
1. Górny materiał - Kermel
2. Włóknina aramidowa
3. Membrana PU
4. Podszewka z aramidu
5. Josephine Plus: Tkanina para-aramidowa z 
powłoką silikonową i wypełniaczem / Tkanina 
para-aramidowa na wyciągnięcie ręki

Josephine

skład materiału
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1. Kermel shell fabric
2. Aramid non-woven textile
3. PU Membrane
4. Aramid lining
5. Josephine Plus only: Para-aramid reinforcement 
with silicone coating and shock-absorbing filling / 
Para-Aramid reinforcement on fingertips
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Przeznaczenie: do pracy jednostek strażackich
Przechowywanie: W czystym, suchym i dbrze wentylowanym
pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej, bez zawilgocenia,
zanieczyszczeń, pleśni, ew. innych czynników mających
szkodliwe działanie na produkt. Rękawice powinny być przechowy-
wane
w suchym, ciemnym otoczeniu. Nie wystawiać na
dłuższe oddziaływanie promieni słonecznych i
promieniowania UV.
Utrzymanie: grube zanieczyszczenia usuwać po każdym użyciu.
Prać w temperaturze do 60°C. Nie wybielać – rękawice
wypłukać w ciepłej wodzie. Po wypraniu włożyć do rękawicy
rękę i ukształtować ją. Podczas suszenia nie umieszczać
bezpośrednio na źródłach ciepła! Suszyć powoli!
Kontrola stanu rękawic: po każdym użyciu przeprowadzić
kontrolę wzrokową, która polega zwłaszcza na kontroli szwów
i ewentualnego rozdarcia materiału. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia rękawicy w takim stopniu, że nie może
zapewnić ochrony rąk, należy ją niezwłocznie skasować.
Kontrolę powinien przeprowadzać sam użytkownik.

Żadna rękawica nie może zapewnić
stuprocentowej ochrony.
Zachowaj ostrożność podczas każdej czynności!

instrukcja użytkowania rękawicpL

Purpose: for use by fi refi ghters in emergency situations
Storage: Keep in a clean, dry, well ventilated and dark
environment at room temperature. Avoid contamination from
moisture, dirt, mould, or other factors which may lower the
degree of protection. Do not expose to sunshine and UV radiation
for prolonged periods.
Maintenance: Remove rough dirt after every use. Wash in mild
soapy water. Do not bleach! Wash in temperature up to 60°C.
After washing put your hand into the glove and shape it. Do not
place directly on a heat source to dry! Dry slowly!
Checking and usage of the gloves: After each use give the gloves
a visual inspection, paying particular attention to the seams
and a teraring the material. If you fi nd damage to the glove
to the extent that it cannot ensure hand protection, reject it
immediately. Make a control by yourself.

No glove can provide hundred-per-cent
protection.
Be careful in all activities!

instructions for maintenance of glovesen

sizes/rozmiary
7–8–9–10–11–12

 Textile gloves 
for firefighters 

 Wielowarstwowe rękawice
ochronne dla strażaków


