
INSTRUKCJA  UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA  I  KONSERWACJI 

USER INSTRUCTION 

 
RĘKAWICE OCHRONNE  

SAFETY GLOVES 

 
104/MKW, 104/LKW 

 
 
 

 
 
 
Rękawice te należą do środków ochrony indywidualnej chroniących przed minimalnymi zagrożeniami i są zgodne 
z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz normą EN 420: 
2003+A1:2009. 
 
These safety gloves are classified as Personal Protective Equipment (PPE) against minimal risk only and as such 
it is in compliance with Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council and norm EN 
420:2003+A1:2009. 
 
• OPIS:  Rękawice dziane wykonane z bawełny. W zależności od typu występują w rozmiarze: 

7 ( 23 cm ) 104/LKW – rękawice ochronne bawełniane z ściągaczem, 
8 ( 24 cm ) 104/LKW – rękawice ochronne bawełniane z ściągaczem, 
9 ( 25 cm ) 104/LKW - rękawice ochronne bawełniane z ściągaczem, 
10 ( 26 cm ) 104/MKW - rękawice ochronne bawełniane z ściągaczem. 

• DESCRIPTION: Knitted gloves made of cotton. Size available ( depending on the style):  
7 ( 23 cm ) 104/LKW – Knitted gloves made of cotton, 
8 ( 24 cm ) 104/LKW -  Knitted gloves made of cotton, 
9 ( 25 cm ) 104/LKW - Knitted gloves made of cotton, 
10 ( 26 cm ) 104/MKW - Knitted gloves made of cotton. 

 
 Produkt zawiera bawełnę, która może powodować reakcje alergiczne u niektórych użytkowników.  
 This product contains cotton considered as the possible cause of allergies in susceptible persons. 
 

• ZASTOSOWANIE: Do wszechstronnego użytkowania przy pracach manualnych, technicznych,  lekkich; ochrona przed 
minimalnymi urazami mechanicznymi, których skutki są powierzchowne. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.  

• USE: Universal use in any kind of manual soft jobs; protection against minimal risk only; always check that gloves are 
suitable for intended use. 
 

• PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł  ciepła i światła. 
Przechowywać i transportować w opakowaniach tekturowych. W razie zamoczenia rękawice należy wysuszyć w sposób 
naturalny z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Termin ważności: 31.12.2023. 

• STORAGE: Keep in a dry and airy place; avoid exposure to direct sunlight and any source of heat. Retain in original pack 
for transport. Dry away from the direct source of heat. Expiry date: 31.12.2023. 

 

• KONSERWACJA: Lekkie zabrudzenia usunąć suchą szmatką; w przypadku silnych zanieczyszczeń lub uszkodzeń 
mechanicznych rękawice wymienić na nowe. 

• MAINTENANCE: Remove the soiling with the dry piece of material. Discontinue use if serious physical changes occurs. 

 
Towar przeznaczony jest do sprzedaży w pełnych opakowaniach zawierających 12 par. 
Product destined to sale in full packages including 12 pairs.  

 
 
WYPRODUKOWANO DLA / PRODUCED FOR / HERGESTELLT FÜR: 

 
POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. SP. K. 
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52 
75-734 KOSZALIN 
Tel: +48 94 3419820; Fax: +48 94 3419888 
www.polstar.com.pl 
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