
NOTE: 
Read this note with great attention before using and/or carrying out maintenance on the product. 
 
IDENTIFICATION OF THE DPI 
Art. 902 – 3-finger heat-protection glove in bovine crust leather, natural color 
 
Available with: 10 cm wrist (Art. 902/10) 
         15 cm wrist (Art. 902/15) 
         25 cm wrist (Art. 902/25) 
 
Before use, closely look at the glove to make sure it is in perfect condition. If the glove is not in perfect condition (for example unstitched or broken) replace it. It 
ensures the safety conditions only if it is worn properly and is in perfect condition. 
NUOVA IMPLI SAS declines every responsibility for any damage and/or consequences stemming from the improper use of its product. 
 
MAINTENANCE INSTRUCTIONS 
The glove is to be stored  in its original packaging in a dry place. Do not place it into contact with solvents which may alter its characteristics. 
In particularly difficult conditions or in environments with special situations the glove may undergo sudden and/or unexpected deterioration not envisaged by the 
manufacturer. 
 
CLEANING 
Use a brush. 
They can be hand washed with a brush and soapy water and then placed to dry.  
 
EXPLANATION INTERNAL LABEL: 
 

 
BRICKMAN 0001305657 = Manufacturer 
 
ART. 902/15 =  Article number corresponding to the model. 
 
TG 10 = Glove size 
 
MADE IN ITALY = Country of manufacture 
 
CE – CE marking stating that the glove is in conformity with the basic safety requirements set down by Directive 89/686/CE - 3rd category as IPD (individual 
protection device). 
 
0302 – identification number of the agency, which has tested, certified and monitors each year as to art.11 A of directive 89/686/CE - ANCCP SRL VIA NICOLODI 
43/1 57121 LIVORNO  – Italy. 
 
EN 388:2003 = directive CE mechanical risks 
 
EN 407:2004 = directive CE heat risks  
 
EN 388:2003 PROTECTION LEVELS: 4 = abrasion    
                                                                  3 = blade cut resistance 
                                                                  4 = tear resistance 
                                                                  4 = puncture resistance 
 
EN 407:2004 PROTECTION LEVELS: 4 = burning behaviour    
                                                                  3 = contact heat 
                                                                  3 = convective heat 
                                                                  x = radiat heat 
                                                                  x = small splashed of molten metal 
                                                                  x = large quantities of molten metal 
 
x= the glove has not been testated for this characteristic. 
0= it did not reach the minimum level. 
 
RECOMMENDED USE: 

- Discontinuous handling of hot objects up to 300°C  
- Protection from mechanical and thermal risks 
- Protective gloves for professional use Bakery/Pastry 

 
The manufacturer declines any and every responsibility for risks stemming from uses different from those explicitly envisaged in this note concerning this DPI. 
 
IDENTIFICATION AND SELECTION OF THE BEST-SUITED GLOVE 
The responsibility for the identification and selection of the best-suited glove (DPI) is to be carried out by the employer according to the specific requirements of the 
job, the risks and the environmental conditions. Before use make sure that the selected model is in keeping with the specific needs. 
 
EXPIRY 
Taking into consideration the deterioration of the material used in manufacturing the DPI and consequently the reduction of its mechanical characteristics, we 
recommend not using the glove after five years from the date of purchase/manufacture. 
Conditions differing from the ones suggested may reduce the product’s duration.  
 



Instrukcja użytkowania - Tłumaczenie 
OGŁOSZENIE INFORMACYJNE: 
Przed rozpoczęciem użytkowania i/lub przeprowadzania konserwacji wyrobu należy z najwyższą uwagą przeczytać niniejsze ogłoszenie informacyjne. 
 
IDENTYFIKACJA ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
Art. 902 – rękawice z trzema palcami zapewniające ochronę przed wysoką temperaturą wykonane z mizdry wołowej w kolorze naturalnym 
 
Dostępne z:  mankietem 10 cm (Art. 902/10) 
            mankietem 15 cm (Art. 902/15) 
              mankietem 25 cm (Art. 902/25) 
 
Przed użyciem należy dokładnie obejrzeć rękawicę, aby upewnić się, że jest ona w doskonałym stanie. Jeżeli rękawica nie jest w doskonałym stanie (np. jest rozerwana 
lub rozeszły się szwy) należy ją wymienić. Rękawica zapewnia bezpieczną pracę jedynie, gdy jest prawidłowo noszona i znajduje się w doskonałym stanie. 
NUOVA IMPLI SAS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub ich konsekwencje powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wyrobu. 
 
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI 
Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Nie należy umieszczać rękawic w miejscach, w których mogą mieć kontakt z 
rozpuszczalnikami, które mogą zmienić ich właściwości. 
W szczególnie trudnych warunkach lub w środowisku nietypowym rękawice mogą ulec nagłemu i/lub nieoczekiwanemu uszkodzeniu lub zniszczeniu 
nieprzewidzianemu przez producenta. 
 
CZYSZCZENIE 
 
Należy użyć szczotki. 
Rękawice mogą być czyszczone ręcznie za pomocą szczotki i wody z dodatkiem mydła, następnie należy pozostawić je do wyschnięcia.  
 
ZNACZENIE SYMBOLI: 

 
BRICKMAN0001305657  – Producent. 
ART. 902/15  –  Numer artykułu odpowiadający modelowi rękawic. 
TG 10 – Rozmiar rękawic 
MADE IN ITALY = Kraj producenta 
CE – Oznaczenie CE jest deklaracją producenta, że rękawice spełniają wymogi podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa przewidzianych w Dyrektywie 
89/686/CE - 3 Kategoria według ŚOI (środki ochrony indywidualnej). 
0302 – Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej, która przeprowadziła kontrolę rękawic wyprodukowanych zgodnie z art. 11 pkt. A Dyrektywy 89/686/CE - 
ANCCP SRL VIA NICOLODI 43/1 57121 LIVORNO  – Włochy. 
 
EN 388:2003 = Rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi 
 
EN 407:2004 = Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień) 
 
EN 388:2003 Poziom skutecznośći:         4 = odporność na ścieranie   
                                                                  3 = odporność na przecięie 
                                                                  4 = wytrzymałość na rozdzieranie 
                                                                  4 = odporność na przekłucie 
 
EN 407:2004 Poziom skutecznośći:         4 = palność    
                                                                  3 = ciepło kontaktowe 
                                                                  3 = ciepło konwekcyjne 
                                                                  x = promieniowanie cieplne 
                                                                  x = drobne odpryski stopionego metalu 
                                                                  x = duże ilości stopionego metalu 
 
x= rękawice nie zostały przetestowane dla tej cechy. 
0= nie osiągnęła minimalnego poziomu. 
 
ZALECANE UŻYCIE: 

- Nieciągłe trzymanie gorących przedmiotów do 300°C  
- Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi i ryzykiem termicznym 
- Rękawice ochronne do użytku profesjonalnego w piekarniach / ciastkarniach. 

 
Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania wyrobu w inny sposób i/lub w innym celu niż wyraźnie przewidziane 
w niniejszej instrukcji użytkowania rękawic mającej odniesienie do ŚOI  (środki ochrony indywidualnej). 
 
IDENTYFIKACJA I WYBÓR NAJODPOWIEDNIEJSZYCH RĘKAWIC 
 
Odpowiedzialność za identyfikację i wybór najlepiej nadających się rękawic (ŚOI) spoczywa na pracodawcy i jest zależna od konkretnych wymagań pracy, zagrożeń i 
warunków środowiskowych. Przed użyciem należy upewnić się, że wybrany model jest zgodny ze szczególnymi potrzebami użytkownika. 
 
WYGAŚNIĘCIE WAŻNOŚCI 
Biorąc pod uwagę niszczenie materiału wykorzystywanego przy produkcji rękawic, a w konsekwencji obniżenie właściwości ochronnych producent zaleca, aby nie 
używać rękawic po okresie dłuższym niż pięć lat od daty zakupu / daty produkcji. Warunki inne niż sugerowane mogą dodatkowo obniżyć trwałość wyrobu. 
 


	EN 388:2003 = Rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi

