
РУКАВИЧКИ ГУМОВІ ДІЕЛЕКТРИЧНІ

КЛАСИФІКАЦІЯ

ІНСТРУКЦІЯ

Уважно прочитайте інструкцію перед використанням!

Рукавички гумові діелектричні є електроізолюючим засобом індивідуального захисту та призначені для захисту від 
ураження електричним струмом під час роботи під напругою. Залежно від виконуваної роботи діапазон рукавичок 
варіюється від класу 00 до класу 1.
Вони відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN 60903: 2017, а також Технічному регламенту засобів індивідуаль-
ного захисту.

Виберіть відповідний клас та категорію (спеціальні властивості) рукавичок в залежності від виконуваної роботи:

Клас Категорія

Максимальна
робоча напруга

в змінному
струмі V (B)

Витримувана
випробувальна

напруга V (B)

00

0

1

A

R, C

R, C

500

1000

7500

2500

5000

10000

           Спеціальні властивості

Категорія
А
H
Z
R
C 

Кислота
Оливи
Озон
Кислота, оливи, озон
Надзвичайно низька температура

ПРИМІТКА 1. Категорія R об'єднує характеристики категорій A, H і Z.
ПРИМІТКА 2. Може використовуватися будь-яка комбінація категорій.

Cтійкі до

1- ЗБЕРІГАННЯ Рукавички в упаковці підприємства-виробника повинні зберігати в приміщенні при 
температурі від +10 ºС до +21 °С на відстані не менше 1 м від опалювальних і нагріваль-

них приладів. В процесі зберігання рукавички повинні бути захищені від механічних впливів 
(здавлювання, згинання), впливу прямих сонячних променів, штучного освітлення, джерела 
озону, води, масел, жирів, бензину та інших речовин, що руйнують гуму.
Гарантійний термін зберігання - 1 рік з дати виготовлення при умові дотримання правил 
зберігання та експлуатації. 

≥1м

≥1м

≥1м

2- ОГЛЯД ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ Перед кожним застосуванням обидві рукавички 
(з пари рукавичок) повинні бути обов'язково 

перевірені візуально на чистоту, наявність дати проведення випробувань і цілісність візуально або 
перевіркою на герметичність за допомогою піддува повітря (при можливості).
Забороняється використовувати рукавички: вологі (їх необхідно висушити); мають проколи; 
порізи та інші механічні пошкодження, а також рукавички, термін чергових випробувань яких 
минув і вони не були перевірені електрикою протягом останніх 6 місяців.
Рукавички, вироблені більш ніж за 12 місяців до першого використання, повинні бути піддані 
повторному електричному випробуванню до їх застосування

ПРИЗНАЧЕННЯ
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4- ОЧИСТКА Після застосування при необхідності рукавички повинні бути вимиті мильною водою 
при температурі не вище +40ºС та протерті від бруду мастил, води, бензину та інших 

речовин, що руйнують гуму і повністю висушені в провітрюваному приміщенні при темпера-
турі не вище +60ºС до повного видалення слідів вологи.

6- ТРАНСПОРТУВАННЯ Для транспортування використовуйте оригінальне пакування виробника. 
Верхнє навантаження не повинно перевищувати 5 kg (кг)
Після транспортування при мінусових температурах, рукавички 

необхідно витримати в упаковці виробника протягом доби в приміщенні при температурі від 
+10 ºС до +21 °С.

5- ПЕРІОДИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ Перед періодичним оглядом і проведенням повторного 
електричного випробування рукавички повинні бути 

протерті від бруду і повністю висушені.
Для рукавичок класу 1 необхідно спочатку провести перевірку на пропускання повітря, візуаль-
ний огляд під час герметизації , після чого провести контрольне діелектричне випробування 
відповідно до ДСТУ EN 60903: 2017.
Періодичність випробувань рукавичок - 1 раз в 6 місяців.
Пошкоджені, негерметичні рукавички або рукавички, які мають негативні результати електричних 
випробувань, повинні утилізуватися способом, що запобігає їх подальше використання.

Не використовуйте рукавички, якщо вони зберігалися без проведення огляду більше 6 місяців. 
Дата виготовлення вважається датою випробування.

Спеціальний вийняток для рукавичок класів 00 та 0:
Візуальний контроль, та/або перевірення на пропускання повітря – достатня умова для викори-
стання рукавичок цих класів, які зберігаються у відповідних умовах.
Контрольне діелектричне випробування для цих класів може бути проведене на вимогу власника.

≤5кг

7- УТИЛІЗАЦІЯ У невикористаному стані утилізувати, як звичайні побутові відходи.

Після використання, при контакті з хімічними речовинами, рукавички слід утилізувати відповідно до 
вимог для конкретної хімічної речовини!

3- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ Рукавички призначені для роботи в інтервалі 
температур від мінус 25 ° С до плюс 55 °С.

*Рукавички категорії С потрібно використовувати за температури навколишнього середовища від 
мінус 40° С до  плюс 55 °С.
Необхідно оберігати рукавички від механічних пошкоджень, впливу теплоти або світла, мастил, 
води,  бензину, розчинників  та інших речовин, що руйнують гуму.

* Для отримання додаткової інформації  відвідайте www.kievguma.ua
   Дійсність декларації про відповідність можна перевірити за тел. +38 (045) 947-00-98 

З рекламаціями звертатися в установленому порядку за адресою виробника:
ТОВ «Київгума», Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари,
вул. Кутузова, 127, e-mail: zbut@kievguma.ua,  www.kievguma.ua,
тел.: +38(044)364-56-72; +38(044)364-56-74
 


