.
Přesně určit správné řešení pro dané
pracoviště je klíčový faktor partnera
s know-how a výrobní kompetencí. Skupina uvex safety provozuje v Lüneburku
(Německu) kompetenční centrum pro
ochranné rukavice. Výroba v Lüneburku
zajišťuje velmi vysoký standard a nedlouhou cestu od výrobce k uživateli.
Moderní výroba, vývoj, vlastní šicí dílna
a laboratoř s dostatečným vybavením
zkušebních a testovacích přístrojů pracují
v úzké součinnosti. Protože kvalita pro nás
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znamená víc než jen perfektní výrobek.
Praktická řešení problémů jsou silnou
stránkou uvexu. Přitom sázíme hlavně
na flexibilitu. Neboť ne vždy „sedí“ řešení
ve standardním sortimentu.
Základem našeho poradenství je analýza
nebezpečí a rizik. V prvním kroku analyzují
naši specialisté společně s Vámi individuální požadavky vašeho pracoviště a dosud používané prostředky. Přitom se
využívají možnosti našeho kompetenčního
centra a specialistů v Lüneburku.

Zdraví a kvalita – garantováno a certifikováno
Pečlivý výběr surovin, moderní, robotické
systémové inženýrství a pečlivá výrobní
kontrola garantují stálou vysokou kvalitu
našich výrobků. Samozřejmostí je soustavný výzkum a přizpůsobení se
bezpečnostně-technickým požadavkům.
Použití vysoce hodnotných přírodních
a funkčních vláken s dobrou snášenlivostí
s pokožkou je předpoklad pro komfort
nošení.
Jen ta rukavice, která se nosí, nabízí
skutečnou ochranu.

kompetence

tence

Vyzkoušená bezpečnost
pro Vás a Vaše spolupracovníky
Vše, co přijde do kontaktu s pokožkou,
musí splňovat zvláštní požadavky. Právě
proto necháváme certifikovat naše ochranné rukavice podle velmi přísných
zkušebních kritérií, např. dle Ökotex Standard. Náš vysoký požadavek na nezávadnost našich výrobků zdůrazňujeme navíc výrobou absolutně bez rozpouštědel.
Zvláště důležitým tématem jsou alergie.
Jako výrobce se zasazujeme o to, abychom
vyloučili příčiny vzniku alergií souvisejících
s povoláním.
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3D

uvex phynomic – dokonalost ve 3 dimenzích
Perfektní tvar: anatomicky tvarované ochranné rukavice uvex phynomic se
perfektně přizpůsobí lidské ruce. Díky inovační technologii 3D-Ergo od uvexu sedí
jako druhá kůže a tím umožní přirozený cit a maximální ohebnost – např. při
jemné montáži. Forma 3D-Ergo a velmi slabý 15-ti očkový úplet na bázi polyamid/elastan zajistí vynikající tvar a nabízí preciznost až po konečky prstů.
Pro perfektní ochranu slouží slabé, ale i robustní, polymerové povrstvení na bázi
vody.
Objevte obě další jedinečné dimenze – optimální funkčnost a absolutní
nezávadnost – řadu uvex phynomic.

Anatomicky tvarovaná 3D forma
Díky optimalizované anatomické 3D formě
sedí ochranné rukavice jako druhá
pokožka.

Elastické povrstvení polymer na bázi vody
Perfektní k účelu použití díky revolučnímu
polymerovému povrstvení na bázi vody.

15-ti očkový jemný úplet na bázi
polyamid/elastan
Velmi jemný 15-ti očkový materiál
z polyamidu a elastanu zajistí samozřejmý
cit ruky a maximální flexibilitu.
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3D

uvex 3D – inteligentní ergonomie
Komfort nošení v nové dimenzi

y
x

z

uvex 3D určuje nové měřítko tvarů a komfortu
nošení: inovační systémový výrobek přesvědčí
svým perfektním ergonomickým designem a navíc
je přizpůsobivý anatomii ruky.

Vysoká funkčnost s nejlepším komfortem nošení:
výrobky uvex 3D berou ohledy na individualitu lidí
a sedí v každé situaci, což je základem pro
profesionální a bezpečnou ochrannou výbavu.

131

technologie

Xtra Grip Technology
Efektivní bezpečný úchop. Vysoká flexibilita.

Dobrá přilnavost je velmi podstatná v mnoha oblastech. Zda ve sportu, v technice či v silničním provozu – bez dostatečného úchopu,
zvláště ve vlhkých nebo olejových podmínkách, se ztrácí mnoho
energie a přibývá riziko nehod. To platí i při ochraně rukou, protože
ztráta úchopu vede ke zbytečnému vynakládání sil, nejistotě při
práci a stoupajícímu nebezpečí poranění.
S inovační technologií uvex Xtra Grip se jistě vyhnete těmto
problémům.

Bezpečnost díky vícevrstvé struktuře
Speciální povrstvení pro lepší
bezpečnější úchop
Robustní nitrilové povrstvení
Bavlněný trikotový základ
pro excelentní komfort nošení
Pokožka

Díky komfortnímu bavlněnému základu garantuje technologie
uvex Xtra Grip vynikající komfort nošení a v kombinací s nitrilovým
povrstvením absolutní nepropustnost.
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uvex rubiflex XG35B

Dlouhá životnost

Nasazení v oleji a mokru

S trikotovým provedením rubiflex XG35B máte k dispozici optimální řešení ochrany proti chemikáliím.

Speciální struktura vnější plochy ve spojení s vícevrstvou skladbou umožní dlouhou životnost.

Tekutiny jsou „nasáknuty“ kanálkovou strukturou technologie uvex Xtra Grip. Bezpečný
úchop dílů je zachován.

technologie

Dlouhá životnost. Nefalšovaný komfort nošení.

uvex profi ergo XG20A
Rukavice profi ergo XG20A je dobrou volbou pro mechanická rizika
v olejovém a vlhkém prostředí.
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Systém uvex Glove Expert
Databáze chemikálií a metodiky použití rukavic online

Jako přední inovátor stanovujeme nejvyšší požadavky na výrobky a servis, které chceme našim zákazníkům nabídnout. Systém Glove
Expert Systém (GES) byl vyvinut našimi experty. Je kdykoliv k dispozici, odevšad na celém světě. Tento online nástroj Vás podporuje při
komplexní analýze a optimalizaci řešení ochrany rukou ve Vašem závodě.
Online – databáze chemikálií

Návrh metodiky použití rukavic (Designer)

GES Vám nabízí komplexní databázi chemikálií k výběru odpovídajících ochranných rukavic při manipulaci s nebezpečnými látkami.
Jako uživatel si můžete individuálně vytvořit seznam prostupnosti
nebo si nechat poradit našimi experty. Po několika kliknutí na PC
se dostanete k výběru příslušných ochranných rukavic proti chemikáliím dle Vašich specifických požadavků.

Návrh metodiky použití rukavic v systému GES umožňuje jednoduché a rychle vytvoření dokumentu jako bezpečnostně technický
standard v závodě.

Glove Expert System (online)

Databáze chemikálií

Metodika použití rukavic

Vybraná nebezpečná látka <—> ochranné rukavice
(přehled ochranných rukavic)

Vybraná činnost <—> ochranné rukavice
(přehled ochranných rukavic)

Výhody systému Glove Expert:
• Komplexní databáze s testovanými chemikáliemi
• Individuální sestavení listiny prostupnosti
• Snadný výběr ochranných protichemických rukavic
• Osobní účet s vybranými funkcemi
• Přehledné vytvoření a spravování metodiky použití rukavic
• Vysoký stupeň přizpůsobení metodiky
uvex – poradenství a výrobní kompetence v jednom
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https://gloveexpertsystem.profas.de

Navigátor uvex Glove
Rychlá cesta ke správné ochranné rukavici

Při výběru správné ochranné rukavice se musí brát
ohled na mnoho faktorů. uvex Vás podpoří přehlednou
směrnicí, která s pomocí užitečných symbolů umožní
přiřazení ochranných rukavic daným činnostem.

1. Identifikace a přiřazení možného nebezpečí
V čem tkví hlavní riziko pro uživatele na pracovišti?
Symboly Vám dovolí první orientaci o možných kategoriích vhodných ochranných rukavic.

Mechanická ochrana
Zacházení s chemikáliemi
Ochrana proti proříznutí
Zvláštní rizika
(např. ochrana
proti teplu)

2. Stanovení individuálních požadavků na ochranné rukavice
Která činnost je převážně na daném pracovišti
prováděna?
Jedná se o činnosti s potřebou přesnosti, práce
spíše všestranné nebo činnosti v těžkých podmínkách.

Přesnost
Všestrannost
Těžké provozy

Ochranné rukavice certifikovány
dle Ökotex Standard 100.

mokro

vlhko

Stanovte stav prostředí na pracovišti.
Provádí se činnost za mokra/zaolejovaném nebo více
ve vlhkém nebo suchém pracovním prostředí?
Každé naše ochranné rukavice jsou klasifikovány
s doporučením pro tyto troje podmínky prostředí.
Výška daného stupně udává stupeň vhodnosti.

sucho

3. Definice okolního prostředí

Ochranné rukavice vyvinuty a vyrobeny v Německu.
Rukavice splňují standard uvex climazone. Měřitelná míra
prodyšnosti, nižší pocení a větší pocit pohody.

Ochranné rukavice splňují vysoký uvex pure
standard. Neobsahují žádné zdraví škodlivé
látky, ani rozpouštědla a urychlovače,
optimální ochrana výrobku.

Ochranná rukavice je antistatická dle
EN 1149-1:2006, DIN 61340-5-1.
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Ochranné rukavice
Mechanická rizika

Přesná práce

airflow technology

138 – 143

rubipor XS

Všeobecná

contact ergo série

rubipor Ergo série

144 – 145

profi ergo série

profi ergo XG

phynomic série

unipur série

Těžké provozy

rubiflex

146

compact série

Ochrana proti teplu

nk

k-basic extra

147

profatherm

Ochrana proti proříznutí

uvex C3 série

uvex C5 série

148 – 154

protector série

unidur série

Kožené ochranné rukavice

protiřezné rukavice
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kožené rukavice

unigrip série

156 – 157

rukavice ze štípenky

zimní rukavice

svářečské rukavice

Ochranné rukavice
Chemická rizika

Ochranné rukavice na bavlněném základu

158 – 161

Nitrilové povrstvení

rubiflex S

Povrstvení HPV

rubiflex SZ

rubiflex S

rubiflex XG

profatrol

Ochranné rukavice s bavlněným vlasem nebo bez základu

Nitril
profastrong

PVC
profastar

Ochranné rukavice jednorázové

u-fit nitrile

Chloropren
profapren

profagrip

162 – 163

Butyl
profabutyl

Butyl/Viton®
profaviton

164

u-fit latex

VITON® je známka od E.I. du Pont de Nemours and Company
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesná práce

Přesnost

Oblast použití: sucho

unipur
carbon

unipur
MD

unigrip
serie

vlhko

rubipor
XS

rubipor
ergo

unipur
6631

mokro

airflow
technology

phynomic
WET

Těžká práce

Všeobecná
činnost

phynomic
FOAM

unipur
6634

uvex airflow technology
Nové, lehké ochranné rukavice
s inovativním designem Airflow.
Manžeta zabezpečuje více ventilace a příjemný pocit při nošení.
Multifunkční impregnace je optimálně přizpůsobena mechanickým
nárokům, odpuzování vody a současně aktivní prodyšnosti.

Vlastnosti:
• inovativní design Airflow zaměřený na větší ventilaci
• multifunkční impregnace odpuzující vodu a zabezpečující dobrou prodyšnost rukavic
• bezpečné uchycení předmětů
díky optimalizované impregnaci
NBR
• velmi dobrý komfort nošení
• „méně“ znečištění díky šedé barvě a šedému povrstvení
Oblasti použití:
• údržbářské práce
• montážní práce
• všeobecné práce

EN 388

1111

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:
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AF6001GG
388 (1 1 1 1)
7, 8, 9, 10
27 cm
5-ti prsté rukavice, povrstvení na dlani a prstech
úpletová bavlna
NBR (nitril-kaučuk)
šedá
voděodolné
60308

Mechanická rizika
Oblast použití: přesná práce
uvex rubipor XS
Elastické, super lehké ochranné
rukavice s prodyšnou NBR impregnací.
uvex rubipor XS je spojení velmi
lehkého povrstvení a strečové bavlny doplněné extrémně dobrou prodyšností.
Měřením v institutu v Hohensteinu
byly zjištěny vynikající vlastnosti
vhodné pro suché prostředí při vysokém komfortu nošení.

Vlastnosti:
• vysoce flexibilní strečová bavlna
s elastanem
• optimální tvar
• velmi dobrý cit hmatu u špiček
prstů
• prodyšné, super lehké
• vysoká jistota úchopu předmětů
díky NBR povrstvení
• nízký elektrostatický náboj – propouštění náboje podle DIN EN
61340-5-1
Oblasti použití:
• jemné montážní práce
• třídící a kontrolní práce
• montáže malých součástí
• ochrana produktu

XS5001B
EN 388

0121

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

XS2001

XS2001
XS5001B
388 (0 1 2 1)
388 (0 1 2 1)
7, 8, 9, 10
7, 8, 9, 10
27 cm
27 cm
5 prsté úpletové rukavice, prodyšná impregnace na dlani a prstech
úpletová bavlna, elastan
NBR (nitril-kaučuk)
bílá
modrá
suché prostředí
60276
60316

uvex rubipor ergo
Prodyšné, super lehké ochranné
bavlněné rukavice s NBR impregnací. Výborný hmat, určeny pro jemné
práce. Poskytuje vysoký komfort
i při dlouhém nošení.

Vlastnosti:
• zcela nový anatomický tvar
• velmi flexibilní
• velmi lehké a vzdušné
• vysoký komfort nošení
• vynikající cit v dlani i na prstech
• vysoká jistota úchopu díky NBR
impregnaci
Oblasti použití:
• jemná montáž
• montáž malých dílů
• třídění materiálů
• kontrolní práce

E2001
EN 388

0121

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

E5001B
388 (0 1 2 1)
7, 8, 9, 10
27 cm
5 prsté rukavice,
impregnace na dlani a prstech
bavlna - Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
modrá
do suchého prostředí
60201

E2001
388 (0 1 2 1)
7, 8, 9, 10
27 cm
5 prsté rukavice,
impregnace na dlani a konečcích prstů
bavlna - Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová
do suchého prostředí
60234

E5001B
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uvex phynomic
Dokonalost ve 3 dimenzích

Pro další informace
instalujte
QR-Code Reader
a Code fotografujte
se smartfonem

1

1 Perfektní tvar
Precizní až ke špičkám prstů

...díky revoluční technologii 3D-Ergo

• elastické povrstvení z polymeru na bázi
vody
• 15 očkový jemný úplet na bázi polyamid/
elastan

Rukavice sedí jako druhá kůže.
Přirození cit.
Maximální flexibilita

2

2 Optimální funkce
Perfektně přizpůsobivá účelu….

...díky revolučnímu povrstvení polymer
na bázi vody.

Jedno, zda v suchu, vlhku či mokru/zaolejovaném prostředí; revoluční, tenké, ale
zároveň robustní polymerové povrstvení
na bázi vody garantuje vždy optimální
funkci a bezpečnou práci po dlouhou dobu.
uvex phynomic WET je vybaven povrstvením s 80% nepropustností a je ideální
pro vlhké a mokré/zaolejované pracovní
prostředí. Polymerové povrstvení garantuje
díky speciální struktuře vnější plochy vždy
výborný úchop. uvex phynomic FOAM má
povrstvení s 50% nepropustností a je
nejvhodnější pro suchá prostředí.

3

3 Absolutní dokonalost
Díky uvex pure standard

Perfektní ochrana zdraví i výrobku.

Ochrana zdraví
• Vysoká snášenlivost pokožkou*
• Dermatologicky testováno*
• Ökotex Standard 100
• Neobsahuje škodlivá rozpouštědla
(DMF, TEA)
• Bez akcelerátorů alergií

Ochrana výrobku
• Určeno pro citlivé vnější plochy
• Nezanechá žádné otisky a stopy
• Neobsahuje silikon dle testu otisku
• Certifikováno i pro potravinářský
průmysl**

* Nová série je dermatologicky testována. Během epikutan-testu prováděného nezávislým Institutem proDerm z Hamburku
byla potvrzena velmi dobrá snášenlivost pokožkou.
(Studie č. 11.2048-05).11.2048-05).
** model phynomic FOAM
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uvex phynomic
Perfektní tvar. Optimální funkce. Absolutní dokonalost.
uvex phynomic FOAM
Tento model nové série phynomic
je vhodný pro všechny činnosti,
kde je nutná vysoká citlivost. Sedí
„jako druhá kůže“ a je velmi přizpůsobivý.

Vlastnosti:
• Znamenitý cit v prstech
• Dobrý úchop za sucha i mokra
• Vzdušná
uvex pure standard
• Dermatologicky schváleno
• Bez škodlivin dle Ökotex
Standard 100
• Neobsahuje žádná rozpouštědla
(např. DMF, TEA)
• Neobsahuje urychlovače
Použití
• Jemná precizní práce
• Jemná montáž
• Všeobecné údržbářské práce

EN 388

3131

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

phynomic FOAM
388 (3 1 3 1)
7, 8, 9, 10
21 – 25 cm
pětiprstá, náplet na zápěstí, dlaň a špičky prstů povrstvené polymerem
na vodní bázi
polyamid/elastan
prodyšné pěnové povrstvení z vodního polymeru
bílá/šedá
pro prostředí suchá a lehce vlhká /olejnatá
60050

uvex phynomic WET
Rukavice uvex phynomic WET je
robustnější varianta v nové sérii
phynomic.
Antracitová barva polymerového
povrstvení nabízí větší ochranu
proti vlhkosti a je výbornou volbou
pro všeobecné montážní činnosti.

Vlastnosti:
• Znamenitý cit v prstech
• Dobrý úchop za sucha i mokra
• Vzdušná
uvex pure standard
• Dermatologicky schváleno
• Bez škodlivin dle Ökotex
Standard 100
• Neobsahuje žádná rozpouštědla
(např. DMF, TEA)
• Neobsahuje urychlovače
Použití
• Jemná precizní práce
• Jemná montáž
• Všeobecné údržbářské práce

EN 388

4131

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

phynomic WET
388 (4 1 3 1)
7, 8, 9, 10
21 – 25 cm
pětiprstá, náplet na zápěstí, dlaň a špičky prstů povrstvené polymerem na vodní
bázi
polyamid/elastan
prodyšné pěnové povrstvení z vodního polymeru
modrá/antracit
pro prostředí suchá a vlhká /olejnatá
60060
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Mechanická rizika
Použití: přesnost
uvex unipur carbon
Také jako varianta bez
terčíků na dlani.

Tato antistatická ochranná rukavice
spojuje různé technologie v jeden
optimální koncept. Úplet polyamid-karbon je extrémně jemný a přizpůsobivý. Jen konečky prstů jsou
jemně povrstvené, aby „fixovaly“
prsty a tím umožnily vysokou hmatatelnost. Kvůli dobrému úchopu je
dlaň vybavena jemnými karbonovými terčíky. Rukavice jsou velmi
vzdušné.
Vlastnosti
• antistatická rukavice
• vynikající citlivost
• velmi dobrý úchop za sucha

Použití
• jemná montáž
• elektronický průmysl
• montáž elektronických dílů
EN 388

0131

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

unipur carbon
388 (0 1 3 1)
7, 8, 9, 10
21 – 25 cm
pětiprstá, náplet na zápěstí,
dlaň s mikroterčíky a špičky
prstů povrstvené elastomerem
polyamid/karbon
konečky prstů: slabé povrstvení
z elastomeru,
dlaň rukavice: terčíky z karbonu
šedá
pro suchá prostředí
60556

uvex unipur MD
Tato nová ochranná rukavice spojuje různé technologie v jeden optimální koncept. Úplet z polyamidu
je velmi jemný a těsný. Konečky
prstů jsou povrstvené aby „fixovaly“ prsty a tím umožnily vysokou
hmatatelnost. Kvůli dobrému úchopu je dlaň vybavena jemnými průhlednými terčíky.
Vlastnosti:
• flexibilní
• výborná citlivost
• vysoká vzdušnost
Použití:
• jemná montážní činnost

EN 388

Také jako varianta bez
terčíků na dlani.
0131

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Podšívka:
Povrstvení:

Barva:
Odolnost:
Typ:

unipur MD
388 (0 1 3 1)
7, 8, 9, 10 (M, L, XL, XXL)
21 – 25 cm
pětiprstá, náplet na zápěstí,
dlaň s mikroterčíky a špičky
prstů povrstvené elastomerem
polyamid
Konečky prstů:
tenké povrstvení z elastomeru
Dlaň rukavice:
průhledné mikro terčíky
bílá
pro suchá prostředí
60550

uvex unigrip · pletená ochranná rukavice s PVC terčíky
Pletené potažené PVC terčíky. Rukavice poskytují vynikající přilnavost a úchop předmětů, vhodné
jako ochrana před mechanickým
nebezpečím. Jsou velmi flexibilní,
dobře se přizpůsobí tvaru ruky.
V závislosti na typu provedení
jsou určeny pro těžší práce (model
6622,6624) nebo práce lehčí a vyžadující přesnost (6620).
EN 388

214X

6620
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6622

6624

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Materiál:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

6620
388 (2 1 4 X)
7, 8, 9, 10
22 – 27 cm
13ti očkový jemný úplet
polyamid/bavlna
PVC-terčíky
bílá/modré terčíky
do suchého prostředí
60135

Vlastnosti:
• elastické s dobrým úchopem
• dobrý tvar
• dobrá mechanická odolnost
Oblasti použití:
• montáž drobných předmětů
• třídící práce, balení

EN 388

2231

6622
388 (2 2 3 1)
7/8, 9/10, 11/12
22 – 27 cm
7mi očkový hrubší úplet
polyamid/bavlna
PVC-terčíky
bílá/červené terčíky
do suchého prostředí
60236

EN 388

324X

6624
388 (3 2 4 X)
7, 8, 9, 10
22 – 27 cm
10ti očkový úplet
polyamid/bavlna
PVC-terčíky
šedá/červené terčíky
do suchého prostředí
60238

Mechanická rizika
Použití: přesnost
uvex unipur · úpletová rukavice s PU povrstvením
unipur – úpletová rukavice s PU
povrstvením
Tato ochranná rukavice je velmi
lehká, flexibilní a nabízí výbornou
citlivost. Dlaň a konce prstů jsou
potaženy polyuretanem.

Vlastnosti:
• flexibilní
• vynikající cit v prstech
• vysoká odolnost proti oděru
• mechanické zatížení
Použití:
• jemná montáž
• přesná práce

EN 388

4141

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:

6630

Materiál:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

6631

6630
6631
388 (4 1 4 1)
388 (4 1 4 1)
7, 8, 9, 10
7, 8, 9, 10
22 – 27 cm
22 – 27 cm
pětiprsté úpletové ochranné rukavice, dlaň a konečky prstů s povrstvením
z polyuretanu
nylon
nylon
polyuretan
polyuretan
bílá
šedá
do suchého nebo málo olejnatého prostředí
60173
60244

uvex unipur · úpletová rukavice s NBR povrstvením
Tato ochranná rukavice je velmi
lehká, flexibilní a nabízí výbornou
citlivost. Dlaň a konce prstů jsou
potaženy nitrilkaučukem.

Vlastnosti:
• flexibilní
• vynikající cit v prstech
• vysoká odolnost proti oděru
• mechanické zatížení
Použití:
• jemná montáž
• přesná práce

EN 388

4133

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Materiál:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

6634
388 (4 1 3 3)
7, 8, 9, 10
22 – 27 cm
pětiprsté úpletové ochranné rukavice, dlaň a prsty s povrstvením NBR
nylon
NBR (nitril-kaučuk)
šedo/černá
proti olejům a tukům
60321
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesná práce

vlhko

mokro

Přesnost

Oblast použití: sucho

Všeobecná
činnost

phynomic
FOAM

phynomic
WET

contact ergo

profi ergo

Těžké provozy

profi ergo
XG

rubiflex

compact
Serie

uvex contact ergo
Tyto rukavice se vyznačují velmi
dobrým odvětráním a výborným
citem v prstech. Silné povrstvení
NBR-speciál chrání ruku před např.
oleji a tuky.

Vlastnosti:
• anatomický tvar
• velmi flexibilní
• velmi dobrý cit v prstech
• jedinečný komfort nošení
• velmi dobrý úchop za sucha
i mokra
• vysoká absorpce vlhkosti
bavlnou
Oblast použití
• montáže, jemná mechanika
• doprava, balení
• kontrolní a údržbářské práce

ENB20CE

EN 388

2121

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
ENB20C

Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:
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ENB20C
388 (2 1 2 1)
7, 8, 9, 10
27 cm
5 prsté rukavice,
povrstvení na dlani
a prstech
bavlna - Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová
proti tukům, olejům
60150

ENB20CE
388 (2 1 2 1)
7, 8, 9, 10
27 cm
5 prsté rukavice,
povrstvení na dlani
a konečcích prstů
bavlna - Interlock tkanina
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová
proti tukům, olejům
60195

Mechanická rizika
Použití: všeobecná činnost
uvex profi ergo XG
Nové ochranné rukavice uvex profi
ergo XG s inovativním povrstvením
Xtra Grip Technology. Poskytují
vysokou ochranu, vynikající úchop,
komfort nošení a flexibilitu. Díky
složení vrstev Multilayer vykazují
rukavice také dlouhou životnost.

Vlastnosti:
• vynikající úchop jak za sucha, tak
i za mokra
• vysoká životnost díky složení
vrstev Multilayer
• anatomický tvar
• vysoce flexibilní
• vynikající komfort nošení
• velmi dobrý cit
• dobré pohlcení vodních par
bavlněnou podšívkou
Oblasti použití:
• údržbářské a montážní práce
• lehké a středně těžké práce při
zpracovávání kovů
• univerzální použití

XG20
EN 388

3121

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:

XG20A

Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

XG20A
XG20
388 (3 1 2 1)
388 (3 1 2 1)
7, 8, 9, 10
7, 8, 9, 10
27 cm
27 cm
5 prsté úpletové rukavice,
5 prsté úpletové rukavice,
povrstvení na dlani a prstech,
povrstvení na dlani a prstech,
částečně i na hřbetu ruky
plně na hřbetu ruky
bavlna – Interlock
bavlna – Interlock
NBR (nitril-kaučuk) + povrstvení Xtra Grip
oranžová/černá
oranžová/černá
proti olejům a tukům
proti olejům a tukům
60558
60208

uvex profi ergo
Vlastnosti:
• vynikající anatomický tvar
• velmi flexibilní
• velmi dobrá odolnost proti oděru
a proti proříznutí
• jedinečný cit v prstech ruky
• vynikající komfort nošení
• velmi dobrý úchop suchých
a mokrých dílů

Klasické ochranné rukavice s anatomickým tvarem. Velmi funkční
pevné rukavice vysoké kvality,
s univerzálním použitím. Model
ENB2004 má silnější podšívku,
proto jsou vhodné na práci s těžšími díly (např. lisovny).

Oblasti použití:
• lehké a středně těžké práce při
zpracovávání kovů
• údržbářské a úklidové práce
• univerzální použití

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

EN 388

EN 388

EN 388

2121

2121

2122

ENB20A
388 (2 1 2 1)
7, 8, 9, 10
27 cm
5 prsté rukavice,
povrstvení na hřbetu
částečně
bavlna - Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová
proti tukům, olejům
60147

ENB20
388 (2 1 2 1)
7, 8, 9, 10
27 cm
5 prsté rukavice,
povrstvení hřbetu
úplně
bavlna - Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová
proti tukům, olejům
60148

ENB2004
388 (2 1 2 2)
7, 8, 9, 10
27 cm
5 prsté rukavice,
povrstvení na hřbetu
částečně
zesílená bavlna - Interlock
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová
proti tukům, olejům
60233

ENB20

ENB2004
ENB20A
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Mechanická rizika
Použití: těžké provozy
uvex rubiflex
Tyto velmi kvalitní rukavice s povrstvením NBR jsou poddajné a flexibilní, s perfektním citem při
úchopu a zároveň velmi odolné,
vykazující dlouhou životnost.

Vlastnosti:
• flexibilní
• anatomický tvar
• dobrý cit
• zvláště pro mokré prostory
• značná odolnost proti oděru
Oblasti použití:
• lehké a středně těžké práce při
zpracovávání kovů
• údržbářské a úklidové práce
• kontrolní práce
• lakovny

EN 388

3111

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

NB27
NB35
388 (3 1 1 1)
388 (3 1 1 1)
7, 8, 9, 10
7, 8, 9, 10
27 cm
35 cm
celkové bezešvé povrstvení
bavlna - Interlock bavlna
NBR (nitril-kaučuk)
oranžová
oranžová
proti tukům, olejům
89636
60235

NB40
388 (3 1 1 1)
7, 8, 9, 10
40 cm

oranžová
60230

uvex compact
Zvláště robustní ochranné rukavice
s vysokou odolností proti oděru
a protržení. Určené pro hrubé práce a materiály s drsnými povrchy.

Vlastnosti:
• dobrá odolnost proti oděru
a proříznutí
• vysoká odolnost proti protržení
• vzdušná
Oblasti použití:
• zpracování železa a kovů
• dřevozpracující průmysl
• stavebnictví
• strojírenství
• transportní práce
NB27G

EN 388

4221

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:

Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:
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NB27E
NB27G
388 (4 2 2 1)
388 (4 2 2 1)
10
10
27 cm
27 cm
5 prsté rukavice, povrstvení 5 prsté rukavice, povrstvení
na dlani a prstech, částečně na dlani a prstech, i na
i na hřbetu ruky; ochrana hřbetu ruky; pružná
zápěstí tuhou manžetou
manžeta na zápěstí
bavlna - Jersey
bavlna - Jersey
NBR (nitril-kaučuk)
NBR (nitril-kaučuk)
modrá
modrá
gproti tukům, olejům
proti tukům, olejům
98899
89650

NB27H
388 (4 2 2 1)
10
27 cm
5 prsté rukavice, celkové
povrstvení, částečně
ochrana zápěstí tuhou
manžetou
bavlna - Jersey
NBR (nitril-kaučuk)
modrá
proti tukům, olejům
98900

NB27E

NB27H

Mechanická rizika
Použití: ochrana proti teplu
uvex nk
Tato vysoce kvalitní ochranná rukavice s povrstvením NBR se vyznačuje excelentním komfortem nošení.
Anatomická rukavice z bavlny
a aramidových vláken nabízí optimální ochranu a dlouhou životnost.

Ochrana proti
proříznutí a teplu

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Vložka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

Podšívka sandwich

NK 2722
388 (3 2 4 3), 407
9, 10
27 cm
úplet bavlna /aramid
NBR speciál (nitril-kaučuk)
oranžová
dobrá proti olejům a tukům
60213

Odolává olejům a tukům. Hrubý povrch umožní optimální jistotu úchopu. Rukavice odolává kontaktní
teplotě +100°C (EN 407).

EN 388

EN 407

3243

X1XXXX

NK 4022
388 (3 2 4 3), 407
9, 10
40 cm
oranžová
60202

uvex k-basic extra
Tato úpletová rukavice ze 100 % kevlaru je dodatečně zevnitř vybavena
bavlněnou vložkou. Tímto je předurčena jako vynikající ochranná rukavice proti řezu a teplu. Anatomický
tvar zajistí optimální ochranu
a umožní dokonalý komfort. Kombinace Kevlar® a bavlny zaručuje dobrou ochranu proti teplu a zacházení
s předměty horkými do 250 °C,
aniž by se snížila ochrana proti
proříznutí.

Vlastnosti:
• velmi dobrá ochrana proti proříznutí
• dodatečná bavlněná vložka
• příjemné při nošení
Oblasti použití:
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• sklářský průmysl
• slévárenství

bavlněná podšívka

EN 388

134X

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:
Barva:
Odolnost:
Typ:

6658
388 (1 3 4 X)
8, 10, 12
22 – 27 cm
100% Kevlar® bavlna
žlutá
proti proříznutí a teplu
60179

uvex profatherm
Ochranná rukavice z úpletu smyčkové bavlny. Je určená pro různá
použití jako ochrana proti horku,
mrazu a řezu. Kontaktní teplota do
250°C (EN 407). Prodyšná bavlna
příjemná k nošení.

EN 388

EN 407

1230

X2XXXX

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:

XB 20

XB 27

XB 30

KEVLAR® je ochranná známka od E.I. du Pont de Nemours and Company

XB 37

Podšívka:
Odolnost:
Typ:

Vlastnosti:
• dobrá izolace teploty
• dobrá ochrana proti poranění
řezem
• prodyšná
• příjemná k nošení
Oblasti použití:
• ocelářský průmysl
• slévárenství
• kovoprůmysl
• průmysl plastů
• sklářský průmysl

XB20
XB27
388 (1 2 3 0), 407 388 (1 2 3 0), 407
11
11
27 cm
27 cm
5 prstá
palčák
úplet zápěstí
manžeta
bavlna
bavlna
proti prořezu, izoluje teplo a chlad
98932
60912

XB30
388 (1 2 3 0), 407
11
30 cm
5 prstá
manžeta
bavlna

XB37
388 (1 2 3 0), 407
11
37 cm
5 prstá
plátěná manžeta
bavlna

89655

60911
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uvex C5 a uvex C3
Komfortní třída – ochrana proti proříznutí

Pojďte s námi do budoucnosti.
uvex končí s kompromisy! Ochranné rukavice uvex C5 a uvex C3 určují
inovační měřítka v ochraně, komfortu, flexibilitě, citlivosti v hmatu
a hospodárnosti. To vše spojujeme do tohoto nového high-tech výrobního

konceptu. Tím zvyšujete akceptaci užívání a snižujete úrazy - jen komfortní výrobky jsou na 100 % používány. Komfort v ochraně proti proříznutí
od uvexu. Vítej, budoucnosti.

Úroveň ochrany proříznutí 5 a 3

Prvotřídní komfort

Technologie Bamboo TwinFlex® - High Tech
pro větší komfort

uvex climazone – měřitelný pocit pohody
Komfort nošení a zlepšené mikroklima jsou měřítkem všeho. Proto je systém řízení klimatu uvex climazone neustále vyvíjen společně v součinnosti
zkušebního a výzkumného institutu v Hohensteinu a zkušebního a výzkumného institutu Pirmasens (PFI). Individuální měřící zařízení, jako tester klimatu, přitom poskytují konkrétní informace o termofyziologickém
komfortu nošení.

• robustní a komfortní
• bambus – surovina šetřící přírodní prostředí
• chladící účinek

Technologie Bamboo TwinFlex®
Patentovaná technologie Bamboo
TwinFlex®
Ochranná funkce: řezu odolné skleněné
vlákno a oděru odolný polyamid garantují optimální mechanickou ochranu

vně

Komfortní funkce: měkké pohodlné bambusové vlákno pro hedvábný pocit nošení
a perfektní regulaci klimatu kombinované
s odolným vláknem Dyneema® pro vysokou odolnost proti dalšímu trhání.

uvnitř

Princip dvou vrstev
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Polyamid (odolnost proti oděru)

Bambus (pohodlí)

sklo (ochrana proti proříznutí)

Dyneema®
(odolnost proti dalšímu trhání)

DYNEEMA® je produktem s ochrannou známkou firmy Royal DSM N.V.
Bamboo TwinFlex® Technology je ochranná známka firmy PROFAS GmbH & Co KG

• snížená potivost
• vysoká prodyšnost
• několikrát vyšší
pohlcení vlhkosti
v porovnání s jinými vlákny

uvex C5 a uvex C3
Nejvyšší výkon pro nejvyšší ochranné požadavky

Ideální jemný cit při práci

Nejvyšší tvárnost

Přirozený cit – při každém použití

Vynikající úchop – uvex technologie úchopu

Vedle použití vynikajících nových materiálů je optimální tvar docílen použitím nově vyvinutých ergonomických forem. Tyto anatomicky tvarované
formy kopírují přesně ruku a zlepšují tvar a pohyblivost ruky.

Jako experti na inovační technologie povrstvení jsme vyvinuli pro tuto sérii nové materiály pro každý účel použití:

• anatomický tvar
• perfektní nasazení
• přirozený cit

High Performance Elastomer (HPE) SoftGrip Foam pěnové povrstvení
Povrstvení HPE SoftGrip Foam garantuje vynikající úchop v podmínkách
suchých i lehce olejnatých. Mikroporézní Soft-Grip-Foam je vzdušné a nabízí tím velmi dobré klimatické vlastnosti. Toto povrstvení se používá
u rukavic uvex C5/C3 foam.
High Performance Elastomer (HPE) povrstvení
Vodotěsné povrstvení HPE se používá v podmínkách vyloženě mokrých
a olejnatých. Může se použít i v suchu a přesvědčí velmi dobrou odolností
proti oděru. Toto povrstvení se používá u uvex C5/C3 wet a wet plus.
Rukavice C5/C3 wet plus poskytuje díky delšímu povrstvení lepší ochranu
proti tekutinám.
High Performance Vinyl (HPV) terčíkové povrstvení
Nové technologie Grip poskytuje anatomickým designem terčíků s flexibilními zónami nejvyšší míru komfortu a citlivosti. Až do špičky prstů jsou
terčíky optimalizovány tak, aby umožnili jemnou práci. Výborný úchop je
garantován. Za sucha je tedy docílen optimální výkon, komfort, vzdušnost
a ohebnost. Terčíkové povrstvení je vytvořeno z vinylu (HPV).
Samozřejmostí je certifikace výrobků dle Öko-Tex-Standard 100.

149

Mechanická rizika
Použití: ochrana proti prořezu

uvex C5 wet plus

uvex C5 foam

uvex C5

uvex C5 dry

uvex C5 pure

uvex C5 wet
uvex C5 sleeve

uvex C5
Vlastnosti:
• patentovaná uvex
Bamboo TwinFlex® technologie
• inovovaná SoftGrip
• technologie povrstvení
• nejvyšší stupeň ochrany proti
• proříznutí (stupeň 5)

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Materiál:

150

• vynikající komfort nošení díky
uvex climazone
• vynikající hmat
• vysoká odolnost proti oděru
• flexibilní
• neobsahují silikon

Oblasti použití:
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• montážní práce
• sklady
• sklářský průmysl

•
•
•
•
•

údržba
spedice
pivovary/výroba nápojů
papírenský průmysl
stavebnictví

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

4542

4542

4542

254X

254X

4542

254X

uvex C5 wet
388 (4 5 4 2)
7, 8, 9, 10
27 cm
úplet, dlaň a konce prstů
povrstvené
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®

uvex C5 wet plus
388 (4 5 4 2)
7, 8, 9, 10
27 cm
úplet, hřbet ruky
částečně povrstvené
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®

Povrstvení:

elastomer (HPE)

elastomer (HPE)

Barva:
Odolnost:
Typ:

limetka/antracit
olejům a tukům
60492

limetka/antracit
olejům a tukům
60496

uvex C5 foam
388 (4 5 4 2)
7, 8, 9, 10
27 cm
úplet, dlaň a konce prstů
povrstvené
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®
elastomer (HPE)
SoftGrip-Foam
limetka/antracit
odpuzuje vlhkost
60494

Bamboo TwinFlex® Technology je ochranná známka firmy PROFAS GmbH & Co KG
DYNEEMA® je produktem s ochrannou známkou firmy Royal DSM N.V.

uvex C5 dry
388 (2 5 4 X)
7, 8, 9, 10
27 cm
úplet, dlaň s terčíky

uvex C5
388 (2 5 4 X)
7, 8, 9, 10
27 cm
úplet

uvex C5 pure
388 (4 5 4 2)
7, 8, 9, 10
27 cm
úplet, dlaň a konce
prstů povrstvené
®
®
DYNEEMA skelné vlákno, DYNEEMA skelné vlákno, DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex® vlákno Bamboo TwinFlex® vlákno Bamboo TwinFlex®

uvex C5 sleeve
388 (2 5 4 X)
M, L
34 cm, 40 cm
ochrana předloktí, suchý
zip, terčíky
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®

úplet, dlaň s terčíky

žádné

polymer na vodní bázi

žádné

limetka/antracit
do suchého prostředí
60499

limetka
pod rukavici
60497

limetka/šedá
odpuzuje vlhkost
60503

limetka
do suchého prostředí
60491

Mechanická rizika
Použití: ochrana proti prořezu

uvex C3 wet plus

uvex C3 foam

uvex C3 dry

uvex C3 wet

uvex C3
Vlastnosti:
• patentovaná uvex Bamboo TwinFlex® technologie
• inovovaná SoftGrip – technologie povrstvení
• vysoký stupeň ochrany proti
proříznutí (stupeň 3)
• vynikající komfort nošení díky
uvex climazone
• vynikající úchop

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Provedení:
Materiál:

• vysoká odolnost proti oděru
• flexibilní
• certifikováno dle Öko-Tex
Standard 100
• neobsahují silikon

Oblasti použití:
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• montáže, transport
• logistika
• stavebnictví
• údržba
• jemná montáž
• stavebnictví

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

4342

4342

4342

234X

uvex C3 wet
388 (4 3 4 2)
7, 8, 9, 10
27 cm
úplet, dlaň a konce prstů
povrstvené
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®

uvex C3 wet plus
388 (4 3 4 2)
7, 8, 9, 10
27 cm
úplet, hřbet ruky
částečně povrstvené
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®

Povrstvení:

elastomer (HPE)

elastomer (HPE)

Barva:
Odolnost:
Typ:

antracit
olejům a tukům
60542

antracit
olejům a tukům
60546

Bamboo TwinFlex® Technology je ochranná známka firmy PROFAS GmbH & Co KG
DYNEEMA® je produktem s ochrannou známkou firmy Royal DSM N.V.

uvex C3 foam
388 (4 3 4 2)
7, 8, 9, 10
27 cm
úplet, dlaň a konce prstů
povrstvené
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®
elastomer (HPE)
SoftGrip-Foam
antracit
odpuzuje vlhkost
60544

uvex C3 dry
388 (2 3 4 X)
7, 8, 9, 10
27 cm
úplet, dlaň s Grip terčíky
DYNEEMA® skelné vlákno,
vlákno Bamboo TwinFlex®
vinyl (HPV), Grip terčíky
antracit
do suchého prostředí
60549
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Mechanická rizika
Použití: ochrana proti prořezu
uvex protector WET – zaolejovaná prostředí
Tato vysoce kvalitní rukavice s povrstvením NBR splňuje vysoké požadavky na mechanickou ochranu.
Díky technologii Multi-Layer bavlna
/ DYNEEMA® / skelné vlákno a dvojitému nitrilovému povrstvení nabízejí optimální ochranu (st. 5) před
řezným poraněním a dosahuje
v kategoriích EN 388 nejvyšších
stupňů (4 5 4 4) kromě toho se vyznačují velmi dobrou životností.
Drsný povrch zabezpečuje pevný
úchop předmětů.

Vlastnosti:
• anatomický tvar
• flexibilní
• vynikající ochrana před řezným
poraněním
• bezpečné uchopení předmětů
• dobrá odolnost proti olejům
Oblasti použití:
• zpracování plechu
• výroba strojů a nástrojů
• veškeré práce s nebezpečím
řezného poranění
• práce s mechanickým nebezpečím

EN 388

4544

NK4025

NK2725

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

Vícevrstvá technologie Multi-Layer

NBR-impregnace pro lepší úchop
Vysoce odolné prořezu Dyneema®/skelné vlákno/PA
Nitrilové povrstvení proti olejům a tekutinám
Bavlněná podšívka pro lepší komfort
Povrch pokožky
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DYNEEMA® je produktem s ochrannou známkou firmy Royal DSM N.V.

NK2725
NK4025
388 (4 5 4 4)
388 (4 5 4 4)
9, 10
9, 10
27 cm
40 cm
bavlna/vlákno Dyneema®/skelné vlákno/PA
NBR speciál (nitril-kaučuk)
oranžová, modrý lem
oranžová, modrý lem
proti olejům a tukům
60533
60534

Mechanická rizika
Použití: ochrana proti prořezu
uvex protector CHEMICAL – pro chemická prostředí
Tyto vysoce kvalitní ochranné rukavice do chemického prostředí, povrstvené NBR, mají vysoký komfort
nošení. Díky technologii MultiLayer (bavlna /Dyneema®/ skelné
vlákno a dvojité vrstvě nitrilu) nabízejí optimální ochranu před řezným
poraněním a chemikáliemi. Vyznačují se velmi dlouhou životností.
Drsný nitrilový povrch zaručuje
spolehlivé uchopení předmětů.

NK2725B

Vlastnosti:
• anatomický tvar
• flexibilní
• vynikající ochrana před řezným
poraněním
• spolehlivé uchopení předmětů
• dobrá odolnost proti mnoha
chemikáliím
Oblasti použití:
• chemický průmysl
• výroba strojů a nástrojů
• všechny činnosti s nebezpečím
řezného poranění
• ochrana před chemikáliemi

NK4025B

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

EN 388

EN 374

4544

JKL

NK2725B
NK4025B
388 (4 5 4 4), 374
388 (4 5 4 4), 374
9, 10
9, 10
27 cm
40 cm
bavlna/vlákno Dyneema®/skelné vlákno/PA
NBR speciál (nitril-kaučuk)
modrá
modrá
proti minerálním olejům, tukům a mnoha chemikáliím
60535
60536

Vícevrstvá technologie Multi-Layer

NBR-impregnace pro lepší úchop
Vysoce odolné prořezu Dyneema®/skelné vlákno/PA
Nitrilové povrstvení proti chemikáliím
Bavlněná podšívka pro lepší komfort
Povrch pokožky

DYNEEMA® je produktem s ochrannou známkou firmy Royal DSM N.V.
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Mechanická rizika
Použití: ochrana proti proříznutí
uvex unidur · ochranná rukavice proti proříznutí s povrstvením PU
Tyto ochranné rukavice jsou velmi
flexibilní a umožní vynikající hmat.
Vlákno Dyneema® se vyznačuje
vysokou odolností proti proříznutí.
Dlaň rukavice a konce prstů jsou
povrstvené PU.

Vlastnosti:
• velmi flexibilní
• výborný hmat
• vysoká odolnost proti oděru
• dobrá odolnost proti proříznutí
díky vláknům Dyneema®
Oblasti použití:
• kovoprůmysl
• balení
• automobilový průmysl
• sklenářství, sklárny

EN 388

4343

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

uvex unidur · ochranné rukavice proti proříznutí
Tyto ochranné pracovní rukavice
jsou flexibilní a nabízejí vynikající
hmat. Vynikají ochranou proti proříznutí a vysokou odolností proti
oděru. Dlaň ruky a špičky prstů jsou
povrstvené NBR.

Vlastnosti:
• flexibilní
• vynikající úchop
• vysoká odolnost proti oděru
• dobrá odolnost proti proříznutí
díky Dyneema® vláknům
• vysoké mechanické zatížení
• povrstvení nepropouští olej
Oblasti použití:
• kovoprůmysl
• balení
• automobilový průmysl

EN 388

4344

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Materiál:
Povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:
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6643
388 (4 3 4 4)
7, 8, 9, 10
22 – 27 cm
vlákno DYNEEMA®
NBR (nitril-kaučuk)
černá
proti olejům a tukům
60314

DYNEEMA® je produktem s ochrannou známkou firmy Royal DSM N.V.

6641
388 (4 3 4 3)
7, 8, 9, 10 (M, L, XL, XXL)
22 – 27 cm
vlákno DYNEEMA®
polyurethan
bílá, šedé povrstvení
pro suché a lehce vlhké prostředí
60210

Ochranné rukavice
Normy a značení
Mechanická rizika

Chemická rizika
Velikost

Velikost

Název výrobce
Název výrobce
Označení modelu
Označení modelu
Označení normy

Písmena symbolizují zkušební chemikálie,
proti kterým rukavice obdržely ochranný
index nejméně třídy 2.

Označení normy

Znak shody EU
Číslo zkušebního institutu
Znak shody EU
Dodržujte přiložený
návod k použití
Výkonnostní úrovně, mechanické

Zkouška

Odolnost proti
oděru
(počet cyklů)

Odolnost proti
proříznutí
(faktor)

Odolnost proti
dalšímu trhání
vN

Odolnost proti
propíchnutí
vN

100

1,2

10

20

2

500

2,5

25

60

3

2000

5,0

50

100

4

8000

10,0

75

150

5

–

20,0

–

–

třída

1

EN 388 – Mechanická rizika
0 až 4

Permeace
Permeace je pronikání molekul přes
materiál ochranných rukavic. Čas, který na
proniknutí chemikálií potřebují, se udává
v indexu ochrany podle normy EN 374.
Skutečná doba ochrany na pracovišti
se může od indexu ochrany značně
odlišovat. Je ovlivněna např. teplotou,
mechanickým zatížením, apod.

Doba průniku
chemikálií

Ochranný index

> 10 min
> 30 min

třída 1
třída 2

> 60 min

třída 3

> 120 min

třída 4

> 240 min
> 480 min

třída 5
třída 6

EN 407 – Teplo a oheň
0 až 5

0 až 4

0 až 4

EN 388

0 až 4

0 až 4

0 až 4

0 až 4

0 až 4

0 až 4

EN 407
odolnost
proti oděru
odolnost proti
proříznutí
odolnost proti
dalšímu trhání
odolnost proti
propíchnutí

Výkonnostní úroveň s číselnými údaji:
čím vyšší je číslo, tím lepší jsou testované hodnoty.

chování
při hoření
kontaktní teplo
konvekční teplo
sálavé teplo
tepelné zatížení malými
kapkami roztaveného kovu
Výkonnostní úroveň s číselnými údaji:
čím vyšší je číslo, tím lepší jsou testované hodnoty.

Tepelné zatížení velkým
množstvím roztaveného kovu

EN 374 (1-3) – Chemická rizika
EN 374

J K L

Písmeno
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Zkušební chemikálie
metanol
aceton
acetonitril
dichlormethan
sirouhlík
toluen
dietylamin
tetrahydrofuran
etylacetát
n-heptan
hydroxid sodný 40 %
kyselina sírový 96 %

Tento piktogram s baňkou označuje
vodotěsnou rukavici s nízkou
ochranou proti chemickým nebezpečím.

Prosím věnujte pozornost
přiloženému návodu k použití.

Rukavice je uznaná jako odolná proti chemikáliím, když je dosažen ochranný index minimálně třídy 2 (tj. > 30 minut) u tří zkoušených chemikálií

155

Mechanická rizika
Ochranné rukavice kožené
Top Grade
uvex top grade 8000/8100/8400 · lícová hovězina
Vlastnosti
• dobrá odolnost proti oděru
• jistý úchop za sucha a lehké
vlhkosti předmětů
• velmi dobrá snášenlivost
• ochrana konce prstů, zápěstí
EN 388

EN 388

EN 388

3143

3122

2133

Obj. číslo: 8000
EN:
388 (3 1 4 3)
Velikosti:
9, 10, 11
Délka:
27 cm
Síla materiálu: cca 1,1 mm (+/- 0,1mm)
Provedení: manžeta s gumou,
hovězina
dvojí prošití
Podšívka:
bavlna uvnitř rukavice
Barva:
kůže: béžová
textilní manžeta:
modro žlutá
Typ:
60295

8000

8100

8400

Použití:
• řemesla
• lehké opracování kovů
• montáž
• kontrolní činnost

8100
388 (3 1 2 2)
9, 10, 11
27 cm
cca 1,3 mm (+/- 0,1mm)
manžeta s gumou,
hovězina
+ 3/4 hřbet, dvojí prošití

8400
388 (2 1 3 3)
8, 9, 10, 11, 12
27 cm
cca 1,1 mm (+/- 0,1mm)
pro řidiče, celokožená
stahovací guma
na hřbetu

kůže: béžová
textilní manžeta:
modro žlutá
60294

kůže: béžová
60291

uvex top grade 8300 · hovězina štípenka – ochranná rukavice
Vlastnosti:
• velmi dobrá odolnost proti oděru
• dobrá odolnost proti proříznutí
• ohebná kůže
• velmi dobrý komfort nošení

Použití:
• řemesla
• lehké opracování kovů
• montáž
• kontrolní činnost
EN 388

4122

Obj. číslo:
8300
EN:
388 (4 1 2 2)
Velikosti:
9, 10, 11
Délka:
27 cm
Síla materiálu: cca 0,9 mm (+/- 0,1mm)
Provedení: manžeta s gumou, hovězina, dvojí prošití
Podšívka:
bavlna uvnitř rukavice
kůže: šedá
Barva:
textilní manžeta: modro žlutá
Typ:
60292

uvex top grade 6000/8400W · zimní ochranná rukavice
Vlastnosti:
• dobrý cit
• měkká, příjemná kůže
• dobré termické vlastnosti
• velmi dobrý komfort nošení
top grade 6000:
silná bavlněná vložka

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Síla mater.:
Provedení:

top grade 8400W:
bavlněný flís

6000

Podšívka:
8400W

Barva:
Typ:
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Použití:
• řemesla
• stavebnictví (chladno,
zimní období)
• montážní práce
• kontrolní a údržbářské práce

EN 388

EN 388

3232

2133

6000
388 (3 2 3 2)
10
27 cm
cca 1,2 mm (+/- 0,1mm)
manžeta s gumou, hovězina,
dvojí prošití
bavlna uvnitř rukavice
kůže: šedá
textilní manžeta: modro žlutá
60288

8400 W
388 (2 1 3 3)
8, 9, 10, 11, 12
27 cm
cca 1,1 mm (+/- 0,1mm)
Pro řidiče, hovězina lícovka,
staženo gumou na hřbetu, dvojí prošití
bavlna
kůže: béžová
60280

Mechanická rizika
Ochranné rukavice kožené pro svářeče
Top Grade
uvex top grade 7000 · hovězí lícovka – ochranná rukavice pro svářeče
Robustní ochranné svářečské
rukavice z hověziny
Vlastnosti:
• dobré mechanické vlastnosti,
vynikající odolnost proti dalšímu
trhání
• měkká, příjemná kůže
• velmi dobrý komfort nošení
• ochrana předloktí dlouhou
manžetou

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Síla materiálu:
Provedení:

trojí prošití z Kevralu

Podšívka:
Barva:
Typ:

Použití:
• řemesla
• sváření
• zpracování kovů
• stavebnictví

EN 388

EN 407

2122

412X4X

7000
388 (2 1 2 2), 407
10, 11
35 cm
cca 1,0 mm (+/- 0,1mm)
manžeta s gumou, hovězina,
trojí prošití kevlarovou nití
žádná
šedá
60287

uvex top grade 7200 · hovězí lícovka – ochranná rukavice pro svářeče
Vlastnosti:
• dobré mechanické vlastnosti,
vynikající odolnost proti dalšímu
trhání
• dobrá odolnost teplotám
• odolné proti propíchnutí
• ochrana předloktí dlouhou
manžetou

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Síla materiálu:
Provedení:
Podšívka:
Barva:
Typ:

Použití:
• slévárny
• sváření
• kovoprůmysl
• zpracování kovů

EN 388

EN 407

4223

413X4X

7200
388 (4 2 2 3), 407
10
35 cm
cca 1,3 mm (+/- 0,1mm)
manžeta s gumou, hovězina, trojí prošití kevlarovou nití
kompletní bavlněná
černá
60297

uvex top grade 9300 · hovězina hladká – ochranná rukavice
Tato rukavice má na dlani a hřbetu
ruky tkaninu Kevlar®.
Velmi dobrá ochrana proti prořezu.

uvex top grade 7100 · napa kůže – ochranná rukavice

Vlastnosti:
• proti proříznutí
• odolné propíchnutí
• dobrý komfort nošení
• stálá kvalita kůže
• všechny švy z vlákna Kevlar®

Vlastnosti:
• velmi dobrý cit
• měkká, jemná a tenká kůže
• velmi dobrý komfort
• ochrana předloktí dlouhou
manžetou

Použití:
• práce s plechy a sklem
• montáž
• zpracování plastů a kovů

Použití:
• slévárny
• sváření
• kovoprůmysl
• zpracování kovů

EN 388

2011
EN 388

4444

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Síla materiálu:
Provedení:
Podšívka:
Barva:
Typ:

KEVLAR® je známka E.I. du Pont de Nemours and Company

9300
388 (4 4 4 4)
10
27 cm
cca 1.2 mm (+/- 0.1mm)
silná hovězina, dlaň a hřbet ruky chráněna
vláknem Kevlar®
Kevlar®
modrá
60289

Obj. číslo:
EN:
Velikosti:
Délka:
Síla materiálu:
Provedení:
Podšívka:
Barva:
Typ:

7100
388 (2 0 1 1)
9, 10, 11
35 cm
cca 0.9 mm (+/- 0.1mm)
manžeta s gumou, hovězina,
trojí prošití kevlarovou nití
žádná
šedá
60286
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Chemická rizika
Ochranné rukavice na bavlněném podkladu
Povrstvení NBR
uvex rubiflex S XG
Nová lehká protichemická rukavice
s inovativní technologií
Xtra Grip Technology. Spojuje
ochranu a úchop s vynikajícím
komfortem a flexibilitou.
Úpletová protichemická ochranná
rukavice nabízí kromě příjemného
nošení zároveň dobrou
ochranu proti chemickým a mechanickým rizikům.

Vlastnosti:
• vynikající úchop za sucha
i mokra
• dlouhá životnost díky technologii
Multilayer
• anatomický tvar
• vysoce flexibilní
• dobrá odolnost proti mnoha
chemikáliím
• velmi lehká
• velké pohlcení vodních par
bavlněnou podšívkou
Oblasti použití:
• chemický průmysl
• automobilový průmysl
• lakovny
• laboratoře

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Síla povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

EN 374

EN 388

JKL

3121

XG 27 B
XG 35 B
374, 388 (3 1 2 1)
374, 388 (3 1 2 1)
8, 9, 10, 11
8, 9, 10, 11
27 cm
35 cm
bavlna
NBR (nitril-kaučuk) a XG Grip povrstvení
0,40 mm
0,40 mm
černo-modrá
černo-modrá
velmi dobrá proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím
60560
60557

uvex rubiflex S (NB27B / NB35B)
Ochranné rukavice Rubiflex S
–velmi lehké rukavice k ochraně
proti chemickým rizikům. Uživateli
poskytují vynikající ochranu, komfort a volnost pohybu.

Vlastnosti:
• anatomický tvar
• velmi flexibilní
• dobré mechanické vlastnosti
• dobrá odolnost proti mnoha
chemikáliím
• velmi lehká
• podšívka dobře pohlcuje vodní
páry
• výborný cit
Oblasti použití:
• chemický průmysl
• automobilový průmysl
• lakovny
• laboratoře

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Povrstvení:
Podšívka:
Síla povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:
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EN 374

EN 388

JKL

2111

NB27B
NB35B
374, 388 (2 1 1 1)
374, 388 (2 1 1 1)
8, 9, 10, 11
8, 9, 10, 11
27 cm
35 cm
NBR speciál (nitril-kaučuk)
bavlna – Interlock
0,40 mm
0,40 mm
modrá
modrá
dobrá proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím
60271
60224

Lehké
a flexibilní

Chemická rizika
Ochranné rukavice na bavlněném podkladu
Povrstvení NBR
uvex rubiflex S
Komfortní ochranné rukavice
s povrstvením NBR, beze švů,
v zesíleném provedení. Vysoká
odolnost proti chemikáliím
a oděru.

zesílené
provedení

Vlastnosti:
• anatomický tvar
• velmi flexibilní
• odolné proti chemikáliím,
kyselinám, louhům, minerálním
olejům a rozpouštědlům
• bavlněná podšívka dobře
absorbuje vodní páry
Oblasti použití:
• kovozpracující průmysl
• pískování
• vysoká odolnost proti oděru
a proříznutí
• automobilový průmysl

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Síla povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

EN 374

EN 388

JKL

2121

NB27S
NB35S
374, 388 (2 1 2 1)
374, 388 (2 1 2 1)
8, 9, 10, 11
8, 9, 10, 11
27 cm
35 cm
bavlna – Interlock
NBR Speciál (nitril-kaučuk)
0,50 mm
0,50 mm
zelená
zelená
velmi dobrá proti tukům, min. olejům a chemikáliím
89646
98891

NB40S
374, 388 (2 1 2 1)
8, 9, 10, 11
40 cm
0,50 mm
zelená
98902

uvex rubiflex S (prodloužené)
Dodává se až do 80cm délky,
s nebo bez gumy v manžetě.

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Síla povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

Oblasti použití:
• chemický průmysl
• čistící práce
• stavba a čištění kanálů

EN 374

EN 388

JKL

2121

NB60S
NB80S
NB60SZ
NB80SZ
374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1)
9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10, 11
60 cm
80 cm
60 cm
80 cm
bavlna
bavlna
NBR Special (nitril-kaučuk)
NBR Special (nitril-kaučuk)
0,50 mm
0,50 mm
0,50 mm
0,50 mm
zelená
zelená
zelená
zelená
velmi dobrá proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím
89647
60190
89651
60191

NB 60 S

NB 60 SZ
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Chemická rizika
Jistota je jistota: vyzkoušená kvalita Made in Germany

Jen rukavice, která je nošena, nabízí skutečnou ochranu před nebezpečím
při práci. Další důležitý aspekt je ovšem ochrana uživatele před zdravotními riziky výrobku, neboť i ochranné rukavice mohou ohrozit zdraví,
pakliže obsahují závadné škodlivé látky.
Příklad: ochranná rukavice z PVC
Rukavice z PVC jsou používány v mnoha oblastech průmyslu chemického
i zpracovatelského. Především venku mají tu výhodu, že v mrazech jsou
ohebné. Tato ohebnost je docílena přidáním změkčovadel. Tyto mohou
obsahovat různé přísady (zdravotně závadné) ze skupiny ftalátů. Téma
„změkčovadla PVC“ jsou velmi často probírána ve spojení s dětskými
hračkami a taktéž kritizována. Certifikace dle Ökotex Standard 100
s kritickým látkami v PVC je v zásadě nemožná.
uvex nabízí pro toto odvětví ochranné rukavice, které
1. neobsahují závadné ftaláty
2. jsou certifikovány dle Ökotex Standard 100
3. splňují přísná kritéria směrnice EU pro chemikálie REACH
4. dodržují mezní hodnoty listiny škodlivin
5. splňují stejné požadavky pro odvětví
Cílem vývoje nového povrstvení v oblasti PVC bylo, najít nejlepší možnou
ochranu uživatelů výrobků uvex dle nosného motivu skupiny uvex –
ochrana člověka‚ zajistit ochranu lidí a odpovědnost za ochranu našich
zákazníků, našich spolupracovníků a životního prostředí.
Samozřejmě by měly být mechanické a chemické odolnosti, jakož i vynikající komfort nošení rukavic, udrženy na stejně vysoké úrovni.

Ökotex Standard 100
Ökotex Standard 100 je celosvětově jednotný systém
zkoušek a certifikace. Čím je intenzivnější kontakt výrobku s pokožkou, tím náročnější požadavky se musí
splnit: pro rukavice platí druhý nejnáročnější stupeň: třída II. Výrobky nejsou zkoušeny jen podle zákonných standardů, ale i dle aktuálních výzkumných znalostí. Proto Ökotex Standard 100 neurčuje jen hodnoty těžkých
kovů jako chróm, nikl nebo rtuti, ale věnuje pozornost i např. barvicím
látkám způsobujících rakovinu či alergie a rozpouštědlům jako formaldehyd. Každoročně jsou zkušební metody a seznamy škodlivin přizpůsobeny
vědeckým poznatkům.

uvex seznam škodlivin
U výrobků, které přijdou do kontaktu s pokožkou, jako jsou OOPP, platí
u uvexu nejpřísnější kritéria, které nejen vysoce překračují dané směrnice
EU, ale jsou vzorem s ohledem na bezpečnost výrobků a ochranu životního
prostředí. Toto je politikou vedení uvexu, nabídnout jen takové výrobky, které neobsahují nebezpečné přísady a nezatěžují životní prostředí. Abychom
zajistili bezpečnost výrobků s ohledem na škodlivé přísady, je použití
užití
škodlivých substancí v uvexu zakáakázáno nebo povoleno nanejvýš
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Ochrana zdraví člověka životní prostředí

Důležité poznatky
o změkčovadlech

uvex se staví otevřeně k závazkům, které vyplývají z cílů REACH a jejich realizace. Výnos o chemikáliích REACH (registrace, vyhodnocení, autorizace chemikálie) řídí zákon o chemikáliích
v zemích EU. Hlavním cílem REACH je ochrana
zdraví člověka a životního prostředí. Jako výrobce, popř. dovozce,
je uvex povinen posoudit nebezpečí. Cílem je použití chemikálií
s nejnižším možným rizikem pro člověka a životní prostředí. uvex
uskutečňuje REACH díky úzkému kontaktu a výměně informací
s dodavateli a výrobci polotovarů s ohledem na úspěšné prosazení
REACH.

Přidáním změkčovadel je tvrdost a odolnost PVC změněna. Především
u měkkých PVC, které je použito u našich výrobků Profatrol, jsou změkčovadla nepostradatelná. Při výrobě PVC – povrstvovací pasty je PVC ve formě
prášku fyzicky smícháno s tekutým změkčovadlem. Za vysokých teplot
v sušící peci se rozpustí PVC prášek do změkčovadla (želatinace) a vzniká
měkké PVC povrstvení. Změkčovadla můžeme rozdělit do podtříd. Sem náleží zvláště skupina látek ftalátů, které mohou být zdraví škodlivé. V současné době však existují bezpečná změkčovadla, která jsou alternativou
k ftalátu a používají se ve výrobním procesu firmy uvex.

Chemická rizika
Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou:
HPV* povrstvení
uvex profatrol
Maximálně pevné ochranné
rukavice z HPV, v mrazech velmi
flexibilní, víceúčelové použití.
Anatomický tvar a prvotřídní
kvalita. Optimální ochrana rukou
před minerálními oleji.

Vlastnosti:
• anatomický tvar
• odolné proti minerálním olejům
• elastické za nízkých teplot
• vysoká odolnost proti oděru
Oblasti použití:
• průmysl minerálních olejů
• chemický průmysl
• zpracování odpadů
• spediční činnost

PB 35 M

EN 374

EN 388

AKL

3121

PB 40 M

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Síla povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

PB 27 M

PB27M
PB35M
374, 388 (3 1 2 1)
374, 388 (3 1 2 1)
9, 10, 11
9, 10, 11
27 cm
35 cm
bavlna – Interlock
bavlna – Interlock
HPV*
HPV*
0,50 mm
0,50 mm
černá
černá
proti minerálním olejům, tukům, kyselinám a louhům
98897
60192

PB40M
374, 388 (3 1 2 1)
9, 10, 11
40 cm
bavlna – Interlock
HPV*
0,50 mm
černá
98904

uvex profagrip
Ochranné rukavice jsou určeny
pro práce s kluzkými,
zaolejovanými předměty
s potřebou bezpečného úchopu.

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Síla povrstvení:
Barva:
Odolnost:
Typ:

Velmi dobrá odolnost proti
minerálním olejům a chemikáliím
nabízí další možnost použití.
Granulovaná vnější plocha.

PB27MG
PB35MG
374, 388 (3 1 2 1)
374, 388 (3 1 2 1)
9, 10, 11
9, 10, 11
27 cm
35 cm
bavlna – Interlock
bavlna – Interlock
HPV*
HPV*
0,50 mm
0,50 mm
černá
černá
proti minerálním olejům, tukům, kyselinám a louhům
89675
60193

* HPV = High Performance Vinyl

EN 374

EN 388

AKL

3121

PB40MG
374, 388 (3 1 2 1)
9, 10, 11
40 cm
bavlna – Interlock
HPV*
0,50 mm
černá

Granulováno

PB 35 MG

PB 40 MG

PB 27 MG

60146
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Chemická rizika
Ochranné rukavice s bavlněným vlasem:
NBR/PVC/Chloropren
uvex profastrong
Rukavice, vhodné pro práci s tuky,
kyselinami a rozpouštědly.
Vlastnosti:
• vynikající odolnost proti oděru
• anatomický tvar
• dobrý úchop za mokra
• výborný cit v prstech

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Tloušťka:
Barva:
Odolnost:
Typ:

Oblasti použití:
• tiskárny
• chemický, automobilový
a potravinářský průmysl
• laboratoře

EN 374

EN 388

AJKL

4101

NF33
374, 388 (4 1 0 1)
7, 8, 9, 10
33 cm
bavlněný vlas
NBR (nitril-kaučuk)
0,38 mm
zelená
proti olejům, tukům, kyselinám a rozpouštědlům
60122

uvex profastar
Tato rukavice má zesílenou vrstvu
PVC, dlouhou životnost. Vnitřek
rukavice – bavlněný vlas, příjemné
k nošení. Použití pro čisticí
a úklidové práce.

Oblasti použití:
• průmysl a řemesla
• zahradnictví
• likvidace odpadu
• čisticí a úklidové práce
• zahradnictví

Vlastnosti:
• vysoký komfort nošení
• elastické
EN 374

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Tloušťka:
Barva:
Odolnost:
Typ:

PF32A
374, 388 (3 0 0 0)
7, 8, 9, 10
31 cm
bavlněný vlas
PVC
0,40 mm
žlutá
proti benzínu olejům, mycím a čisticím prostředkům,
alkoholu, slabým kyselinám a louhům
89641

EN 388

3000

uvex profapren
Vysoce kvalitní ne trikotové chloroprenové ochranné rukavice, pro
použití proti širokému spektru
chemikálií. Ochranné pracovní
rukavice bez silikonu mají vyvážené vlastnosti proti chemickým
a mechanickým rizikům.

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Podšívka:
Povrstvení:
Tloušťka:
Barva:
Odolnost:
Typ:

162

CF33
374, 388 (3 1 3 1)
7, 8, 9, 10
33 cm
bavlněný vlas
polychloropren (uvnitř latex)
0,75 mm
tmavě modrá
proti mnoha chemikáliím
60119

Vlastnosti:
• dobrá kombinace flexibility
a pevnosti
• odolné proti velkému množství
chemikálií a rozpouštědel
Oblasti použití:
• chemický průmysl
• práce s kovem (čištění)
• lakovny

EN 374

EN 388

AKL

3131

Chemická rizika
Ochranné rukavice bez podšívky
uvex profabutyl
Rukavice ze 100 % kaučuku. Určeny
jako ochrana zejména proti esterům
a ketonům. BUTYL kaučuk má
vysokou odolnost proti chemickým
látkám jako jsou estery, ketony,
aldehydy, aminy, koncentrované
solné roztoky, kyseliny a louhy
(ředěné až koncentrované).

Oblasti použití:
Chemický průmysl, který se zabývá
zpracováním tuků.
Chemický průmyslový butylkaučuk
má vysokou odolnost proti polarizovaným sloučeninám jako ester,
keton, aldehyd, amin a solným
roztokům.

Vlastnosti:
• vysoká nepropustnost vodních
par, plynů a toxických chemikálií
• flexibilní s dobrým úchopem
i za nízkých teplot

BUTYL není odolný proti
olejům, tukům, alifatickým
a aromatickým uhlovodíkům
a chlórovým uhlovodíkům.

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Povrstvení:
Podšívka:
Tloušťka:
Barva:
Typ:

EN 374

EN 388

BIK

2010

B05R
374, 388 (2 0 1 0)
9, 10, 11
35 cm
brombutyl
žádná
0,50 mm
černá
60243

uvex profaviton
Rukavice složená z butylového
podkladu a vrstvy VITON®u
o tloušťce 0,2 mm. Celková tloušťka rukavice je pouze 0,6 mm. Vrstva VITON® je odolná proti alifatickým a aromatickým uhlovodíkům
(hexan, benzol, toluen, xylol atd.),
halogenizovaným uhlovodíkům
(trichloretylen, perchloretylen,
metylchlorid), organickým a anorganickým kyselinám (ředěným
i koncentrovaným), i proti slaným
roztokům.

Oblasti použití:
• chemický průmysl
VITON® není odolný proti
esterům a ketonu.

Vlastnosti:
• vysoká nepropustnost vodních
par
• odolnost proti tri- a perchloretanu, olejům, mnoha rozpouštědlům a chemikáliím

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Povrstvení:
Podšívka:
Tloušťka:
Barva:
Typ:

EN 374

EN 388

DFL

2001

BV06
374, 388 (2 0 0 1)
9, 10, 11
35 cm
brombutyl s povrstvením VITON®
žádná
0,60 mm (Butyl ca. 0,4 mm + Viton® 0,2 mm)
černá
60222

VITON® je známka E.I. du Pont de Nemours and Company.
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Chemická rizika
Jednorázové rukavice

uvex nabízí s výrobní sérií u-fit jednorázové rukavice, které
zabezpečují vysokou bezpečnost a funkčnost.

uvex u-fit nitrile

uvex u-fit latex

Nitril

latex s polymerovým
povrstvením uvnitř

materiál

uvex u-fit nabízí v různých oblastech použití jako je chemie,
medicína a potravinářský průmysl, jakož i použití ve výrobě
bezpečnou ochranu a umožní komfortní a precizní práci. Aby se
vyhovělo různým požadavkům, jsou jednorázové rukavice
k dispozici ve dvou materiálových variantách:

tloušťka ca. 0,12mm
bez silikonu
bez pudru
proteiny latexu
nedostupné
certifikace

proteiny latexu
dostupné
EN 374, EN 455

zacházení s potravinami (LFGB a RAL schválení)

uvex u-fit nitrile a uvex u-fit latex.

vlastnosti

velmi dobrá mechanická
pevnost, dobrá chemická
odolnost

dobrá mechanická
pevnost, dobrá chemická
odolnost

bezpečný úchop
manipulace

dávkovací box s velkým otvorem
jednoduché vytažení

Oblast použití

uvex u-fit nitrile

uvex u-fit latex

suchá jemná montáž

+

+

jemná montáž –olej

+

–

ochrana výrobku

+

+

lehké čistící práce

+

+

kontrolní práce

+

+

potravinářství

+

+

chemikálie

krátkodobě
dle listu odolnosti

krátkodobě
dle listu odolnosti
(omezeně)

lakovny

ochrana lakýrníka

ochrana lakýrníka

uvex u-fit nitrile

uvex u-fit latex

rozpouštědla
roztok soli
louhy
pevné látky
kyseliny (vysoce koncentrované)
kyseliny (málo koncentrované)
odolné

podmíněně odolné

nevhodné

V případě potřeby si vyžádejte naši podrobnou listinu odolnosti.
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Chemická rizika
Jednorázové rukavice
uvex u-fit nitrile
Rukavice u-fit jsou perfektní volba
pro jemné práce, u které je požadována mechanická pevnost.
Vlastnosti:
• velmi dobrá mechanická pevnost
• spolehlivá ochrana proti potřísnění při zacházení s chemikáliemi jako kyseliny, louhy, pevné
látky nebo solný roztok
• velmi dobrý bezpečný úchop
• vynikající tvar

Oblasti použití:
• jemná montáž
• ochrana výrobků
• lehké čisticí práce
• kontrolní práce
• potravinářský průmysl
• krátkodobé zacházení s chemikáliemi
• lakovny

EN 374

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Tloušťka:
Materiál:
Barva:
Balení:
Typ:

EN 374

u-fit nitrile
374 (chemie), 455 (medicína), LFGB (potravinářství)
S, M, L, XL
24 cm
0,12 mm
nitril (bez silikonu i pudru)
zelená
100 ks
60525

uvex u-fit latex
Vysoce funkční ochranné rukavice
z přírodního latexu. Díky svému
elastickému materiálu se přizpůsobí anatomickému tvaru
ruky, což je důležité pro všechny
precizní práce.
Vlastnosti:
• velmi dobrý cit
• dobrá chemická odolnost
(především pevné látky)
• ochrana proti solnému roztoku
• jistý úchop

Oblasti použití:
• laboratoře
• jemná montáž za sucha
• ochrana výrobku
• lehké čisticí práce
• kontrolní činnost
• potravinářství
• krátkodobý kontakt s chemikáliemi
• lakovny (ochrana lakýrníka)

EN 374

Obj. číslo:
Norma EN:
Velikosti:
Délka:
Tloušťka:
Materiál:
Barva:
Odolnost:
Balení:
Typ:

EN 374

u-fit latex
374 (chemie), 455 (medicína), LFGB (potravinářství)
S, M, L, XL
24 cm
0,12 mm
latex s vnitřním povrstvením z polymeru (bez pudru a silikonu)
bílá
dobrá mechanická i chemická
100 ks
60526

165

Ochranné rukavice

166

152

9, 10

153

Katalog str.

9, 10

40

Velikosti

40

60536 modrá

Délka v cm

60534 oranžová

protector NK4025B

Barva

Název zboží
protector NK4025

151

Typ

Katalog str.
138

7, 8, 9, 10

Velikosti
7, 8, 9, 10

27

60549 antracit

Délka v cm
27

C3 dry

Barva

airflow technology AF6001GG 60308 šedá

Typ

Název zboží

Přehled

C3 foam

60544 antracit

27

7, 8, 9, 10

151

rubiflex NB27

89636 oranžová

27

7, 8, 9, 10

146

C3 wet

60542 antracit

27

7, 8, 9, 10

151

rubiflex NB35

60235 oranžová

35

7, 8, 9, 10

146

C3 wet plus

60546 antracit

27

7, 8, 9, 10

151

rubiflex NB40

60230 oranžová

40

7, 8, 9, 10

146

C5

60497 limetka

27

7, 8, 9, 10

150

rubiflex S NB27B

60271 modrá

27

8, 9, 10, 11

159

C5 dry

60499 limetka/antracit

27

7, 8, 9, 10

150

rubiflex S NB27S

89646 zelená

27

8, 9, 10, 11

159

C5 foam

60494 limetka/antracit

27

7, 8, 9, 10

150

rubiflex S NB35B

60224 modrá

35

8, 9, 10, 11

158

C5 pure

60503 limetka/šedá

27

7, 8, 9, 10

150

rubiflex S NB35S

98891 zelená

35

8, 9, 10, 11

159

C5 sleeve

60491 limetka

34/40

M, L

150

rubiflex S NB40S

98902 zelená

40

8, 9, 10, 11

159

C5 wet

60492 limetka/antracit

27

7, 8, 9, 10

150

rubiflex S NB60S

89647 zelená

60

9, 10, 11

159

C5 wet plus

60496 limetka/antracit

27

7, 8, 9, 10

150

rubiflex S NB60SZ

89651 zelená

60

9, 10, 11

159

compact NB27E

98899 modrá

27

10

146

rubiflex S NB80S

60190 zelená

80

9, 10, 11

159

compact NB27G

89650 modrá

27

10

146

rubiflex S NB80SZ

60191 zelená

80

9, 10, 11

159

compact NB27H

98900 modrá

27

10

146

rubiflex S XG27B

60560 modrá/černá

27

8, 9, 10, 11

158

contact ergo ENB20C

60150 oranžová

27

7, 8, 9, 10

144

rubiflex S XG35B

60557 modrá/černá

35

8, 9, 10, 11

158

contact ergo ENB20CE

60195 oranžová

27

7, 8, 9, 10

144

rubipor ergo E2001

60234 oranžová

27

7, 8, 9, 10

139

k-basic extra 6658

60179 žlutá

22 – 27

8, 10, 12

147

rubipor ergo E5001B

60201 modrá

27

7, 8, 9, 10

139

nk 2722

60213 oranžová

27

9, 10

147

rubipor XS2001

60276 bílá

27

7, 8, 9, 10

139
139

nk 4022

60202 oranžová

40

9, 10

147

rubipor XS5001B

60316 blau

27

7, 8, 9, 10

phynomic FOAM

60050 bílá/šedá

21 – 25

7, 8, 9, 10

141

top grade 6000

60288 šedá/modro-žlutá

27

10

156

phynomic WET

60060 modrá/antracit

21 – 25

7, 8, 9, 10

141

top grade 7000

60287 šedá

35

10, 11

157

profabutyl B05R

60243 černá

35

9, 10, 11

163

top grade 7100

60286 přírodní

35

9, 10, 11

157

profagrip PB27MG

89675 černá

27

9, 10, 11

161

top grade 7200

60297 černá

35

10

157

profagrip PB35MG

60193 černá

35

9, 10, 11

161

top grade 8000

60295 šedá/modro-žlutá

27

9, 10, 11

156

profagrip PB40MG

60146 černá

40

9, 10, 11

161

top grade 8100

60294 šedá/modro-žlutá

27

9, 10, 11

156

profapren CF33

60119 tmavomodrá

33

7, 8, 9, 10

162

top grade 8300

60292 šedá/modro-žlutá

27

9, 10, 11

156

profastar PF32A

89641 žlutá

31

7, 8, 9, 10

162

top grade 8400

60291 beige

27

8, 9, 10, 11, 12

156

profastrong NF33

60122 zelená

33

7, 8, 9, 10

162

top grade 8400W

60280 přírodní / modrá

27

8, 9, 10, 11, 12

156

profatherm XB20

98932 bílá

27

11

147

top grade 9300

60289 modrá / přírodní

27

10

157

profatherm XB27

60912 bílá

27

11

147

u-fit latex

60526 bílá

24

S, M, L, XL

165

profatherm XB30

89655 bílá

30

11

147

u-fit nitrile

60525 zelená

24

S, M, L, XL

165

profatherm XB37

60911 bílá

37

11

147

unidur 6641

60210 bílá/šedá

22 – 27

7, 8, 9, 10

154

profatrol PB27M

98897 černá

27

9, 10, 11

161

unidur 6643

60314 černá

22 – 27

7, 8, 9, 10

154

profatrol PB35M

60192 černá

35

9, 10, 11

161

unigrip 6620

60135 bílá/modrá s terč.

22 – 27

7, 8, 9, 10

142

profatrol PB40M

98904 černá

40

9, 10, 11

161

unigrip 6622

60236 bílá/červená s terč. 22 – 27

7/8, 9/10, 11/12

142

profaviton BV06

60222 černá

35

9, 10, 11

163

unigrip 6624

60238 šedá/červ. s terčík. 22 – 27

7, 8, 9, 10

142

profi ergo ENB20

60148 oranžová

27

7, 8, 9, 10

145

unipur 6630

60173 bílá/bílá

22 – 27

7, 8, 9, 10

143

profi ergo ENB2004

60233 oranžová

27

7, 8, 9, 10

145

unipur 6631

60244 šedá/šedá

22 – 27

7, 8, 9, 10

143

profi ergo ENB20A

60147 oranžová

27

7, 8, 9, 10

145

unipur 6634

60321 šedá/černá

22 – 27

7, 8, 9, 10

143

profi ergo XG20

60208 oranžová/černá

27

7, 8, 9, 10

145

unipur carbon

60556 šedá

21 – 25

7, 8, 9, 10

142

profi ergo XG20A

60558 oranžová/černá

27

7, 8, 9, 10

145

unipur MD

60550 bílá

21 – 25

7, 8, 9, 10

142

protector NK2725

60533 oranžová

27

9, 10

152

protector NK2725B

60535 modrá

27

9, 10

152

