
 
 

 

FISA TEHNICA/INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE  
Mãnuşi de protecţie pentru sudori, tip A, Model  1800 
 

 
 
 

Domeniu de utilizare:  pentru sudarea şi tăierea 
manuală a metalelor şi pentru  tehnicile conexe,inclusiv 
sudare cu arc, care protejează mâinile şi încheietura 
mâinii împotriva proiecţiilor mici de metal topit, expunerii 
de scurtă durată la o flacără limitată, căldurii 
convective, căldurii de contact, radiaţiilor UV emise de 
arc, care asigură rezistenţă minimă faţă de 100 V c.a. 
sau c.c. la sudarea cu arc, precum şi  protecţie 
împotriva agresiunilor mecanice(abraziune, tãiere, 
agãţare şi perforare) când nu este necesară dexteritate 
sporită, la manipulări piese uscate 
Descriere : Mănuşi cu cinci degete, cu mansetă 
aplicata prin coasere, confecţionate prin coasere 

din piei şpalt bovine, velurate, căptuşite în palmă cu tricot din fibre bbc. Palma, degetul mare şi degetului 
arătător sunt dublate prin suprapunere cu şpalt piele de culoare albastră.  Lungimea totală 340 mm. Mărimi: 
10,11. 
Performanţe:  Mănuşile sunt proiectate astfel încât sã respecte prevederile din directiva europeană 
89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE,   93/95/CEE,  96/58/CE, respectiv HG nr. 115/2004 cu 
modificările ulterioare şi cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare 
specificat.    
Produsul a fost supus  procedurii “examinare EC de tip” prevăzută de art. 10 din directivă (secţiunea a 3-a din 
HG nr. 115/2004) la Organismul de certificare  notificat  de Comisia Europeană (nr. de identificare 1805): 
ICSPM CS din cadrul INCDPM „Alexandru Darabont” Bd. Ghencea nr. 35A, sector 6, Bucureşti, România, care 
a emis Certificatul de examinare EC de tip Nr.2385/EIP/R1/17.11.2015. 
Performanţele produsului sunt în conformitate cu  specificaţiile standardelor : 

 SR EN 12477:2003 8EN 12477: 2001) + SR EN 12477:2003/A1:2005 (EN 12477: 2001/ A1:2005), 
prezentând cel puţin performanţe corespunzătoare pentru tip A, determinate în orice zonã a mãnuşii, cu 
urmãtoarele niveluri: 
- 3 (din maxim 4), faţã de abraziune (rezistã peste 2000 şi sub 8000 cicluri de abraziune); 
- 1 (din maxim 5), faţã de tãiere prin tranşare (indice de tãiere peste 1,2 şi sub 2,5); 
- 2 ( din maxim 4), faţã de sfâşiere (forţã de sfâşiere peste 25 şi sub 50 N); 
- 4 (din maxim 4), faţã de perforare (forţã de sfâşiere peste 150 N);  
- 3 (din maxim 4), faţă de comportare  la foc ; 
- 1 (din maxim 4), faţă de căldură de contact (timp de prag  ≥ 15 pentru temperatură a plăcii de 

100
0
C);  

- 2 (din maxim 4),  faţă de cãldurã de convecţie (Indice de transmisie HTI ≥ 7 s); 
- 3 (din maxim 4), faţă de  rezistenţã  la proiecţii mici de metal topit (număr de picături care provoacă 

o creştere a temperaturii cu 40
0
C ≥ 25); 

- cerinţa facultativă pentru mănuşi proiectate pentru sudarea cu arc în condiţii normale de utilizare : 
rezistenţă electrică > 10

5
 Ω. 

Conformitatea cu SR EN 12477 asigură totodată conformitatea cu prEN 420 :1998,  SR EN 388:1996 (EN 
388:1994) şi SR EN 407:1996 (EN 407:1994)în limitele de performanţă menţionate  corespunzătoare riscurilor 
specifice. 
Modelul este totodată conform următoarelor standarde : 

 SR EN 420:2004 (EN 420:2003) - ca  inocuitate, permeabilitate la vapori de apã, construcţie, caracter 
nenociv - pH, dexteritate - nivel de performanţã 1 (din   maxim 5). 

 SR EN 388:2004 (EN 388: 2003), prezentând  următoarele performanţe: 
- 3 (din maxim 4), faţã de abraziune (rezistã peste 2000 şi sub 8000 cicluri de abraziune); 
- 1 (din maxim 5), faţã de tãiere prin tranşare (indice de tãiere peste 1,2 şi sub 2,5); 
- 2 ( din maxim 4), faţã de sfâşiere (forţã de sfâşiere peste 25 şi sub 50 N); 
- 4 (din maxim 4), faţã de perforare (forţã de sfâşiere peste 150 N);  

 SR EN 407:2005 (EN 407: 2004) prezentând  următoarele performanţe: 
- 3 (din maxim 4), faţă de comportare  la foc ; 
- 1 (din maxim 4), faţă de căldură de contact (timp de prag  ≥ 15 pentru temperatură a plăcii de 100

0
C);  



 
 

 

- 2 (din maxim 4),  faţă de cãldurã de convecţie (Indice de transmisie HTI ≥ 7 s); 
- 3 (din maxim 4), faţă de  rezistenţã  la proiecţii mici de metal topit (număr de picături care provoacă o 

creştere a temperaturii cu 40
0
C ≥ 25); 

Nu s-au evaluat :  rezistenţa la căldură de radiaţie şi la proiecţii mari de metal topit. 
 
Semnificaţia marcajelor:  Pe fiecare produs  

Simboluri de marcare Semnificaţie Loc de 
aplicare 

RT denumire producător Pe produs 
prin imprimare  1800 

 
model 

 

marcaj de conformitate european 

 Mărime T 10 mărime 

EN 407:2003 
 
                 EN 12477:2003 
                              Tip A 
              
 3 1 2 x 3 x 

Standard respectat + pictogramă căldură şi /sau foc pentru 
mănuşi sudori + tip mănuşă + niveluri de performanţă faţã de 
comportare la foc, căldură de contact, căldură de convecţie,  
căldură de radiaţie, picături mici de metal lichid, proiecţii mari 
de metal topit 

EN 388:2003 

    3 1 2 4 

Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + niveluri 
de performanţă faţã de abraziune, tãiere-tranşare, sfâşiere, 
perforare 

 

atenţionare instrucţiuni 

 
Ambalare: Se ambaleazã în pungã de plastic,  maxim  5 perechi. 
Transport:Transportul trebuie sã se facã cu mijloace de transport acoperite. 
Atenţie: La operaţii de sudare şi tehnici similare este interzisã folosirea unor  mănuşi  îmbibate cu lichide 
volatile sau uleiuri, întrucît existã riscul aprinderii sub contact cu particule de metal topit sau incandescent. 
Înainte de utilizare se verificã aspectul: mănuşile rupte, descusute, carbonizate, strãpunse de particule, 
murdãrite excesiv se scot din uz.  
- În prezent nu există metodă de încercare standardizată pentru a detecta pătrunderea U.V prin materialele 
utilizate la mănuşi, dar metodele actuale de proiectare a mănuşilor de protecţie pentru sudori în mod normal nu 
permit pătrunderea U.V. 

- În cazul mănuşilor destinate sudurii cu arc: aceste mănuşi nu asigură protecţie împotriva şocului electric 
cauzat de un echipament defectuos sau lucrări sub tensiune, iar rezistenţa electrică se reduce dacă mănuşile 
sunt umezite, murdare sau îmbibate cu transpiraţie, aceasta putând să crească riscul. 
La operaţii de sudură trebuie asigurată protecţia tuturor părţilor corpului expuse la riscurile specifice, utilizând 
alte echipamente individuale de protecţie corespunzătoare . 
Materialele utilizate conţin oxizi de crom; deşi conţinutul în Cr VI este în limitele impuse prin standardul 
armonizat, mănuşile pot produce iritaţii pe mâinile sensibile. 
Instrucţiuni de curãţare, întreţinere: Curãţarea se va face numai prin periere sau prin ştergere cu o cârpã 
umezitã şi ştergere  cu o cârpã uscatã şi periere. Nu se spalã. Se curãţã chimic cu percloretilenă de maxim 8 
ori. În cazul în care curăţarea se aplică de către utilizator curăţarea se va efectua numai în instalaţii speciale de 
către personal instruit, respectând normele de protecţia muncii.  
Depozitarea şi păstrarea trebuie sã se facã în încãperi curate, la temperatura de 10....25 

0
C şi umiditate 

relativã a aerului de circa 65%, ferite de acţiunea razelor solare, precum şi a surselor de cãldurã (distanţa faţã 
de sursele de cãldurã sã fie de min.1 m) 
Termen limită de păstrare în depozitare:. Mănuşa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când 
materialul de execuţie devine rigid.  
Termen de garanţie în depozitare: Firma garantează produsele 12 luni în condiţiile respectãrii instrucţiunilor 
Termen limită de utilizare: Se scot din uz  când la examinare se constatã cã prezintã porţiuni subţiate, 
deteriorate- uzate, descusute, gãurite, arse . 
Fişa completă de informaţii pentru utilizatori însoţeşte fiecare livrare şi se poate obţine de la sediul firmei. 


