producent rękawic ochronnych

Szanowni Państwo,

Piotr Kowalski
tel. +48 82 565 28 41 / 602 873 477
p.kowalski@sungboo.pl

Serdecznie zapraszam do zapoznania
się z naszym nowym katalogiem rękawic
ochronnych SUNGBOO.
Znajdziecie w nim Państwo m.in. rękawice
specjalistyczne, w tym antyprzecięciowe
(z poziomem ochrony B, C, D, F) i dopuszczone
do bezpośredniego kontaktu z żywnością
(świadectwa jakości zdrowotnej wydane przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny). Ponadto, rękawice
powlekane nitrylem, lateksem, poliuretanem
i PVC, a także rękawice niepowlekane, będące
komfortowym zabezpieczeniem dłoni, tam
gdzie powłoki nie są konieczne. Już od 28 lat
niezmiennie staramy się dopasować cechy
naszych produktów, ich właściwości ochronne
i użytkowe do bieżącego zapotrzebowania rynku
krajowego i europejskiego. To co pozostaje
niezmienne, to nasze indywidualne podejście
do każdego Klienta, jakość i szybkość obsługi
bardzo wysoko oceniana przez Państwa,
fachowe doradztwo w zakresie doboru rękawic
do indywidualnych potrzeb, oraz możliwość
wspólnego zaprojektowania nowych produktów
zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Istnieje
również możliwość wyprodukowania dla
Państwa rękawic z marką własną.
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Właściwa odpowiedź na potrzeby rynku
zaowocowała jak dotąd współpracą z wieloma
znanymi i wymagającymi Klientami lub
użytkownikami, do których należą m.in. spółki
z grupy VOLKSWAGEN, LYRECO, czy też
produkcja dla marki FROSTA. Użytkownikami
rękawic ochronnych SUNGBOO jest wiele
firm z branży motoryzacyjnej, spożywczej,
AGD, produkcji drzwi i okien, transportowej,
magazynowej, budowlanej, rolniczej, oraz
wszędzie tam, gdzie istotne znaczenie ma
ochrona dłoni.
Katalog, który macie Państwo przed sobą
prezentuje naszą aktualną ofertę, zwracając
szczególną uwagę na główne cechy użytkowe
rękawic, oraz na ich przykładowe zastosowanie.
Wierzę, że pomoże we właściwym doborze
odpowiednich produktów. W przypadku
jakichkolwiek, dodatkowych pytań, uprzejmie
prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy !
Z poważaniem,
Piotr Kowalski
Prezes Zarządu
SUNGBOO Sp. z o.o.

Kontakt z Działem Handlowym

Elżbieta Mazurek

Monika Kowalska

Wojciech Mazurek

Karolina Radosławska

tel. +48 82 565 28 41 / 570 900 567
e.mazurek@sungboo.pl

tel. +48 82 565 28 41 / 602 517 066
m.kowalska@sungboo.pl

tel. +48 82 565 28 41 / 605 255 994
w.mazurek@sungboo.pl

tel. +48 82 565 28 41 / 570 199 110
k.radoslawska@sungboo.pl
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RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE / CUT RESISTANT GLOVES

B
PL

C

C

SPECIAL CUT

EXTRA CUT

PREMIUM CUT

OPIS

Rękawice antyprzecięciowe z włókna HPPE / szklanego
w kolorze szarym, powlekane poliuretanem (PU) w kolorze
szarym. Ścieg 13G.

Rękawice antyprzecięciowe z włókna HPPE / szklanego
w kolorze szarym, powlekane poliuretanem (PU) w kolorze
szarym. Ścieg 13G. Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Rękawice antyprzecięciowe z włókna HPPE / szklanego
w kolorze niebiesko-białym, powlekane podwójną powłoką
z piaskowanego nitrylu w kolorze czarnym. Ścieg 13G.
Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

GŁÓWNE CECHY

• podstawowy poziom odporności na przecięcie (poziom B)
• najwyższy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie.

• wysoki poziom odporności na przecięcie (poziom C)
• najwyższy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie.

• wysoki poziom odporności na przecięcie (poziom C)
i przekłucie • najwyższy poziom odporności na ścieranie
i rozdzieranie.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• przemysł motoryzacyjny • metalowy • szklarski • papierniczy
• ochrona przed ostrymi krawędziami.

• przemysł motoryzacyjny • spożywczy • metalowy • szklarski
• papierniczy • ochrona przed ostrymi krawędziami.

• przemysł motoryzacyjny • spożywczy • metalowy • szklarski
• papierniczy • ochrona przed ostrymi krawędziami.

NORMA

EN 388:2016

EN 388:2016

EN 388:2016

4X42B

EN DESCRIPTION

4X42C

4X43C

Anti-cut, grey HPPE / glass fiber gloves, coated with grey
polyurethane (PU). 13G stitch.

Anti-cut, grey HPPE / glass fiber gloves, coated with grey
polyurethane (PU). 13G stitch. Approved for direct contact
with food.

Anti-cut, blue and white HPPE / glass fiber gloves, coated
with double black sandy nitrile. 13G stitch. Approved for
direct contact with food.

MAIN FEATURES

• basic level cut protection gloves (level B) • the highest
degree of resistance to abrasion and tearing.

• high level cut protection gloves (level C) • the highest
degree of resistance to abrasion and tearing.

• high level cut protection gloves (level C) • the highest
degree of resistance to abrasion and tearing.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• automotive • metal • glass • paper industry • protection
against sharp edges.

• automotive • food industry • metal • glass • paper industry
• protection against sharp edges.

• automotive • food industry • metal • glass • paper industry
• protection against sharp edges.

NORM

EN 388:2016

EN 388:2016

EN 388:2016
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RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE / CUT RESISTANT GLOVES

D
PL

D, F

F

INDUSTRIAL CUT

TOP CUT

OPIS

Rękawice antyprzecięciowe z włókna HPPE / stalowego
w kolorze szarym, powlekane spienionym nitrylem w kolorze czarnym. Ścieg 13G.

Rękawice antyprzecięciowe z włókna HPPE / stalowego /
szklanego w kolorze niebieskim, powlekane spienionym nitrylem w kolorze czarnym. Ścieg 13G.

GŁÓWNE CECHY

• bardzo wysoki poziom odporności na przecięcie (poziom D)
• najwyższy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie.

• najwyższy poziom odporności na przecięcie (poziom F)
• najwyższy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie
• bardzo wysoki poziom odporności na przekłucie.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• przemysł motoryzacyjny • metalowy • szklarski • papierniczy
• ochrona przed ostrymi krawędziami • dla wymagających
użytkowników.

• przemysł motoryzacyjny • metalowy • szklarski • papierniczy
• ochrona przed ostrymi krawędziami • dla wymagających
użytkowników.

NORMA

EN 388:2016

EN 388:2016

4X42D

EN DESCRIPTION

4X43F

Anti-cut, grey HPPE / steel fiber gloves, coated with black
foam nitrile. 13G stitch.

Anti-cut, blue HPPE / steel / glass fiber gloves, coated with
black foam nitrile. 13G stitch.

MAIN FEATURES

• very high level cut protection gloves (level D) • the highest
degree of resistance to abrasion and tearing.

• the highest level cut protection gloves (level F) • the
highest degree of resistance to abrasion and tearing • very
high puncture resistance.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• automotive • metal • glass • paper industry • protection
against sharp edges • for demanding users.

• automotive • metal • glass • paper industry • protection
against sharp edges • for demanding users.

NORM

EN 388:2016

EN 388:2016
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Rękawice antyprzecięciowe INDUSTRIAL CUT
oraz rękawice antyprzecięciowe TOP CUT
zabezpieczają dłonie użytkowników w bardzo
wysokim (poziom ochrony D) oraz maksymalnym
(poziom ochrony F) stopniu przed ryzykiem
skaleczenia. Zgodnie ze znowelizowaną normą
EN388:2016.

RĘKAWICE POWLEKANE NITRYLEM / NITRILE COATED GLOVES

PL

11N-N08

FLEX 4

OPIS

Rękawice poliestrowe w kolorze białym, powlekane nitrylem
w kolorze żółtym. Ścieg 13G.

Rękawice poliamidowe w kolorze szarym z lycrą, powlekane
piaskowanym nitrylem w kolorze czarnym. Ścieg 13G.

GŁÓWNE CECHY

• trwała powłoka nitrylowa • wysoka odporność na ścieranie
• pewny uchwyt w wilgotnym środowisku.

• niezwykły komfort • najwyższy poziom odporności na
ścieranie • pewny uchwyt • wysoka manualność i elastyczność.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• prace w środowisku wilgotnym • budownictwo • prace
montażowe • czynności naprawcze • przenoszenie materiałów.

• przenoszenie materiałów • prace montażowe • transport.

NORMA

EN 388:2016

EN 388:2016

4131X

3121X

EN DESCRIPTION

White polyester gloves coated with yellow nitrile. 13G stitch.

Grey nylon/lycra gloves coated with black sandy nitrile.
13G stitch.

MAIN FEATURES

• durable nitrile coating • high degree of abrasion resistance
• excellent wet grip.

• the highest degree of abrasion resistance • excellent grip
• high dexterity and flexibility.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• wet environment • construction • assembly • maintenance
• meterial handling.

• material handling • assembly • transport.

NORM

EN 388:2016

EN 388:2016
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RĘKAWICE POWLEKANE NITRYLEM / NITRILE COATED GLOVES

PL

11N-N09

TOP SOFT

TOP FOAM

OPIS

Rękawice poliestrowe w kolorze szarym, powlekane cienką
warstwą spienionego nitrylu w kolorze czarnym. Ścieg 15G.

Rękawice poliamidowe w kolorze szarym ze spandeksem,
powlekane miękkim nitrylem w kolorze czarnym. Ścieg 15G.

Rękawice poliamidowe w kolorze szarym ze spandeksem, powlekane spienionym nitrylem w kolorze czarnym.
Ścieg 15G.

GŁÓWNE CECHY

• pełna powłoka • najwyższy poziom odporności na ścieranie
• manualne • elastyczne • efekt drugiej skóry.

• najwyższy poziom odporności na ścieranie • maksymalny
komfort pracy • rękawice zgodne ze standardem 100 OEKOTEX • manualne • elastyczne • efekt drugiej skóry.

• najwyższy poziom odporności na ścieranie • maksymalny
komfort pracy • rękawice zgodne ze standardem 100 OEKOTEX • manualne • elastyczne • efekt drugiej skóry.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• prace w środowisku wilgotnym • zaolejonym • prace
montażowe.

• prace manualne • montażowe • w przemyśle motoryzacyjnym
• AGD • transporcie • magazynowaniu.

• prace manualne • montażowe • w przemyśle motoryzacyjnym
• AGD • transporcie • magazynowaniu.

NORMA

EN 388:2016

EN 388:2016

EN 388:2016

4121X

EN DESCRIPTION

4131X

4131X

Grey thin polyester gloves fully coated with black foam
nitrile. 15G stitch.

Grey nylon/lycra gloves coated with soft nitrile in black
colour. 15G stitch.

Grey nylon/lycra gloves coated with foam nitrile in black
colour. 15G stitch.

MAIN FEATURES

• fully coating • the highest degree of abrasion resistance • high
dexterity • high flexibility • second skin effect.

• the highest degree of abrasion resistance • maximal comfort
• gloves in accordance with the OEKO-TEX 100 standard • high
dexterity • high flexibility • second skin effect.

• the highest degree of abrasion resistance • maximal
comfort • gloves in accordance with the OEKO-TEX 100
standard • high dexterity • high flexibility • second skin effect.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• excellent in wet • oily environment • assembly.

• manual and assembly works in the automotive industry
• household appliances • transport • storage.

• manual and assembly works in the automotive industry
• household appliances • transport • storage.

NORM

EN 388:2016

EN 388:2016

EN 388:2016
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STANDARD 100 by OEKO-TEX® oznacza zaufanie Klientów i wysokie
bezpieczeństwo produktu. To jedna z najbardziej znanych na świecie
etykiet dla tekstyliów testowanych pod kątem zawartości szkodliwych
substancji.
Jeśli rękawice ochronne oznaczone są etykietą lub nadrukiem OEKO
TEX STANDARD 100, możemy być pewni, że każdy element tego
artykułu, tj. każda przędza, powłoka, logo produktu i inne akcesoria,
zostały przetestowane pod kątem zawartości szkodliwych substancji.
Zgodnie z systemem modułowym testowane są każde pojedyncze
składniki. Produkt tak oznaczony jest nieszkodliwy z ekologicznego
punktu widzenia. Test jest przeprowadzany przez niezależne
instytuty partnerskie OEKO-TEX® na podstawie obszernego katalogu
kryteriów OEKO-TEX®. W teście uwzględnione są liczne regulowane
i nieuregulowane substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia
ludzkiego. Katalog kryteriów jest aktualizowany co najmniej raz
w roku i poszerzany o nową wiedzę naukową lub wymogi ustawowe.
Producentom i Klientom nie jest łatwo codziennie kontrolować sytuację
prawną dotyczącą substancji szkodliwych. Z pomocą przychodzą
nam eksperci z instytutów OEKO-TEX® cieszący się powszechnym
zaufaniem.
Jesteśmy bezpieczni!

STANDARD 100 by OEKO-TEX® means Customer confidence and high
product security. This is one of the best known labels in the world for
textiles tested for the content of harmful substances.
If protective gloves are labeled or printed with OEKO TEX STANDARD
100, we can be sure that every element of this article, i.e. every yarn,
coating, product logo and other accessories, has been tested for harmful
substances. Every single component is tested according to the modular
system. The product thus marked is harmless from an ecological point
of view. The test is carried out by independent OEKO-TEX® partner
institutes based on the extensive OEKO-TEX® criteria catalog. The test
includes numerous regulated and unregulated substances that may
be harmful to human health. The catalog of criteria is updated at least
once a year and expanded with new scientific knowledge or statutory
requirements. It is not easy for manufacturers and Customers to check
the legal situation regarding harmful substances on a daily basis.
Experts from OEKO-TEX® institutes enjoying universal trust come to
our aid.
We are safe!
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Dlaczego rękawice powlekane
nitrylem są tak popularne?
Obecnie na rynku dostępnych jest bardzo dużo rękawic ochronnych
powleczonych powłoką nitrylową. Dlaczego warto zwrócić szczególną
uwagę na ten rodzaj powleczenia i ten rodzaj produktu? Otóż, nitryl
jest znakomitą gumą syntetyczną, bardzo odporną na działanie
olejów, tłuszczów i substancji chemicznych. Może więc znaleźć swoje
zastosowanie w wielu czynnościach wymagających ochrony dłoni przed
tymi substancjami. Ponadto, ma dobre właściwości mechaniczne, jest
elastyczny, ma dużą odporność na ścieranie i zapewnia bardzo dobry
chwyt.
Korzystajmy z oferty SUNGBOO na rękawice powlekane nitrylem!

Why are nitrile coated gloves
so popular?
There are a lot of protective gloves coated with nitrile on the market
today. Why should you pay special attention to this type of coating and
this type of product? Well, nitrile is an excellent synthetic rubber, very
resistant to oils, fats and chemicals. So it can find its application in
many activities that require hand protection against these substances.
In addition, it has good mechanical properties, is flexible, has high
abrasion resistance and provides a very good grip.
Let's use the SUNGBOO offer for nitrile coated gloves!

RĘKAWICE POWLEKANE NITRYLEM / NITRILE COATED GLOVES

PL

DOT GRIP

FOOD-500

OPIS

Rękawice poliamidowe w kolorze czarnym ze spandeksem,
powlekane spienionym nitrylem w kolorze czarnym i kropkami z nitrylu w kolorze czarnym. Ścieg 15G.

Rękawice poliamidowe w kolorze białym ze spandeksem,
powlekane spienionym nitrylem w kolorze jasnoniebieskim.
Ścieg 15G. Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

GŁÓWNE CECHY

• najwyższy poziom odporności na ścieranie • maksymalny
komfort pracy i chwytności • manualne • elastyczne • efekt
drugiej skóry.

• najwyższy poziom odporności na ścieranie • maksymalny
komfort pracy • manualne • elastyczne • efekt drugiej skóry.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• prace montażowe • w przemyśle motoryzacyjnym • AGD
• transport • magazynowanie.

• przemysł spożywczy • prace manualne w środowisku
wilgotnym • ochronna przed zimnem i ciepłem.

NORMA

EN 388:2016

EN 388:2016

4121X

4121X

EN DESCRIPTION

Black nylon/lycra gloves coated with foam nitrile in
black colour and nitrile dots in black colour. 15G stitch.

White nylon/lycra gloves coated with foam nitrile in
light blue colour. 15G stitch. Approved for direct contact
with food.

MAIN FEATURES

• the highest degree of abrasion resistance • maximal
comfort and grip • high dexterity • high flexibility • second
skin effect.

• the highest degree of abrasion resistance • maximal comfort
• high dexterity • high flexibility • second skin effect.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• assembly works in the automotive industry • household
appliances • transport • storage.

• food industry • manual works in wet environment
• protection against cold and heat.

NORM

EN 388:2016

EN 388:2016
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RĘKAWICE POWLEKANE NITRYLEM / NITRILE COATED GLOVES

PL

YELLOW NITRILE

SAFE WORK

OPIS

Rękawice bawełniane w kolorze ecru, powlekane
nitrylem w kolorze żółtym. Ścieg 13G.

Rękawice poliamidowe w kolorze czarnym, powlekane
całościowo cienką warstwą spienionego nitrylu w kolorze
czarnym. Ścieg 15G.

GŁÓWNE CECHY

• trwała powłoka nitrylowa • wysoka odporność na ścieranie.

• całościowe powleczenie • najwyższy poziom odporności
na ścieranie • sportowy mankiet • manualne • elastyczne
• efekt drugiej skóry.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• prace w środowisku wilgotnym • budownictwie • pracach
naprawczych • magazynowych.

• prace w środowisku wilgotnym • transport • dla kierowców.

NORMA

EN 388:2016

EN 388:2016

3111X

EN DESCRIPTION

4121X

Ecru cotton gloves coated with yellow nitrile. 13G stitch.

Black nylon/lycra gloves fully coated with black foam nitrile.
15G stitch.

MAIN FEATURES

• durable nitrile coating • high degree of abrasion resistance.

• fully coating • the highest degree of abrasion resistance
• sport cuff • high dexterity • high flexibility • second skin
effect.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• wet environment • construction • maintenance • warehousing.

• wet environment • drivers and transport.

NORM

EN 388:2016

EN 388:2016
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RĘKAWICE POWLEKANE POLIURETANEM (PU) / POLYURETHANE (PU) COATED GLOVES

PL

11N-PU08

11N-PU08 C

11N-PU10

OPIS

Rękawice poliestrowe w kolorze białym, powlekane
poliuretanem (PU) w kolorze białym. Ścieg 13G. Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Rękawice poliestrowe w kolorze czarnym, powlekane poliuretanem (PU) w kolorze czarnym. Ścieg 13G.

Rękawice poliestrowe w kolorze białym, końcówki palców
powlekane poliuretanem (PU) w kolorze białym. Ścieg 13G.
Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

GŁÓWNE CECHY

• najwyższy poziom odporności na ścieranie • wysoka
zręczność.

• najwyższy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie
• wysoka zręczność.

• wysoka zręczność i precyzyjność.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• prace instalacyjne i montażowe • przemysł spożywczy
• motoryzacyjny • czynności kontrolne • elektronika.

• prace instalacyjne i montażowe • czynności naprawcze
• czynności kontrolne • elektronika.

• prace montażowe z drobnymi elementami • przemysł
spożywczy • czynności kontrolne • elektronika.

NORMA

EN 388:2016

EN 388:2016

EN 388:2016

4131X

EN DESCRIPTION

4141X

013XX

White polyester gloves coated with polyurethane (PU) in
white colour. 13G stitch. Approved for direct contact with
food.

Black polyester gloves coated with polyurethane (PU) in
black colour. 13G stitch.

White polyester gloves coated at fingertips with polyurethane
(PU) in white colour. 13G stitch. Approved for direct contact
with food.

MAIN FEATURES

• the highest degree of abrasion resistance • excellent
dexterity.

• the highest degree of resistance to abrasion and tear
• excellent dexterity.

• high dexterity and accuracy.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• installation and assembly works • food industry • automotive
industry • control activities • electronics.

• installation and assembly works • repair works • automotive
industry • control activities • electronics.

• assembly works with small elements • food industry • control
activities • electronics.

NORM

EN 388:2016

EN 388:2016

EN 388:2016
17

RĘKAWICE POWLEKANE POLIURETANEM (PU) / POLYURETHANE (PU) COATED GLOVES

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE!
ELECTROSTATIC PROPERTIES!

Rękawice ochronne 11N-PU08 ES posiadają właściwości antyelektrostatyczne
- zgodnie z normą EN 16350:2014. To oznacza że mogą być stosowane
w miejscach zagrożonych wybuchem i pożarem. Należy jednak pamiętać, iż
osoba używająca rękawic o właściwościach antyelektrostatycznych powinna
być odpowiednio uziemiona, np. poprzez używanie właściwego obuwia.
Rękawice stanowią wówczas istotne ogniwo w łańcuchu uziemienia: rękawice
– odzież ochronna – obuwie – ziemia. Aby rękawice mogły spełnić omawiany
warunek rozpraszania ładunku elektrostatycznego:
1. Muszą posiadać rezystencję skośną na poziomie niższym niż 1 × 108 omów
(Rv< 1× 108 Ω), oraz
2. Badanie, o którym mowa powyżej wykonuje się w temperaturze powietrza
23 ±1°C, przy wilgotności 25 ±5%.
Zgodnie z Certyfikatem wystawionym przez jednostkę notyfikowaną CTC
we Francji, niniejszy produkt spełnia te wymagania.

11N-PU08 ES
PL

OPIS

Rękawice antyelektrostatyczne, poliestrowe z włóknem węglowym w kolorze jasnoszarym, powlekane poliuretanem (PU)
w kolorze jasnoszarym. Ścieg 13G.

GŁÓWNE CECHY

• właściwości antyelektrostatyczne • wysoka odporność na
ścieranie i rozdzieranie • wysoka zręczność.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• przy zagrożeniu wybuchem i pożarem • elektronika
• górnictwo • prace montażowe • czynności kontrolne.

NORMA

EN 388:2016, EN 16350:2014
Protective gloves 11N-PU08 ES have antielectrostatic properties - in
accordance with EN 16350:2014. This means that they can be used in areas
at risk of explosion and fire. However, it should be remembered that a person
using gloves with antielectrostatic properties should be properly earthed, e.g.
by using appropriate footwear. Gloves are then an important link in the ground
chain: gloves - protective clothing - footwear - earth. In order for the gloves to
meet this static dissipation condition:
1. They must have vertical resistance of less than 1× 108 ohms
(Rv <1 × 108 Ω), and
2. The test referred to above shall be carried out at an air temperature
of 23 ± 1 ° C and a humidity of 25 ± 5%.
According to the Certificate issued by the notified body CTC in France,
this product meets the requirements.

3131X

EN DESCRIPTION

Antielectrostatic, light grey polyester/carbon fiber gloves
coated with PU polyurethane (PU) in light grey colour.
13G stitch.

MAIN FEATURES

• antielectrostatic properties • high degree of abrasion and
tear resistance • high dexterity.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• in case of explosion or fire hazard • electronics • mining
• assembly works • control activities.

NORM

EN 388:2016, EN 16350:2014
18

RĘKAWICE POWLEKANE LATEKSEM / LATEX COATED GLOVES

PL

11N-L08

11N-L10

COMFORT GRIP

OPIS

Rękawice poliestrowe w kolorze jasnożółtym, powlekane
marszczonym lateksem w kolorze niebieskim. Ścieg 10G.

Rękawice poliestrowe w kolorze niebieskim, powlekane
spienionym lateksem w kolorze czarnym. Ścieg 13G.

Rękawice z włókna bambusowego w kolorze czarnym, powlekane spienionym lateksem w kolorze żółtym. Ścieg 13G.

GŁÓWNE CECHY

• wytrzymała, gruba powłoka lateksowa • pewny uchwyt
• maksymalny poziom ochrony przed rozdzieraniem.

• niezwykle miękkie i komfortowe w użytkowaniu • zapewniające pewny uchwyt w wilgotnym środowisku.

• niezwykle wysoki poziom komfortu pracy • bardzo miękkie
• pewny uchwyt • dobry poziom manualności przy grubej
powłoce.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• prace budowlane • brukarstwo • inne wymagające prace.

• prace wymagające manualności • transport • przenoszenie
materiałów • przeładunek / rozładunek.

• prace budowlane • transport • przenoszenie materiałów
• przeładunek / rozładunek • przy wysokiej lub niskiej
temperaturze.

NORMA

EN 388:2016

EN 388:2016

EN 388:2003

2121X

3142X

EN DESCRIPTION

2121

Yellow polyester gloves coated with blue crinkle latex.
10G stitch.

Blue manual polyester gloves coated with black foam
latex. 13G stitch.

Black bamboo fiber gloves coated with yellow foam latex.
13G stitch.

MAIN FEATURES

• durable thick latex coating • excellent grip • maximal degree
of resistance to tear.

• extremely soft and comfortable to use • ensuring a firm
grip also in wet environment.

• extremely high level of comfort • very soft • firm grip • good
degree of dexterity with a thick coating.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• construction works • paving • other demanding works.

• works requiring dexterity • transport • material handling
• reloading / unloading.

• construction • transport • material handling • reloading /
unloading • at high or low temperature.

EN 388:2016

EN 388:2003

NORM

EN 388:2016
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Znak graficzny dostępny do pobrania ze strony frosta.pl

20

RĘKAWICE MARKI WŁASNEJ / PRIVATE LABEL GLOVES

RĘKAWICE MARKI WŁASNEJ
PRIVATE LABEL GLOVES

MIEJSCE
NA LOGO
KLIENTA

SWG-PDL
PL

OPIS

• bezpyłowe • miękkie • trwałe • maksymalna ochrona przed
rozdzieraniem.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• prace pomocnicze w przemyśle spożywczym i chłodnictwie • przemysł motoryzacyjny • lakiernictwo • prace magazynowe • prace montażowe.

NORMA

EN 388:2016

Do zalet posiadania marki własnej można zaliczyć m.in.:
• budowanie pozytywnego wizerunku organizacji
• osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
• możliwość wyróżnienia się na tle innych dostawców
• budowanie relacji z Klientami i zwiększanie wśród nich zaufania i lojalności.
Jesteś przedstawicielem znanej marki? Chcemy przyczynić się do budowy
i rozwoju jej wartości!

Many of the users of gloves manufactured by SUNGBOO are well-known
industrial or trade companies having their own recognizable brand, with which
they identify very strongly. We understand and respect it!

214XX

EN DESCRIPTION

In this case, we can propose the implementation of production of selected
types of protective gloves according to agreed design for the Customer's or
user's private label.

White nylon gloves coated with PVC dots in blue colour.
13G stitch.

MAIN FEATURES

• dust-free • soft • durable • maximal resistance to tear.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• ancillary works in food industry and cold storing • automotive
industry • varnishing • warehousing • assembly works.

NORM

EN 388:2016

W takim przypadku możemy zaproponować wdrożenie produkcji wybranych
typów rękawic ochronnych wg. uzgodnionego projektu dla marki własnej
Klienta lub użytkownika.
Naszą kompetencją będzie całkowity proces produkcji i dostawy takiego asortymentu, natomiast dystrybucja dla użytkowników końcowych odbędzie się wyłącznie poprzez naszych Zleceniodawców i pod ich kontrolą.

Rękawice poliamidowe w kolorze białym, pokryte punktowo
PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 13G.

GŁÓWNE CECHY

Wielu z użytkowników rękawic produkowanych przez SUNGBOO to znane firmy
przemysłowe lub handlowe, które posiadają własną rozpoznawalną markę,
z którą bardzo mocno się utożsamiają. Rozumiemy to i szanujemy !

Our competence will be the entire production process and delivery of such an
assortment, while distribution to end users will only take place through our
Clients and under their control.
The advantages of having a private lebel include:
• building a positive image of the organization
• achieving a competitive advantage
• the opportunity to stand out from other suppliers
• building relationship with Clients and increasing trust and loyalty among them.
Are you a representative of a well known brand? We want to contribute to
building and developing its value!
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RĘKAWICE POWLEKANE PVC / PVC COATED GLOVES

PL

SWG-D

SWG-SD

SWG-GD

OPIS

Rękawice bawełniane w kolorze ecru, pokryte punktowo
PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 10G.

Rękawice bawełniane średniej grubości w kolorze ecru, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 10G.

Rękawice bawełniane, grube, w kolorze ecru, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 7G.

GŁÓWNE CECHY

• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz
naturalnych.

• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz
naturalnych.

• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz
naturalnych.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów
• przeładunek / rozładunek.

• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów
• przeładunek / rozładunek.

• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów
• przeładunek / rozładunek • w chłodnictwie.

NORMA

EN 420:2003

EN 420:2003

EN 420:2003

Ecru cotton gloves coated with PVC dots in blue colour. 10G
stitch.

Ecru cotton average thickness gloves coated with PVC dots
in blue colour. 10G stitch.

Ecru cotton thick gloves coated with PVC dots in blue colour.
10G stitch.

MAIN FEATURES

• high level of work comfort • made of natural yarns.

• high level of work comfort • made of natural yarns.

• high level of work comfort • made of natural yarns.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• universal use • material handling • reloading / unloading.

• universal use • material handling • reloading / unloading.

• universal use • material handling • reloading / unloading
• in cold conditions.

NORM

EN 420:2003

EN 420:2003

EN 420:2003

EN DESCRIPTION
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RĘKAWICE POWLEKANE PVC / PVC COATED GLOVES

PL

SWG-SFD granatowe

SWG-SFD pomarańczowe

SWG-GFD

OPIS

Rękawice bawełniane średniej grubości, w kolorze granatowym, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim.
Ścieg 10G.

Rękawice bawełniane średniej grubości, w kolorze pomarańczowym, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim.
Ścieg 10G.

Rękawice bawełnianew kolorze granatowym, grube, pokryte punktowo PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 7G.

GŁÓWNE CECHY

• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz
naturalnych.

• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz
naturalnych.

• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz
naturalnych.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów
• przeładunek / rozładunek.

• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów
• przeładunek / rozładunek.

• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów
• przeładunek / rozładunek • w chłodnictwie.

NORMA

EN 420:2003

EN 420:2003

EN 420:2003

Navy blue average thickness cotton gloves coated with PVC
dots in blue colour. 10G stitch.

Orange average thickness cotton gloves coated with PVC
dots in blue colour. 10G stitch.

Navy blue thick cotton gloves coated with PVC dots in blue
colour. 7G stitch.

MAIN FEATURES

• high level of work comfort • made of natural yarns.

• high level of work comfort • made of natural yarns.

• high level of work comfort • made of natural yarns.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• universal use • material handling • reloading / unloading.

• universal use • material handling • reloading / unloading.

• universal use • material handling • reloading / unloading
• in cold conditions.

NORM

EN 420:2003

EN 420:2003

EN 420:2003

EN DESCRIPTION
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RĘKAWICE POWLEKANE PVC / PVC COATED GLOVES

PL

SWG-PDL

SWG-CFD niebieskie

SWG-CFD białe

OPIS

Rękawice poliamidowe w kolorze białym, pokryte punktowo
PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 13G.

Rękawice poliamidowo-bawełniane w kolorze białym,
pokryte mikrokropkami PVC w kolorze niebieskim.
Ścieg 13G.

Rękawice poliamidowo-bawełniane w kolorze białym,
pokryte mikrokropkami PVC w kolorze białym. Ścieg 13G.

GŁÓWNE CECHY

• bezpyłowe • miękkie • trwałe • maksymalna ochrona przed
rozdzieraniem.

• bardzo manualne • lekkie • przewiewne • zapewniające
pewny uchwyt.

• bardzo manualne • lekkie • przewiewne • zapewniające
pewny uchwyt.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• prace pomocnicze w przemyśle spożywczym i chłodnictwie • przemysł motoryzacyjny • lakiernictwo • prace magazynowe • prace montażowe.

• prace montażowe z drobnymi elementami • czynności kontrolne • przemysł AGD • wszędzie tam gdzie wymagana jest
wysoka manualność.

• prace montażowe z drobnymi elementami • czynności
kontrolne • przemysł AGD • wszędzie tam gdzie wymagana
jest wysoka manualność.

NORMA

EN 388:2016

EN 420:2003

EN 420:2003

White nylon gloves coated with PVC dots in blue colour. 13G
stitch.

White thin nylon/cotton gloves coated with PVC microdots
in blue colour. 13G stitch.

White thin nylon/cotton gloves coated with PVC microdots
in white colour. 13G stitch.

MAIN FEATURES

• dust-free • soft • durable • maximal resistance to tear.

• very manual • light • airy • providing a firm grip.

• very manual • light • airy • providing a firm grip.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• ancillary works in food industry and cold storing • automotive
industry • varnishing • warehousing • assembly works.

• assembly works with small elements • control activities • household appliances industry, wherever high dexterity is required.

• assembly works with small elements • control activities • household appliances industry, wherever high dexterity is required.

NORM

EN 388:2016

EN 420:2003

EN 420:2003

214XX

EN DESCRIPTION
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RĘKAWICE POWLEKANE PVC / PVC COATED GLOVES

PL

SWG-PSD granatowe

SWG-PSD jasnozielone

SOFT GRIP

OPIS

Rękawice poliestrowo-bawełniane w kolorze granatowym,
pokryte punktowo PVC. Ścieg 10G.

Rękawice poliestrowo-bawełniane w kolorze jaskrawozielonym, pokryte punktowo PVC. Ścieg 10G.

Rękawice poliamidowo-bawełniane w kolorze białym,
pokryte punktowo PVC. Ścieg 10G.

GŁÓWNE CECHY

• wysoki poziom komfortu pracy • trwałość.

• łatwo dostrzegalne (high vis) • wysoki poziom komfortu
pracy • trwałość.

• wysoki poziom komfortu pracy (wewnątrz bawełna)
• wzmacniane (na zewnątrz poliamid).

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• uniwersalne zastosowanie • przenoszenie materiałów
• budownictwo • transport.

• marketing • drogownictwo • ogrodnictwo • budownictwo
• transport.

• przemysł motoryzacyjny • przemysł AGD • wymagające
prace.

NORMA

EN 420:2003

EN 420:2003

EN 388:2003

1141

EN DESCRIPTION

Navy blue polyester/cotton gloves coated with PVC dots in
blue colour. 10G stitch.

Bright green polyester/cotton gloves coated with PVC dots
in white colour. 10G stitch.

White nylon/cotton gloves coated with PVC dots in blue
colour. 10G stitch.

MAIN FEATURES

• high level of work comfort • durability.

• Easily visible (high vis) • high level of comfort • durability.

• a high level of comfort (inside cotton) • reinforced (outside
polyamide).

INDUSTRY
APPLICATIONS

• universal use • material handling • construction • transport.

• marketing • road construction • gardening • construction
• transport.

• automotive industry • household appliances industry
• demanding jobs.

NORM

EN 420:2003

EN 420:2003

EN 388:2003
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RĘKAWICE POWLEKANE PVC / PVC COATED GLOVES

PL

SWG-CROSS

SWG-B1

OPIS

Rękawice bawełniano-poliestrowe w kolorze szaroniebieskim, poryte siatką PVC. Ścieg 10G.

Rękawice bawełniano-poliestrowe w kolorze ecru, poryte
warstwą PVC w kolorze niebieskim. Ścieg 10G.

GŁÓWNE CECHY

• wysoki poziom komfortu pracy (wewnątrz bawełna)
• wzmacniane (na zewnątrz poliamid).

• trwałe • pewny uchwyt.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• budownictwo • transport • przenoszenie materiałów
• uniwersalne zastosowanie.

• ogrodnictwo • rolnictwo • brukarstwo • uniwersalne zastosowanie.

NORMA

EN 420:2003

EN 420:2003

Grey-blue cotton/polyester gloves coated with PVC cross in
blue colour. 10G stitch.

Ecru cotton/polyester gloves palm coated with blue PVC.
10G stitch.

MAIN FEATURES

• a high level of comfort (inside cotton) • reinforced (outside
polyamide).

• durable • firm grip.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• construction • transport • material handling • universal use.

• gardening • agriculture • paving • universal use.

NORM

EN 420:2003

EN 420:2003

EN DESCRIPTION
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RĘKAWICE NIEPOWLEKANE / UNCOATED GLOVES

PL

SWG-C

SWG-S

SWG-G

OPIS

Cienkie rękawice bawełniane w kolorze ecru. Ścieg 13G.

Rękawice bawełniane średniej grubości w kolorze ecru.
Ścieg 10G.

Grube rękawice bawełniane w kolorze ecru. Ścieg 7G.
Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

GŁÓWNE CECHY

• wysoka zręczność i manualność • wysoki poziom komfortu
pracy • wykonane z przędz naturalnych.

• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz
naturalnych • trwałe.

• wysoki poziom komfortu pracy • wykonane z przędz
naturalnych • trwałe.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• uniwersalne zastosowanie • jako wkłady do innych rękawic
• prace montażowe z drobnymi elementami.

• uniwersalne zastosowanie.

• uniwersalne zastosowanie • m.in. w chłodnictwie
• przemyśle spożywczym.

NORMA

EN 420:2003

EN 420:2003

EN 420:2003

Thin ecru cotton gloves. 13G stitch.

Average thickness ecru cotton gloves. 10G stitch.

Thick ecru cotton gloves. 7G stitch. Approved for direct
contact with food.

MAIN FEATURES

• extremely manual • high dexterity • high level of
comfort • made of natural yarns.

• high level of work comfort • made of natural yarns • durable.

• high level of work comfort • made of natural yarns • durable.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• universal use • as inserts for other gloves • assembly works
with small elements.

• universal use.

• universal application • including in cold condition • food
industry.

NORM

EN 420:2003

EN 420:2003

EN 420:2003

EN DESCRIPTION
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RĘKAWICE NIEPOWLEKANE / UNCOATED GLOVES

PL

SWG-MELS

SWG-PL

OPIS

Rękawice bawełniano-poliestrowe w kolorze ecru. Ścieg 10G.
Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Rękawice poliamidowe w kolorze białym. Ścieg 13G. Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

GŁÓWNE CECHY

• wysoka zręczność • wysoki poziom komfortu pracy
• bestseller.

• bezpyłowe • wysoka zręczność i manualność • niepozostawiające śladów na dotykanym elemencie.

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

• uniwersalne zastosowanie • przemysł motoryzacyjny
• spożywczy • AGD • również jako wkłady do innych rękawic.

• przemysł spożywczy • motoryzacyjny • lakiernictwo
• prace magazynowe • prace montażowe.

NORMA

EN 420:2003

EN 420:2003

Ecru cotton/polyester gloves. 10G stitch. Approved for
direct contact with food.

White nylon gloves. 13G stitch. Approved for direct contact
with food.

MAIN FEATURES

• high dexterity • high level of comfort • bestseller.

• dust free • high dexterity • leaving no marks on the touched
element.

INDUSTRY
APPLICATIONS

• universal use • automotive industry • food industry
• household appliances • also as inserts for other gloves.

• food industry • automotive industry • varnishing
• warehousing • assembly works.

NORM

EN 420:2003

EN 420:2003

EN DESCRIPTION
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NORMY EUROPEJSKIE
Norma EN 420:2003 określa szczegółowo sposób oznakowania rękawic ochronnych. Znakowanie powinno zawierać następujące informacje:
• nazwę, znak handlowy lub inne dane określające producenta lub jego 			
autoryzowanego przedstawiciela
• oznaczenie rękawicy (nazwa handlowa lub kod pozwalający użytkownikowi jasno
zidentyfikować produkt z jego producentem / autoryzowanym przedstawicielem)
• oznaczenie wielkości
• w razie potrzeby oznaczenie daty ważności – jeżeli parametry rękawicy mogą
być znacznie obniżone przez starzenie
• w przypadku zgodności rękawicy z jedną lub kilkoma przedmiotowymi normami 		
europejskimi – znaki graficzne odpowiednie do norm.

Rękawice ochronne marki SUNGBOO zostały zaprojektowane i wyprodukowane m.in. z uwzględnieniem wymagań przytoczonych poniżej Norm Europejskich. Z całą odpowiedzialnością deklarujemy, iż stanowią bezpieczne Środki Ochrony Indywidualnej kategorii I lub II o ile są używane
zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwym doborem. Charakteryzują się najwyższą jakością
użytych materiałów i wykonania, dzięki czemu zapewniają wysoki poziom komfortu pracy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, określono trzy
kategorie zagrożeń, przed którymi Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) mają chronić użytkowników:
• Kategoria I: zagrożenia minimalne
• Kategoria II: zagrożenia nieuwzględnione w kategorii I i III
• Kategoria III: zagrożenia, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje jak
śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu

EN 388:2016

EN 420:2003

(ochrona przed zagrożenianmi mechanicznymi)

(norma ogólna)

Zgodność produktów SUNGBOO z normą EN 388:2016 potwierdza ich właściwości ochronne
w zakresie odporności na ścieranie, przecięcie, rozdzieranie i przekłucie. Wcześniej, przez długi okres czasu funkcjonowała w tym miejscu norma EN 388:2003. Z uwagi jednak na to, iż rynek
środków ochrony indywidualnej rozwinął się w sposób imponujący i wiele produktów charakteryzowało się (pozornie) podobnymi poziomami ochrony zgodnie z normą EN 388:2003, powstała potrzeba, aby parametry mechaniczne rękawic zostały doprecyzowane. Pozwoliła na to
znowelizowana norma EN 388:2016.

Norma EN 420:2003 jest normą ogólną, powoływaną w przedmiotowych normach europejskich
dotyczących lub mających zastosowanie do rękawic ochronnych. Określono w niej wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic,
odporności materiałów rękawicy na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania
i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.

Ma to szczególne znaczenie dla rękawic antyprzecięciowych. Coupe test charakterystyczny dla
wcześniej obowiązującej normy EN 388:2003 został tutaj doprecyzowany zgodnie z metodą
ISO13997 zwaną również metodą TDM-100. W przypadku tej metodologii używa się innego narzędzia w trakcie testowania a szczególne znaczenie ma kontrola ostrości narzędzia do cięcia
próbki materiału.

Istotnym elementem normy EN 420:2003 jest prawidłowe wymiarowanie rękawic ochronnych,
zgodnie z poniższą tabelą:

Rozmiar rękawicy

Obwód dłoni (mm)

Długość dłoni
(mm)

Minimalna długość
rękawicy (mm)

6

152

160

220

7

178

171

230

8

203

182

240

9

229

192

250

10

254

204

260

11

279

215

270

Do piktogramu dodano piąty znak, tj. literę od A do F, która oznacza odporność na przecięcie.
Oznaczenie cyfrowe odporności na przecięcie – jako wynik „starego” Coupe test może również
widnieć na piktogramie (choć nie musi) i będzie dodatkowym punktem odniesienia. Dodatkowo, badanie odporności rękawic na ścieranie wykonuje się nowym rodzajem papieru ściernego
(Klingspor PL31B 180), który jest bardziej powtarzalny. A zatem wynik badania jest bardziej precyzyjny, niż uprzednio.
Ponadto, rękawice, które zaprojektowano jako ochronne przeciwko uderzeniom, bada się na ich
odporność przed tym ryzykiem („impact protection”), zgodnie z normą EN 13594:2015. Jeśli wynik
testu jest pozytywny, określa się go literą P, jeśli jest negatywny literą F lub jeśli nie badano
stosuje się literę X.
O wynikach testów informuje nas piktogram, który jest nieco bardziej rozbudowany. Poniższy
schemat pokazuje nam sposób oznakowania rękawic ochronnych wg. poprzedniej normy
EN 388:2003 (na rysunku jako "poprzednie oznakowanie"), oraz wg. nowej normy EN 388:2016 (na
rysunku jako „nowe oznakowanie”).

Ponadto, zaleca się, aby rękawice ochronne zapewniały tak dużą zręczność jak tylko jest to
możliwe, z uwzględnieniem ich przeznaczenia. Zręczność zależy od wielu czynników, np. grubości materiału, jego elastyczności, podatności na odkształcenie.
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NORMY EUROPEJSKIE
POPRZEDNIE
OZNAKOWANIE

EN 388:2003

Poziom ochrony/protection level
Ścieranie / Abrasion
Przecięcie / Cut (Coup Test)
Rozdzieranie / Tear
Przekłucie / Puncture

1-4
1-5
1-4
1-4

4442

NOWE
OZNAKOWANIE
Poziom ochrony/protection level
Ścieranie / Abrasion
1-4
Przecięcie / Cut (Coup Test)
1-5
Rozdzieranie / Tear
1-4
Przekłucie / Puncture
1-4
Przecięcie / Cut (TDM-100 Test) A-F
Uderzenie / Impact Protection P, F, X

EN 388:2016

WIARYGODNY PARTNER HANDLOWY
Skrót „AEO” pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic
Operator", która oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status AEO
przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego.

4442CX

Zasady przyznawania statusu są szczegółowo uregulowane w przepisach
prawa celnego, zarówno unijnego jak i krajowego. Status AEO, przyznany przez jedno państwo
członkowskie Unii, jest uznawany przez organy celne we wszystkich państwach członkowskich.
Aby uzyskać status AEO przedsiębiorca musi spełnić określone wymagania zawarte w przepisach unijnego prawa celnego. Przedsiębiorca, któremu przyznano status AEO, jest traktowany
przez organy celne jako przedsiębiorca wiarygodny. Oznacza to przyznanie przedsiębiorcy wielu przywilejów. Ich katalog zawierają przepisy unijnego prawa celnego. Posiadacz statusu AEO
może być traktowany przez innych przedsiębiorców jako wiarygodny partner handlowy.

EN 16350:2014

(właściwości elektrostatyczne)

REACH

Norma EN 16350:2014 określa warunki badań i minimalne wymagania dotyczące właściwości
elektrostatycznych rękawic ochronnych stosowanych w obszarach zagrożonych pożarem i wybuchem:

(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)
Produkty marki SUNGBOO są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulującym kwestie stosowania
chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielania zezwoleń i wprowadzania ograniczeń obrotu. Rozporządzenie REACH obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do prawa polskiego.
Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 roku i zastępuje lub zmienia kilkadziesiąt dotychczas
obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych (zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw) wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach
chemicznych. REACH obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Nadzorem nad wdrażaniem rozporządzenia zajmuje się Europejska Agencja Chemikaliów w Helsinkach. REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia
i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez
chemikalia, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy
jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

Aby rękawice mogły spełnić omawiany warunek rozpraszania ładunku elektrostatycznego:
1. Muszą posiadać rezystancję skośną na poziomie niższym niż 1 × 108 omów (Rv< 1× 108 Ω), oraz
2. Badanie, o którym mowa powyżej wykonuje się w temperaturze powietrza 23 ±1°C, przy
wilgotności 25 ±5%.
Ponadto, co bardzo ważne, należy pamiętać, iż osoba używająca rękawic o właściwościach
antyelektrostatycznych powinna być odpowiednio uziemiona, np. poprzez używanie właściwego
obuwia. Rękawice stanowią wówczas istotne ogniwo w łańcuchu uziemienia: rękawice – odzież
ochronna – obuwie – ziemia.

Obecnie w przygotowaniu lub fazie testów znajdują się nowe produkty SUNGBOO zgodne z normami:
EN 374 - rękawice chemoodporne.
EN 407 - rękawice odporne na wysoką temperaturę.
EN 511 - rękawice odporne na niską temperaturę.

RĘKAWICE DOPUSZCZONE DO BEZPOŚREDNIGO
KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów lub użytkowników z branży spożywczej wdrażamy coraz więcej modeli rękawic przeznaczonych i dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Rękawice te posiadają Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydane przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791
Warszawa. W katalogu oznakowane są takim znakiem
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P R O D U C E N T R Ę K AW I C O C H R O N N YC H
P R OT E C T I V E G LO V E S MA N U FAC T U R E R

ul. Chemiczna 14, 22-100 Chełm
+48 (82) 565 28 41, 565 31 77,
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