
Ochranné rukavice
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uvex phynomic lite
uvex phynomic lite je nejlehčí 
ochrannou rukavicí ve své třídě. 
Extrémně flexibilní a prodyšné 
voděodolné povrstvení 
z polymerů na bázi vody je 
výjimečně odolné, nabízí 
vysoký cit při úchopu a příléhají 
jako druhá kůže – například 
vhodné pro použití při jemné 
montáži. Její výborné 
ergonomické vlastnosti mají 
hodnotu RI 4,43.

*nezávisle testováno u Institutu Hohenstein

Výkon
• Metoda testování: měření tuhosti 
v ohybu*

Výsledek testu: hodnota ohybu
= 24° (HI 4,7)
• Vysoký stupeň flexibility 

přispívá ke zpomalení nástupu 
únavy

0

90 °

5

20 °

Měřitelně vyšší odlehčení ochrany rukou
Inovativní systém produktů uvex i-gonomics udává nové standardy v ergonomii, díky perfektnímu tvaru, nízké hmotnosti 
a optimální teplotě. Vynikající cit při úchopu je nezbytnou vlastností ochranných rukavic uvex, která zajišťuje efektivní 
a bezpečné provádění jemných prací.

4.7

uvex phynomic lite

z polymerů na bázi vody je 
výjimečně odolné, nabízí 
vysoký cit při úchopu a příléhají 
jako druhá kůže – například 
vhodné pro použití při jemné 
montáži. Její výborné 
ergonomické vlastnosti mají 
hodnotu RI 4,43.

*nezávisle testováno u Institutu Hohenstein

uvex i-gonomics
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uvex phynomic lite 4.43
Relief index je vypočítán z tří 
indexových hodnot (HI) – síla, 
hmotnost a klima – hodnocení 
od 0 (=špatné) až do 5 
(=perfektní)

Výkon 4.7 

klima 3.9 

hmotnost 4.7 

hmotnost
Metoda měření: měření hmotnosti 
vzorku dlaňové části vnitřního 
povrchu rukavice
• Výsledek testu: Index 
hmotnostivzorku dlaňové části = 
21 mg/cm2 (HI 4,7)

• 
Optimální cit při úchopu, vysoká 
akceptovatelnost uživatelem

klima
Metoda testování: měření 
odolnosti proti vodní pářer
• Výsledek testu: hodnota RET = 
13,5 m2 Pa/W (HI 3,9)

Snížení pocení zvyšuje 
uživatelský komfort

0

70 g

5

18 g

0

40 m2  Pa/W

5 

6 m2  Pa/W

Relief-Index

4.7 3.9
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Inovativní ochranné rukavice „Made in Germany”
Výrobní a technická způsobilost

Odborné centrum na ochranné rukavice v Lüneburgu, Německo
Odborný vývoj, nejmodernější roboticky řízená technologie výroby a striktní kontrola kvality 
zajišťují nejvyšší třídu kvality našich ochranných rukavic. Výrobou v Německu uvex usiluje 
o efektivní, udržitelný výrobní proces a zajišťuje, že cesta od výrobce ke konečnému uživateli je 
tak krátká, jak je to jen možné.

Vývoj/výroba
Plně integrovaný proces vývoje napříč všemi kroky:
• Vlastní výroba příze/podšívky
• Výrobní kompetence
• Speciálně vyvinuté formy a výrobní technologie
• Inovativní technologie povrstvení
• Vývoj řešení přímo pro zákazníka
• Technická modifikace již existujících produktů (tepelná podšívka)
• Individuální výroba (například rukavice pro invalidy) 

Nejmodernější výroba:
• 100% produkce bez rozpouštědel
• Využití udržitelných zdrojů

Inovace
• Použití vysoce kvalitních přírodních a funkčních vláken
      – Dobrá snášenlivost s pokožkou
      – Vysoké uživatelské přijetí /spokojenost

• Testované produkty bez škodlivých látek
      –  uvex pure standard (velmi dobrá snášenlivost 

s pokožkou, dermatologicky testováno)
      –  Certifikováno dle Oeko-Tex® Standard 100

(například produktová skupina třída II)

Top-Innovator
2013

(například produktová skupina třída II)

Top-Innovator
2013
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Rozsáhlé know – how je součástí našich služeb
Odborná způsobilost

Přesně víme, co chcete. 
Naše odborné znalosti jsou Vám neustále k dispozici.
Základem pro naše poradenství je analýza rizika. V prvním kroku analyzují naši odborníci 
v oblasti ochrany rukou individuální požadavky pracovního místa a doposud používané 
výrobky společně s Vámi. Součástí našeho servisního portfolia jsou také semináře, 
laboratorní analýzy a online nástroje.

Konzultace/Školení/Technologie použití
• Konzultace s našimi specialisty na místě
• Praktické semináře zaměřené na ochranu rukou (uvex academy)
• Exkurze zákazníků do výrobního závodu a laboratoří
• Spolupráce s vědeckými instituty
• Měření a analýzy ve vlastních laboratořích 
      – Mechanický standard test dle EN 388
      – Testy průniku dle EN 374
      –  Speciální testy (měření úchopu/antistatické/test klimatu)
•  Individuální certifikace (například: našich použitých materiálů 
a surovin, kompatibilita povrstvení, vhodnost produktu 
do  potravinářství)

Informace/e-servis
• Chemical Expert System (CES)
• Plán návrhu rukavic
• Technické listy online
• Uživatelské instrukce online
• Online Prohlášení o shodě
• Online databáze médií odolnosti chemikáliím

Pro bližší informace, prosím, navštivte: 
www. uvex-safety.de/usglfilm nebo 
jednoduše naskenujte QR kód



UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Abteilung: Forschung & Entwicklung 23.07.2015

WICHTIGER HINWEIS
Diesen Handschuhplan haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier ausgesprochenen
Empfehlungen auf Ihren Angaben zu den vorhandenen Gefährdungen beruhen. Daher ersetzen diese unverbindlichen Empfehlungen

Eignungstests nicht. Für Schäden, die aus unzureichenden Angaben über vorhandene Gefährdungen resultieren, schließen wir die Haftung aus.

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60596
Gefährdung chemisch Spritzerkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex
Tragedauer kurz Farbe blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit

Tätigkeit: Umgang mit Chemikalien

2111

JKL

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60271
Gefährdung chemisch Vollkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht / nass Hersteller uvex
Tragedauer siehe Permeationsliste Farbe blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex rubiflex S NB27B

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60597
Gefährdung chemisch Spritzerkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex
Tragedauer kurz Farbe Indigo blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit lite
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uvex Chemical Expert System
online databáze chemikálií a výběr vhodných ochranných rukavic

Jako jeden z předních inovátorů v oblasti ochrany zdraví při práci, klademe ty nejvyšší požadavky na výrobky a servis. uvex 
Chemical Expert System (CES) byl vytvořen odborníky. Tento online nástroj Vám pomůže vybrat vhodné ochranné rukavice 
pro individuální potřeby Vašeho podniku.

Databáze chemikálií pro výběr ochranných rukavic

uvex Chemical Expert System (CES) Vám nabízí rozsáhlou 
databázi pro výběr vhodných ochranných rukavic pro práci 
s nebezpečnými látkami. Jako uživatel si můžete vytvořit 
vlastní seznam nebezpečných látek, nebo si nechat poradit 
od našich odborníků. Několika kliknutími se dostanete 
k doporučeným ochranným protichemickým rukavicím, které 
vyhovují Vašim specifickým požadavkům.

Metodika použití ochranných rukavic – Designer

uvex Chemical Expert System umožňuje rychlé a snadné 
vytvoření přehledu ochranných rukavic, který lze následně 
použít jako podklad pro vytvoření technicko-bezpečnostního 
standardu ve Vašem podniku. Po registraci si můžete podle 
vlastních požadavků přizpůsobit předem nadefinované 
odborné přehledy nebo si je můžete vytvořit úplně sami. 
Systém Vám pomůže sestavit přehled rukavic v několika málo  
krocích.

uvex Chemical Expert System (online)

Databáze chemikálií

Vybraná nebezpečná látka     ochranné rukavice  
(přehled ochranných rukavic)

Metodika použití ochranných rukavic

Vybraná činnost    ochranné rukavice  
(přehled ochranných rukavic)

Výhody uvex Chemical Expert System:

•  Rozsáhlá databáze s testovanými chemikáliemi
•  Vytvoření individuálního přehledu ochranných rukavic
•  Jednoduchý výběr z chemicky odolných rukavic
•  Možnost vytvoření osobního účtu s nadstandardními funkcemi
•  Přehlednost a snadná orientace v systému 
•  Vysoký stupeň přizpůsobení přehledů Vašim požadavkům
•  K dispozici v různých jazycích

uvex- poradenství a odborné znalosti výrobku z jednohozdroje. http://ces.uvex.de
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uvex academy
Ochrana rukou při práci

Praktické semináře o ochraně rukou v průmyslu
  
•   Seznámení se zákonnými principy a normativními požadavky používání 

ochranných rukavic
•   Představení relevantních chemických látek a jejich klasifikace
•   Původ materiálu: použité materiály pro ochranu rukou a jejich možnosti 

použití
•  Informace k vyhodnocení potencionálního nebezpečí na pracovišti 
•   Představení technologie vláken: výhody a použití různých vláken 
•   Praktické ukázky ochranné funkce materiálů rukavic
•   Praktická cvičení výběru správných ochranných rukavic

Cílová skupina 
Zaměstnanci podniku, kteří jsou odpovědní za bezpečnost práce zaměstnanců, 
například bezpečnostní technici, specialisté nákupních oddělení a členové 
odborových rad.

Termíny konání
19. leden 2016
01. červen 2016
19. říjen 2016

Místo: UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg 

Pro více informací a přihlášení, prosím, navštivte uvex-academy.de nebo 
zavolejte na číslo +49 (0)911 9736 1710 nebo email academy@uvex.de
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EN 16350:2014
Ochranné rukavice – elektrostatické vlastnosti

Co tato norma definuje? 

Výběr vhodných OOPP je zvláště důležitý v pracovním 
prostředí, které je rizikové nebo zdraví škodlivé. 
Pro pracoviště s nebezpečím požáru nebo výbušná 
pracoviště existuje první evropská norma „EN 16350:2014 – 
Ochranné rukavice – elektrostatické vlastnosti“, která 
předepisuje podmínky  
testování a minimální požadavky pro elektrostatické 
vlastnosti ochranných rukavic.

  Vodivý odpor musí být menší než 1,0 x 108 Ω  
(Rv > 1,0 x 108 Ω).
  Testovací prostředí: okolní teplota 23 ± 1 °C, relativní 
vlhkost 25 ± 5%.

Důležitá poznámka:
Schopnost odvodu elektrostatického náboje u rukavic je 
efektivní pouze v případě, kdy je uživatel uzemněn 
odporem menším než 108 Ω.

Naše produkty jsou testovány dle EN 16350:2014 a jsou 
tudíž vhodné jak pro ochranu produktu,tak pro ochranu 
zdraví a bezpečnost.

S čím by měl uživatel počítat? 

Předchozí klasifikace dle EN 1149-1:2006 se již nepoužívá. 
Odpor povrchu, který je testován,pouze odráží převod 
náboje z povrchu materiálu a je neadekvátní pro zajištění 
efektivní a garantované ochrany. 

Kde mohou být použity ochranné rukavice 
certifikované dle EN 16350:2014?

Ochranné rukavice, které byly testovány dle EN 16350:2014, 
mohou být použity v zónách, kde hrozí riziko vznícení nebo 
exploze (např. rafinérie). Jsou podstatnou součástí 
nepřerušeného řetězce uzemnění, který zahrnuje rukavice, 
ochranné oblečení, obuv a zem. Ve spojení 
s elektrostatickými vlastnostmi je také hodnocen 
elektrostatický náboj (ESD) v oblasti ochrany produktu. 
Ochranné rukavice testované dle EN 16350:2014 jsou 
vhodné pro všechna použití při ochraně produktu (ESD).

uvex phynomic ESD uvex unipur carbon uvex rubiflex ESD
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Vhodnost materiálů
u ochranných rukavic pro potravinářský průmysl

Ochranné rukavice pro kontakt s potravinami musí být 
upraveny tak, aby z nich za normálních či předem 
stanovených podmínek nedocházelo k žádnému uvolňování 
látek, které by mohly mít nebezpečný vliv na lidské zdraví.
 

Následující tabulka Vám poskytne přehled výrobků uvex, 
které jsou vhodné pro kontakt s potravinami a možnosti 
jejich použití v daných prostředích.

Další informace jsou dostupné na vyžádání. 

Prostředí Vodnaté
pH  > 4,5

Kyselé
ph<4,5 S alkoholem Mastné Suché,

nemastné

Příklady nealko
nápoje
ovoce
vejce
zelenina
korýši

ocet
kvasnice
mléko
jogurt

vína 
alkohol
likéry 

R1 = olivový olej
R2 = máslo, margarín
R3 = ryby, sýry, čokoláda
R4 = maso, drůbež
R5 = sušenky, pečivo, 
restované ořechy

Chléb
nudle
rýže
čaj 
zelenina
luštěniny

uvex profi ergo ano ano ano ano (R1 – R5) ano

uvex contact ergo ano ano ano ano (R1 – R5) ano

uvex phynomic  
lite/lite-w ano ano ano ano (R1 – R5) ano

uvex phynomic C3 ano ano ano ano (R1 – R5) ano

uvex C500 pure ano ano ano ano (R1 – R5) ano

uvex rubiflex 
(oranžové) ano ano ano ano (R1 – R5) ano

uvex rubiflex S
(modré/zelené) ano ano ano ano (R1 – R5) ano

uvex profastrong NF 33 ano ano ano ano (R2 – R5) ano

uvex u-fit ano ano ano ano (R3 – R5) ano

uvex phynomic foam ano ano ano ano (R5) ano

uvex unilite thermo ano ano ano ne ano

uvex u-fit lite ano ne ano ano (R3 – R5) ano

uvex unipur MD/FT netestováno netestováno netestováno netestováno ano
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Ochranné rukavice
Mechanická rizika

Přesné práce 168 – 175

Všeobecné práce 176 – 177 Ochrana proti nárazu 189

Těžké provozy 178 

Ochrana proti teplu  179

Ochrana proti proříznutí 181 – 188

Kožené ochranné rukavice 190 – 191  

uvex phynomic řada

uvex phynomic C3 uvex C500 řada

uvex unidur řada uvex protector řada

uvex C300 řada

uvex nk uvex k-basic etxra uvex profatherm

uvex rubipor XS

uvex unipur řada

uvex 
rubiflex

 protiřezné hladká 
lícovka

štípenka zimní svářecíuvex 
 compact

uvex unilite thermo
řada

uvex impact řadauvex contact ergo uvex profi XGuvex profi ergo

uvex rubipor ergo

uvex unilite řada

uvex unigrip řada
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Ochranné rukavice
Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou 197-201

Ochranné rukavice s bavlněným vlasem nebo bez podšívky 202-203

Jednorázové ochranné rukavice 205 

uvex rubiflex S XG

uvex profatrol

Nitril –
uvex profastrong

Chloropren –
uvex chloropren 

uvex u-fit

Butyl –
uvex profabutyl

uvex u-fit lite

Butyl/Viton® –
uvex profaviton

uvex rubiflex S

uvex profagrip

uvex rubiflex ESD uvex rubiflex MMuvex rubiflex S uvex rubiflex SZ

Nitrilové povrstvení Povrstvení: Chloroprene/Nitril

PVC povrstvení
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Ochranné rukavice splňují vysoké nároky uvex pure standard. 
Rukavice neobsahují škodlivé látky, jsou bez rozpouštědel 
a akcelerátorů alergií, optimálně chrání produkt..

Ochranné rukavice certifikovány dle 
Oeko-Tex® Standard 100

Ochranné rukavice jsou vyvíjeny a vyráběny v 
Německu.

Ochranné rukavice splňují standard 
uvex climazone. Měřitelně zvýšená 
prodyšnost a snížené pocení pro lepší 
pocit při nošení..

Dermatologicky potvrzená dobrá snášenlivost 
s pokožkou. Ochranné rukavice uvex jsou klinicky 
testovány Institutem pro Aplikovaný Dermatologický 
Výzkum proDERM. (Hamburg, Německo) / (studie 
proDERM: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 
15.0188-02, 15.0219-11).

Ochranné rukavice jsou vhodné pro průmyslové monitory 
s dotykovými obrazovkami.

uvex Glove Navigator
Rychlá cesta ke správnému výběru ochranných rukavic

Při výběru vhodných rukavic je nutné zohlednit celou řadu 
faktorů. uvex Vám pomůže přehledným návodem, který 
s pomocí různých symbolů umožňuje snadné přiřazení 
ochranných rukavic k cílovým činnostem.

V čem spočívá hlavní riziko na daném pracovišti?  
Symboly Vám pomohou při prvotním výběru kategorie 
ochranných rukavic

Který druh činnosti bude na daném pracovišti 
vykonáván?  
Jedná se o činnosti s potřebou přesnosti, práce spíše 
všestranné nebo činnosti v těžkých podmínkách.

Identifikujte podmínky prostředí na daném pracovišti. 
Je činnost vykonávaná v mokrém/zaolejovaném nebo 
více ve vlhkém nebo suchém pracovním prostředí? 
Každé z našich ochranných rukavic jsou klasifikovány 
s doporučením pro tyto tři druhy podmínek prostředí.
Výška daného stupně udává stupeň vhodnosti.

1. Identifikace a přiřazení možného nebezpečí

3. Definice okolního prostředí

2. Stanovení individuálních požadavků na ochranné rukavice

Mechanická ochrana

Práce s chemikáliemi

Ochrana proti proříznutí

Jiné riziko  
(např. vysoká teplota)

Přesnost 

Všestrannost

Těžké provozy
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Německu.

Dermatologicky potvrzená dobrá snášenlivost 
s pokožkou. Ochranné rukavice uvex jsou klinicky 
Dermatologicky potvrzená dobrá snášenlivost 
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Mechanická rizika
Oblasti použití: přesné práce/všeobecné práce

Činnosti, kde je nezbytná vysoká úroveň 
citlivosti

Například: jemná montáž, práce s malými 
díly (například šrouby), obsluha řídících 
jednotek, závěrečná kontrola

Hrubé práce, kde jsou požadovány extrémně 
robustní a oděru odolné ochranné rukavice.

Příklady: těžké transportní práce, (např. 
nakládka palet), konstrukce, stavební 
práce, servis.

Všeobecné nebo měnící se činnosti, kde 
jsou požadovány stabilní ochranné rukavice.

Například: servis, doprava, jemné 
zpracování kovů, standardní montážní 
práce, údržba

Přesné práce Těžké provozyVšeobecné práce

S
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Pracovní činnosti, při kterých nedochází ke kontaktu s vlhkem (voda, olej, tuk, chladicí kapaliny) Ochranné rukavice pro tyto 
činnosti jsou velice prodyšné.

Příklady: kontrola kvality, montážní práce, konečné úpravy, expedice.

Pracovní činnosti, při kterých dochází ke kontaktu s vlhkostí. Ochranné rukavice pro tyto činnosti jsou méně prodyšné. Zde je 
důležité vodu a olej odpuzující povrstvení, které také zároveň zaručuje pevný úchop.

Příklady: olejnaté předměty a nástroje, měnící se činnosti v suchém a vlhkém prostředí

Pracovní činnosti, při kterých je nutná ochrana rukou před kontaktem s různými médii (ne chemikáliemi). Ochranné rukavice 
musí být neprodyšné, a zároveň zaručující pevný úchop.

Příklady: odběr olejnatých/mokrých dílů ze strojů, venkovní práce.
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uvex 
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uvex phynomic 
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5 6 7 8 9 10 11 12Velikosti

Podíl %

Velikost rukavice

1. Perfektní tvar 
Jistý úchop až po špičky prstů díky revoluční 3D ergo 
technology.

Až 8 perfektně propracovaných velikostí zaručuje 
ergonomické řešení ve všech modelech pro každého 
uživatele.

• Rukavice přiléhá jako druhá kůže 
• Přirozený cit 
• Maximální flexibilita 

2. Optimální funkčnost 
Perfektně sedí pro každý účel použití, díky revolučnímu 
povrstvení z polymerů na bázi vody, nezáleží na tom, zda 
v suchém, vlhkém či mokrém/olejnatém prostředí. 

3. Ochrana zdraví (absolutně bez 
škodlivých látek)
Perfektní ochrana zdraví i produktů díky uvex “pure” standard.

Ochrana zdraví

•  Velmi dobrá snášenlivost s pokožkou
•  Dermatologicky testováno*
•  Certifikace Oeko-Tex® Standard 100
•  Bez škodlivých rozpouštědel (DMF, TEA)
•  Bez obsahu akcelerátorů alergií

Ochrana produktu:

•  Bez obsahu silikonu – dle testu otisků prstů 
•  Určeno pro citlivé povrchy a materiály
•  Nezanechává žádné otisky a stopy
•  Certifikováno pro výrobu v potravinářství**

*    Řada uvex phynomic byla klinicky testována od proDERM® - Institutem pro aplikovaný 
dermatologický výzkum (Hamburg, Německo). Během testu byla dermatologicky potvrzena 
velmi dobrá snášenlivost ochranných rukavic uvex phynomic s lidskou pokožkou (studie 
proDERM® : 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02,15.0188-02,15.0219-11).

** Modely uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 a uvex phynomic lite/lite w
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Mechanická rizika
Oblasti použití: přesné/všeobecné práce

uvex phynomic lite· uvex phynomic lite w
uvex phynomic lite/lite w jsou 
nejlehčí ochranné rukavice ve své 
třídě. Impregnace z polymerů na 
vodní bázi je extrémně tenká, ale 
stále velmi odolná a také poskytuje 
výjimečný cit při úchopu

Vlastnosti
• Vynikající cit při úchopu
• Optimální úchop za sucha
• Velmi vysoká úroveň prodyšnosti
• uvex pure standard

Oblasti použití
• Jemné montážní práce
• Precizní práce
• Potravinářský průmysl

uvex phynomic ESD
uvex phynomic ESD jsou lehké 
ochranné rukavice pro práci 
v antistatickém prostředí. Vodivá 
polyamid/karbon podšívka 
a vodivá impregnace z polymerů 
na bázi vody zajišťuje vynikající cit 
při úchopu. Povrstvení je extrémně 
flexibilní a poskytuje velmi vysokou 
úroveň prodyšnosti.

Vlastnosti
• Antistatické ochranné rukavice
• Splňuje požadavky EN 
16350:2014 (podmínky: vodivý 
odpor<108 Ohmů, okolní teplota 
23°C ± 1°C, vlhkost vzduchu 25% 
± 5%)

• Vynikající cit při úchopu
• Vynikající úchop za sucha
• Vysoká úroveň prodyšnosti
• uvex pure standard

Oblasti použití
• Prostředí ESD
• Jemné montážní práce
• Pro práci v antistatickém  
prostředí

• Precizní práce

Obj. číslo. 60040 60041 60058
Typ uvex phynomic lite uvex phynomic lite w uvex phynomic ESD
EN 388 (3 1 2 1) 388 (3 1 2 1) 388 (2 1 2 1)
Velikosti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Provedení impregnace z polymerů na bázi vody impregnace z polymerů na bázi vody vodivá impregnace z polymerů na bázi vody 

na dlani a prstech, náplet na zápěstí na dlani a prstech, náplet na zápěstí na dlani a prstech, náplet na zápěstí
Základ rukavice polyamide/elastan polyamide/elastan polyamide/elastan/karbon
Povrstvení impregnace z polymerů na bázi vody impregnace z polymerů na bázi vody vodivá impregnace z polymerů na bázi vody
Barva šedá/šedá bílá/bílá šedá/šedá
Odolnost suché a mírně vlhké prostředí suché a mírně vlhké prostředí suché prostředí

3 1 2 1

EN 388

3 1 2 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388

uvex phynomic lite uvex phynomic lite w uvex phynomic ESD
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Mechanická rizika
Oblasti použití: přesné/všeobecné práce

uvex phynomic foam
Ochranné rukavice uvex phynomic foam jsou 
velmi jemné. Povrstvení z polymerů na bázi 
vody je velmi flexibilní, poskytuje dobrý úchop 
a nezanechává žádné stopy na citlivém 
povrchu.

Vlastnosti 
• Vynikající cit při úchopu
• Optimální úchop za sucha 
• Velmi vysoká úroveň prodyšnosti
• uvex pure standard

Oblasti použití 
• Jemné montážní práce
• Potravinářský průmysl
• Precizní práce 

uvex phynomic allround
uvex phynomic allround jsou velmi lehké 
ochranné rukavice pro mnoho oblastí použití. 
Povrstvení z polymerů na bázi vody je 
extrémně flexibilní, poskytuje dobrý úchop za 
sucha a nezanechává žádné stopy na citlivém 
povrchu. Tyto tmavé ochranné rukavice jsou 
vysoce odolné vůči špíně.

Vlastnosti
• Vynikající cit při úchopu
• Optimální úchop za sucha
• Velmi vysoká úroveň prodyšnosti
• uvex pure standard

Oblasti použití
• Montáž
• Precizní práce
• Údržba
• Transport/balení
• Servis a opravy

uvex phynomic x-foam HV
uvex phynomic x-foam HV jsou patentovanou 
inovací mezi mechanickými ochrannými 
rukavicemi. Základní odolnost proti dalšímu 
trhání v oblasti prstů je výrazně snížena 
aplikací hladké trhací sekce, která snižuje 
riziko vážných zranění rukou při používání 
ručního šroubováku.

Vlastnosti
• Vynikající cit při úchopu
• Optimální úchop za sucha i mokra
• Velmi vysoká úroveň prodyšnosti
• uvex pure standard

Použití
• S pomocí specialistů uvex je velmi důležitá 

pečlivá analýza nebezpečí předtím, než 
rukavice použijete..

Obj. číslo 60050 60049 60054
Typ uvex phynomic foam uvex phynomic allround uvex phynomic x-foam HV
EN 388 (3 1 3 1) 388 (3 1 3 1) 388 (3 1 X 1)
Velikosti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení povrstvení z polymerů na bázi vody povrstvení z polymerů na bázi vody na dlani a prstech, pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody na dlani 

na dlani a prstech, náplet na zápěstí náplet na zápěstí a prstech, náplet na 
Základ rukavice Polyamide/elastan Polyamide/elastan Polyamide/elastan
Povrstvení pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody
Barva bílá/šedá šedá/černá oranžová/šedá
Odolnost suché a mírně vlhké prostředí suchá a mírně vlhká prostředí suché a mírně vlhké prostředí

3 1 3 1

EN 388

3 1 3 1

EN 388

3 1 X 1

EN 388

uvex phynomic foam uvex phynomic allround uvex phynomic x-foam HV
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Mechanická rizika
Oblasti použití: přesné/všeobecné práce

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus
uvex phynomic wet/wet plus jsou 
ochranné rukavice pro všeobecné 
použití, jsou vhodné jak do 
vnitřního, tak i venkovního 
prostředí. Voděodolné povrstvení 
z polymerů na vodní bázi je 
obzvláště vhodné do vlhkých/
olejnatých prostředí.

Vlastnosti
• Vynikající cit při úchopu 
• Optimálni úchop za sucha 
i mokra 

• Vysoká úroveň prodyšnosti
• Voděodolné povrstvení a podšívka 
• uvex pure standard

Použití 
• Přesné montážní práce 
• Všeobecné údržbářské práce 
• Precizní práce

uvex phynomic XG
uvex phynomic XG nabízí ve své 
třídě ten nejlepší úchop 
v olejnatém prostředí. Inovativní 
pěnové povrstvení Xtra Grip 
z polymerů na bázi vody je také 
obzvláště flexibilní a extrémně 
robustní.

Vlastnosti 
• Nejlepší úchop v olejnatém 
prostředí

• Robustní
• Vynikající cit při úchopu
• Vysoká úroveň prodyšnosti
• uvex pure standard

Použití 
• Přesné montážní práce
• Všeobecné údržbářské práce
• Precizní práce

Obj. číslo 60060 60061 60070
Typ uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG
EN 388 (4 1 3 1) 388 (4 1 3 1) 388 (4 1 3 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Provedení povrstvení z polymerů na bázi vody náplet na zápěstí, částečně povrstvení z polymerů na bázi vody Xtra Grip na dlani a prstech, 

na dlani a prstech, náplet na zápěstí povrstvený hřbet náplet na zápěstí
Podšívka Polyamide/elastan Polyamide/elastan Polyamide/elastan
Povrstvení pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody Xtra Grip
Barva modrá/antracit modrá/antracit černá/černá
Odolnost vlhké a olejnaté prostředí vlhké a olejnaté prostředí vlhké a olejnaté prostředí

4 1 3 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG
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Mechanická Rizika
Oblasti použití: přesné/všeobecné/těžké práce

uvex phynomic pro
Ochranné rukavice uvex phynomic pro 
jsou určené pro montážní práci ve 
vlhkém/olejnatém prostředí. Flexibilní 
protiskluzové povrstvení z polymerů na 
bázi vody (aqua-polymer-pro) je vysoce 
odolné proti vlhku a špíně. Podšívka 
z bambusových vláken a polyamid/
elastanu je příjemná pro pokožku a nabízí 
vynikající absorpci vlhka.

Vlastnosti
• Odolné špíně a vlhku
• Vynikající cit při úchopu
• Dobrý úchop za sucha a mokra
• Vysoká prodyšnost
• Absorpce vlhka přírodními vlákny
• uvex pure standard

Oblasti použití
• Přesné montážní práce
• Všeobecné údržbářské práce
• Precizní práce

Obj. číslo 60062
Typ uvex phynomic pro
EN 388 (2 1 2 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Provedení náplet na zápěstí, částečně povrstvený hřbet
Základ rukavice bambus/polyamid/elastan
Povrstvení pěnové povrstvení z polymerů na vodní bázi pro
Barva modrá/antracit
Odolnost vlhká a olejnatá prostředí

uvex phynomic pro: 
komfort „made by uvex“

Vedle ochranné funkce musí rukavice pro montážní 
práci splňovat různé další požadavky, které na ně 
klade uživatel. Jedná se zejména o cit při úchopu, 
příjemné klima uvnitř ochranných rukavic, flexibilitu 
a  povrstvení odolné sklouznutí. To znamená – 
rukavice nesmí „překážet“ při práci!

Tyto jednotlivé požadavky splňuje velké množství 
ochranných rukavic, které jsou na trhu dostupné. 
Avšak na pracovištích je často vyžadována 
kombinace těchto požadavků - zejména zachování  
vynikajícího citu při práci ve špinavém a  vlhkém 
prostředí. Pokud v  tomto prostředí vznikne malá 
trhlina v povrstvení, ruce se zašpiní, provlhnou či se 
zaolejují, stejně tak se sníží životnost produktu 
a zvýší se četnost výměny.

A právě zde je možné využít náš nový produktový 
koncept.

Povrstvení: nové inovativní povrstvení z polymerů 
na bázi vody odpuzuje špínu a vlhkost. Povrstvené 
rukavice mají kloubky (spoje) a  zůstávají tak 
kompletně flexibilní s  vynikajícím úchopem za 
sucha i mokra (v olejnatém a mokrém prostředí).

Podšívka: uvex již stanovil nové standardy 
v ochraně proti proříznutí s patentovanou Bamboo-
Twinflex® Technology. Rukavice uvex phynomic 
představují další přelomový vývoj v  segmentu 
odolnosti proti proříznutí (st. 1). 

Nová podšívka kombinuje bambusové vlákno 
s polyamid/elastanem. Povrstvení odpuzující špínu 
a  vlhkost znamená, že je obzvláště důležité 
kombinace vláken absorbuje a odvádí vlhkost pryč 
od kůže. Jemný pocit tohoto přírodního vlákna je 
příjemný na kůži. 

Nezávadnost “Made in Germany“: výrobek v řadě 
uvex phynomic range byl také testován institucí 
proDERM®, je tedy potvrzeno, že je dermatologicky 
dobře snášen s  pokožkou díky opakovaným 
procesům vylepšování a použitých studiích.

2 1 2 1

EN 388

uvex phynomic pro
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Mechanická rizika
Oblasti použití: přesné/všeobecné práce

uvex rubipor XS
Elastické, ultra lehké ochranné 
rukavice s prodyšnou NBR 
impregnací. Ochranné rukavice 
uvex rubipor XS představují 
spojení velmi tenké NBR 
impregnace a strečové bavlny 
s extrémně dobrou prodyšnosti.
Měřením Institutu Hohenstein byly 
zjištěny vynikající vlastnosti 
vhodné pro suché prostředí 
při vysokém komfortu nošení.

Vlastnosti
• Vysoce flexibilní strečová bavlna 
s elastanem

• Vynikající tvar
• Velmi dobrý cit na dlani a na 
špičkách prstů při úchopu

• Vysoká prodyšnost

Oblasti použití
• Jemné montážní práce
• Třídící a kontrolní práce
• Kompletace malých součástí
• Ochrana produktu

uvex rubipor ergo
uvex rubipor ergo jsou ultra lehké 
ochranné bavlněné rukavice 
s prodyšnou NBR impregnací. To 
zaručuje příjemný komfort nošení 
i při dlouhodobém používání (např. 
celou pracovní směnu). 

Vlastnosti
• Excelentní ergonomický tvar
• Vysoká flexibilita
• Velmi dobrý cit na dlani a na 
špičkách prstů při úchopu

• Vysoká prodyšnost

Oblasti použití
• Jemné montážní práce
• Třídící a kontrolní práce
• Komplementace malých součástí
• Ochrana produktu

Obj. číslo 60276 60316
Typ XS2001 XS5001B
EN 388 (0 1 2 1) 388 (0 1 2 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté úpletové rukavice, prodyšná impregnace na dlani

 a prstech
Podšívka úpletová bavlna, elastan úpletová bavlna, elastan
Povrstvení impregnace NBR (nitril-kaučuk) 
Barva bílá modrá
Odolnost do suchého prostředí  do suchého prostředí

Obj. číslo 60201 60234
Typ E5001B E2001
EN 388 (0 1 2 1) 388 (0 1 2 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté úpletové rukavice, pětiprsté úpletové rukavice, 

impregnace na dlani a špičkách prstů impregnace na dlani a špičkách prstů 
Podšívka úpletová bavlna úpletová bavlna
Povrstvení impregnace NBR (nitril-kaučuk)             impregnace NBR (nitril-kaučuk) 
Barva modrá oranžová
Odolnost do suchého prostředí do suchého prostředí

XS2001 XS5001B

E5001B E2001

0 1 2 1

EN 388

0 1 2 1

EN 388

0 1 2 1

EN 388

0 1 2 1

EN 388
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Mechanická rizika
Oblasti použití: přesné/všeobecné práce

uvex unipur carbon
Tyto antistatické ochranné rukavice spojují různé technologie v jeden 
optimální koncept. Úplet z polyamid-karbonu je extrémně jemný 
a přizpůsobivý. Pouze konečky prstů jsou tence povrstveny, aby  
„fixovaly“ prsty, a tím umožnili vysokou citlivost při doteku. Dlaně rukavic 
jsou vybaveny malými karbonovými terčíky, které zajišťují vynikající 
úchop. Celkově jsou rukavice extrémně prodyšné.

Vlastnosti
• Antistatické ochranné rukavice
• Vyhovující DIN EN 16350
• Vynikající cit při úchopu
• Velmi dobrý úchop za sucha 

Oblasti použití
• Jemné montážní práce 
• Elektronický průmysl 
• Obsluha dotykových displejů
• Montáž elektronických dílů 

uvex unipur MD
Ochranné rukavice uvex unipur MD jsou ideální volbou pro třídící 
 a kontrolní práce.Transparentní terčíky zaručují vynikající úchop.

Vlastnosti
• Vysoká flexibilita
• Vynikající cit při úchopu
• Vysoká prodyšnost

• Oblasti použití
• Přesné montážní práce

uvex unigrip PA/unigrip 6624/unigrip 6620 
Pletené ochranné rukavice s terčíky z PVC 
Tyto vysoce kvalitní ochranné rukavice poskytují vynikající přilnavost 
a úchop předmětů a jsou určeny jako ochrana před mechanickými riziky. 
Jsou flexibilní a mají dobrý ergonomický tvar. V závislosti na typu  
provedení jsou určeny pro hrubější práce (6624) nebo přesnější práce 
(6620). Ochranné rukavice uvex unigrip PA jsou ze slabšího polyamidu 
a poskytují velmi dobrý cit při úchopu.

Vlastnosti
• Flexibilita a dobrý úchop  
předmětů

• Ergonomický tvar
• Mechanická odolnost

Oblasti použití
• Montáž drobných předmětů
• Třídící práce, balení

Obj. číslo 60556 
Typ uvex unipur carbon
EN 388 (0 1 3 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně s mikro terčíky a špičky prstů

povrstvené elastomerem
Podšívka polyamid/karbon
Povrstvení konečky prstů: tenké povrstvení z elastomeru; dlaně rukavic: terčíky z karbonu
Barva šedá
Odolnost do suchého prostředí

Obj. číslo 60550 
Typ uvex unipur MD
EN 388 (0 1 3 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně s mikroterčíky a špičky prstů

povrstvené elastomerem
Podšívka polyamid
Povrstvení konečky prstů: tenké povrstvení z elastomeru; dlaně rukavic: průhledné terčíky
Barva bílá
Odolnost do suchého prostředí

Obj. číslo 60513 60238 60135
Typ uvex unigrip PA 6624 6620
EN 388 (4 2 4 1) 388 (3 2 4 X) 388 (2 1 4 X)
Velikosti 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Provedení 13-ti očkový jemný úplet 10-ti očkový hrubý úplet 13-ti očkový jemný úplet
Podšívka polyamid polyamid/bavlna polyamid/bavlna
Povrstvení PVC terčíky PVC terčíky PVC terčíky
Barva bílá/modré terčíky šedá/červené terčíky bílá/modré terčíky 
Odolnost do suchého prostředí do suchého prostředí do suchého prostředí

        
Dostupné také jako varianta 
bez terčíků na dlani  
(Obj.číslo 60574).

        
Dostupné také jako varianta 
bez terčíků na dlani  
(Obj.číslo 60587).

0 1 3 1

EN 388

0 1 3 1

EN 388

4 2 4 1

EN 388

3 2 4 X

EN 388

2 1 4 X

EN 388

uvex unipur carbon

uvex unipur MD

6620

uvex unigrip PA

6624



174

Mechanická rizika
Oblasti použití: přesné/všeobecné práce

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631 
Úpletové ochranné rukavice s PU 
povrstvením
Tyto lehké a flexibilní ochranné 
rukavice poskytují vynikající cit při 
úchopu. Dlaně a konečky prstů 
jsou povrstveny polyuretanem. 

Vlastnosti
• Vysoká flexibilita
• Vynikající cit při úchopu
• Vysoká odolnost proti oděru
• Mechanická odolnost

Oblasti použití
• Jemné montážní práce
• Precizní práce

uvex unipur 6639 
Standardní ochranné rukavice 
z polyamidu s PU povrstvením 
jsou určeny pro všeobecné práce. 
Díky černým polyamidovým 
vláknům a černému PU povrstvení 
jsou tyto rukavice ideální pro 
praktické použití v silně 
znečištěném prostředí.

Vlastnosti
• Vysoká flexibilita
• Vynikající cit při úchopu
• Dobrá odolnost proti oděru

Oblasti použití
• Přesné montážní práce
• Precizní práce

Obj. číslo 60943 60944
Typ 6630 6631
EN 388 (4 1 4 1) 388 (4 1 4 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté úpletové rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů

povrstvené polyuretanem
Podšívka polyamid polyamid
Povrstvení polyuretan polyuretan
Barva bílá/bílá šedá/šedá
Odolnost do suchého a mírně vlhkého prostředí

Obj. číslo 60248 
Typ 6639
EN 388 (4 1 3 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů povrstvené

polyuretanem
Podšívka polyamid
Povrstvení polyuretan
Barva černá/černá
Odolnost do suchého a mírně vlhkého prostředí

6630 6631 6639

4 1 4 1

EN 388

4 1 4 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388
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Mechanická Rizika
Oblasti použití: přesné/všeobecné práce

uvex unilite 7700 
uvex unilite 7700 jsou robustní úpletové 
ochranné rukavice s povrstvením z nitril/PU 
pěny. Díky optimálnímu ergonomickému tvaru 
je možná i jemná manipulace s malými 
součástkami/předměty. 

Vlastnosti
• Vysoká flexibilita
• Vysoká odolnost proti oděru
• Mechanická odolnost
• Ergonomický tvar

Oblasti použití
• Jemné montážní práce
• Precizní práce

uvex unilite 6605 
Lehké ochranné rukavice s nápletem na 
zápěstí a s prodyšným pěnovým nitrilovým 
povrstvením.

Vlastnosti
• Prodyšné povrstvení
• Dobrá odolnost vůči mechanickému oděru
• Dobrý ochranný úchop
• Velmi dobrý cit při úchopu i ve špičkách prstů

Oblasti použití
• Kontrola
• Přesné montážní práce
• Montáž malých částí
• Třídění

uvex unipur 6634
Úpletové ochranné rukavice s nepropustným 
NBR povrstvením.Díky silnému nitril-
kaučukovému povrstvení na dlaních 
a konečcích prstů, poskytují tyto ochranné 
rukavice spolehlivou ochranu před vlhkostí.
 
Vlastnosti
• Vysoká flexibilita
• Vynikající cit při úchopu
• Vysoká odolnost proti oděru
• Mechanická odolnost

Oblasti použití
• Přesné montážní práce
• Precizní práce

Obj. číslo 60585 
Typ 7700
EN 388 (4 1 3 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a

konečky prstů povrstvené NBR/polyuretanem
Podšívka polyamid/elastan
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)/polyuretan na bázi vody
Barva šedá/černá
Odolnost do suchého a mírně vlhkého/olejnatého

prostředí

Obj. číslo 60573 
Typ 6605
EN 388 (4 1 2 2)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí,

povrstvení na dlaních a konečcích prstů 
Podšívka nylonový náplet
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Barva černá/černá
Odolnost do suchého a mírně vlhkého prostředí

Obj. číslo 60321 
Typ 6634
EN 388 (4 1 3 3)
Velikosti 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, 

dlaně a konečky prstů s NBR-povrstvením
Podšívka polyamid
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Barva šedá/černá
Odolnost proti olejům a tukům

7700 6605 6634

4 1 3 1

EN 388

4 1 2 2

EN 388

4 1 3 3

EN 388
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Mechanická rizika
Oblasti použití: všeobecné práce/těžké provozy

Přesné práce Těžké práceVšeobecné práce
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uvex unilite
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uvex 
contact ergo

uvex phynomic 
allround

uvex phynomic 
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uvex phynomic 
propro

 uvex contact ergo 
Ochranné rukavice uvex contact ergo poskytují díky silnému nitril-
kaučukovému povrstvení spolehlivou ochranu před vlhkostí a olejnatým 
prostředím. Vysoce kvalitní podšívka z bavlněného úpletu zaručuje 
vysoký komfort nošení.Je příjemná pro pokožku a reguluje teplotu uvnitř 
rukavic.

• Vlastnosti
• Excelentní ergonomický tvar
• Vysoká flexibilita
• Vynikající cit při úchopu
• Velmi dobrá prodyšnost materiálu 
na hřbetu rukou

• Vysoká absorpce vodních par 
bavlněnou podšívkou

Applications
• Přesné montážní práce
• Doprava/balení
• Kontrolní a údržbářské práce

Obj. číslo 60150 
Typ ENB20C
EN 388 (2 1 2 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech
Podšívka úpletová bavlna
Povrstvení NBR special (nitril-kaučuk)
Barva oranžová
Odolnost dobrá proti olejům a tukům

2 1 2 1

EN 388

ENB20C
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Mechanická rizika
Oblasti použití: všeobecné/těžké práce

uvex profi ergo 
Klasické ochranné rukavice uvex profi ergo s anatomickým tvarem. 
Velmi funkční, odolné rukavice vysoké kvality s univerzálním použitím.

Vlastnosti
• Excelentní anatomický tvar
• Vysoká flexibilita
• Vynikající úchop za sucha i za 
mokra

• Velmi dobrý komfort nošení
• Vysoká absorpce vodních par 
bavlněnou podšívkou

Oblasti použití
• Lehké a středně těžké práce při 
zpracování kovů

• Údržbářské práce
• Univerzální použití

uvex profi ergo XG 
Ochranné rukavice uvex profi ergo XG s inovativním povrstvením uvex 
Xtra Grip Technology. Poskytují vysokou ochranu, vynikající úchop, 
vysoký komfort nošení a flexibilitu. Díky složení vrstev Multilayer vykazují 
rukavice mimo jiné také dlouhou životnost.

Vlastnosti
• Vynikající úchop za sucha i za 
mokra

• Vysoká životnost díky složení 
vrstev Multilayer

• Anatomický tvar 
• Vysoká flexibilita
• Vynikající komfort nošení
• Velmi dobrý cit při úchopu 
• Vysoká absorpce vodních par 
bavlněnou podšívkou

Oblasti použití
• Údržbářské a montážní práce
• Lehké a středně těžké práce při 
zpracování kovů

• Univerzální použití

Obj. číslo 60147 60148
Typ ENB20A ENB20
EN 388 (2 1 2 1) 388 (2 1 2 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté úpletové rukavice, náplet na pětiprsté úpletové rukavice, náplet na

zápěstí, povrstvení na dlani a prstech, zápěstí, povrstvení na dlani, prstech
částečně i na hřbetu rukavic a hřbetu rukavic

Podšívka úpletová bavlna úpletová bavlna
Povrstvení NBR special (nitril-kaučuk) NBR special (nitril-kaučuk)
Barva oranžová oranžová
Odolnost dobrá proti olejům a tukům dobrá proti olejům a tukům

Obj. číslo 60558 60208
Typ XG20A XG20
EN 388 (3 1 2 1) 388 (3 1 2 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté úpletové rukavice, náplet na pětiprsté úpletové rukavice, náplet na

na zápěstí, povrstvení na dlani, prstech na zápěstí, povrstvení na dlani, prstech
a hřbetu rukavice a hřbetu rukavice

Podšívka úpletová bavlna úpletová bavlna
Povrstvení NBR special (nitril-kaučuk) + NBR special (nitril-kaučuk) +

povrstvení Xtra Grip povrstvení Xtra Grip
Barva oranžová/černá oranžová/černá
Odolnost dobrá proti olejům a tukům dobrá proti olejům a tukům

vynikající úchop 
 

ENB20A

XG20A

ENB20

XG20

3 1 2 1

EN 388

3 1 2 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388
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Mechanická rizika
Oblasti použití: těžké provozy/tepelná rizika

uvex rubiflex 
Tyto velmi kvalitní rukavice s povrstvením NBR jsou poddajné a flexibilní, 
s perfektním citem při úchopu, a zároveň velmi odolné a vykazující 
dlouhou životnost.

Vlastnosti
• Anatomický tvar
• Vysoká flexibilita
• Vynikající úchop
• Vysoký komfort nošení
• Vysoká odolnost proti oděru

Oblasti použití
• Lehké a středně těžké práce při 
zpracování kovů

• Údržbářské a úklidové práce
• Lakovny
• Painting/coating

uvex compact 
Zvláště robustní ochranné rukavice s vysokou odolností proti oděru 
a protržení. Určené pro hrubé práce a práce s materiály s drsnými 
povrchy.

Vlastnosti
• Dobrá odolnost proti oděru 
a proříznutí

• Tuhá manžeta jako ochrana proti 
pořezání zápěstí

• Vysoká odolnost proti protržení

Oblasti použití
• Zpracování železa a kovů
• Strojírenství
• Dřevozpracující průmysl
• Transportní práce
• Stavebnictví, výroba betonu

uvex unilite thermo/thermo plus/thermo HD 
Tyto zimní ochranné rukavice se vyznačují velice robustním povrstvením, 
které si zachovává flexibilitu i při nízkých teplotách. Dvouvrstvá 
konstrukce poskytuje dobrou izolaci proti chladu. 

Vlastnosti 
• Vysoká flexibilita
• Vynikající cit při úchopu
• Mechanická odolnost

• Oblast použití
• Práce v chladném prostředí
• Chladírny
• Řidiči manipulačních vozíků  
a strojů 

Obj. číslo 89636 60235 60230
Typ NB27 NB35 NB40
EN 388 (3 1 1 1) 388 (3 1 1 1) 388 (3 1 1 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté úpletové rukavice, pětiprsté úpletové rukavice, pětiprsté úpletové rukavice,

celkové bezešvé povrstvení celkové bezešvé povrstvení celkové bezešvé povrstvení
Podšívka úpletová bavlna úpletová bavlna úpletová bavlna
Povrstvení NBR special (nitril-kaučuk) NBR special (nitril-kaučuk) NBR special (nitril-kaučuk)
Barva oranžová oranžová oranžová
Odolnost proti olejům a tukům proti olejům a tukům proti olejům a tukům

Obj. číslo 60946 60945
Typ NB27E NB27H
EN 388 (4 2 2 1) 388 (4 2 2 1)
Velikosti 9, 10 10
Provedení povrstvení na dlani a prstech povrstvení na dlani a prstech 

a částečně na hřbetu a na hřbetu rukavic
Podšívka bavlna Jersey bavlna Jersey
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk)
Barva modrá modrá
Odolnost proti olejům a tukům proti olejům a tukům

Obj. číslo 60593 60592 60942
Typ uvex unilite thermo uvex unilite thermo plus uvex unilite thermo HD
EN 388 (3 2 3 1), 511 (0 1 0) 388 (3 2 3 1), 511 (0 1 0) 388 (3 2 3 1), 511 (1 2 X)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, pětiprsté rukavice, pětiprsté rukavice,

povrstvení na dlani a prstech povrstvení na dlani , prstech a náplet na zápěstí , hřbet
 částečně i na hřbetu rukavic rukavic plně povrstven

Podšívka dvojitá: akryl/ovčí vlna zevnitř, dvojitá: akryl/ovčí vlna zevnitř, dvojitá: bavlněné froté/
 polyamid/elastan zvenčí polyamid/elastan zvenčí akryl zevnitř, nylon zvenčí
Povrstvení polymerové, odolné proti polymerové, odolné proti PVC

nízkým teplotám nízkým teplotám
Barva černá černá oranžová/černá
Odolnost do suchého a částečně vlhkého prostředí vlhké a olejnaté prostředí

4 2 2 1

EN 388

4 2 2 1

EN 388

uvex unilite thermo

uvex unilite thermo plus

uvex unilite thermo HD

3 2 3 1

EN 388 EN 511

0 1 0

3 2 3 1

EN 388 EN 511

0 1 0

3 2 3 1

EN 388 EN 511

1 2 X

3 1 1 1

EN 388

NB27

NB27E

NB27H
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Mechanická rizika
Oblasti použití: ochrana proti teplu

uvex nk 
Tyto vysoce kvalitní ochranné rukavice s povrstvením NBR se vyznačují 
excelentním komfortem nošení. Anatomicky vytvarované rukavice 
s podšívkou z bavlny a aramidových vláken nabízí optimální ochranu 
proti proříznutí a dlouhou životnost. Hrubý povrch rukavic umožňuje jistý 
úchop předmětu. Rukavice zároveň chrání proti horku a odolávají 
kontaktní teplotě +100°C (EN 407).

uvex k-basic extra 
Tyto ochranné rukavice z hrubého úpletu ze 100% Kevlar®-u jsou zevnitř 
dodatečně vybaveny bavlněnou vložkou. Tímto jsou předurčeny jako 
vynikající ochrana proti pořezu a teplu. Kombinace Kevlar®-u 
a bavlny zaručuje dobrou ochranu proti teplu a manipulaci s předměty 
horkými až do 250 °C, aniž by byl snížen ochranný stupeň rukavic proti 
proříznutí.

Vlastnosti
• Velmi dobrá ochrana proti 
proříznutí

• Dodatečná bavlněná vložka
• Vysoký komfort nošení 

Oblasti použití
• Kovoprůmysl
• Automobilový průmysl 
• Sklářský průmysl
• Slévárenství

 uvex profatherm
Ochranné rukavice z úpletu smyčkové bavlny jsou určeny pro různá 
použití jako ochrana proti horku (kontaktní teplota 250 °C dle EN 407), 
chladu a pořezu.

Vlastnosti
• Vysoký komfort nošení
• Prodyšnost
• Dobrá izolace teplot
• Dobrá ochrana proti řezným 
poraněním

Oblasti použití
• Slévárenství
• Zpracování plastů
• Ocelářský průmysl
• Kovoprůmysl

Obj. číslo 60213 60202
Typ NK2722 NK4022
EN 388 (3 2 4 3), 407 (X 1 X X X X) 388 (3 2 4 3), 407 (X 1 X X X X)
Velikosti 9, 10 9, 10
Délka cca 27 cm 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, celkově povrstvené pětiprsté rukavice, celkově povrstvené
Podšívka provedení sandwich,úpletbavlna- provedení sandwich,úpletbavlna-

Interlock/aramid Interlock/aramid
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk)
Barva oranžová oranžová
Odolnost dobrá proti olejům a tukům dobrá proti olejům a tukům

Obj. číslo 60179 
Typ 6658
EN 388 (1 3 4 X)
Velikosti 8, 10, 12
Provedení sedmi očkový hrubý úplet
Podšívka 100% Kevlar®,vnitřní bavlněná podšívka
Barva žlutá
Barva proti proříznutí a teplu

Obj. číslo 60595 
Typ XB40
EN 388 (1 2 4 1), 407 (X 2 X X X X)
Velikosti 11
Délka cca 40 cm 
Provedení pětiprsté rukavice
Podšívka smyčková bavlna
Povrstvení -
Barva bílá
Barva proti proříznutí, izolují před teplem a chladem

Detail vrstvy Sandwich

bavlněná podšívka

1 3 4 X

EN 388

3 2 4 3

EN 388

X1XXXX

EN 407

1 2 4 1

EN 388

X2XXXX

EN 407

NK2722

6658

XB40
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Mechanická rizika
Přehled ochrany proti proříznutí

Jako pro specialistu na rukavice je 
nejdůležitějším úkolem uvexu efektivní 
ochrana rukou proti řezným poraněním. 
Již po mnoho let se uvex na tuto oblast 
koncentruje a nyní má rozsáhlé 
zkušenosti v oblasti vláken a povrstvení. 
Soustřeďuje se na optimální vyváženost 
mezi efektivní ochranou a komfortem 
nošení a tím zajišťuje vysoké uživatelské 
přijetí.

uvex zaujal průkopnickou roli 
s inovacemi jako je patentovaná 
Bamboo-TwinFlex® Technology.

Počet výrobců ochranných rukavic, kteří 
nabízejí ochranu proti proříznutí, 
v předchozích letech markantně narostl, 
proto je stále těžší si zachovávat přehled 
na trhu.

Kromě standardní klasifikace úrovně 
ochrany proti proříznutí dle EN 388, je 
v praxi velmi důležitá kombinace 
odolnosti proti proříznutí a trhání. Pokud 
rukavice vyhovuje normě na ochranu 
proti proříznutí díky vysokému množství 
skelných vláken, materiál na ochranu 
proti dalšímu trhání trpí. Dílenské 
zpracování materiálu se používá, jako 
jsou například skelná vlákna a je 
naprosto klíčové s ohledem na komfort 
a pohodlí. Kůže může přijít do kontaktu 
pouze s vlákny, které nejsou dráždivé.

The properties such as fit and 
flexibility change yet again when 
coatings are applied. The durability of 
the coating is also important to 
ensure cost-efficiency. 

To the right is a matrix showing the 
areas of application for our product 
range of Cut 3 and Cut 5 safety 
gloves.

Přesné práce

Přesné práce

Těžké provozy

Těžké provozy

Všeobecné práce

Všeobecné práce

S
uc

hé
S

uc
hé

M
ír

ně
 v

lh
ké

/
za

ol
ej

ov
an

é
M

ír
ně

 v
lh

ké
/

za
ol

ej
ov

an
é

V
lh

ké
/

za
ol

ej
ov

an
é

V
lh

ké
/

za
ol

ej
ov

an
é

Pevná konstrukce
Jádro-obal-vlákno

Polyamid

Sklo

Kritické poškození. Skelná vlákna vyčnívají 
z textilie.

Při užití povrstvení se neustále 
mění vlastnosti jako je například 
tvar a flexibilita.
Pro nízké náklady je důležitá také 
životnost povrstvení.

Na obrázku vpravo je umístěna 
matice, která ukazuje oblasti 
použití ochranných rukavic pro 
naši produktovou řadu proti 
proříznutí 3 a 5.

uvex C300
dry

uvex C500
dry

uvex unidur
6643

uvex C500
wet

uvex C500
XG

uvex C300
wet

uvex 
protector

uvex C300
wet plus

uvex C600
XG

uvex unidur 
6642

uvex 
phynomic 

C3

uvex unidur 
6659 foam

uvex 
unidur
6641
6648
6649

uvex C500 
foam

uvex  
C300
foam

uvex C500
wet plus
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Mechanická rizika
Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

Ultra lehká ochrana  
proti proříznutí 
Ochranné rukavice klasifikované jako ochrana proti proříznutí 
stupně 3, patří v současné době mezi nejčastěji používané 
ochranné rukavice. Jsou perfektním řešením pro mnoho 
uživatelů, kteří hledají kombinaci ochrany, tvaru, flexibility 
a nízkých nákladů.

Nová řada uvex phynomic C3 zvyšuje laťku úrovně ochrany. 
Jako součást inovativní řady uvex phynomic „Made in 
Germany“, je použito stejné pěnové povrstvení z polymerů na 
bázi vody: dermatologicky testováno, extrémně flexibilní 
a prodyšné v kombinaci s inovativním konceptem podšívky.

Pletenina se skládá z HPPE/polyamidu/skla a elastanu.

Společně s povrstvením představuje perfektní kombinaci 
ochrany, tloušťky materiálu a životnosti.

Skelná vlákna jsou povrstvována opatrně a tvoří vnější 
ochrannou vrstvu. Z toho plyne, že kůže přichází do kontaktu 
pouze s jemnými vlákny HPPE a to i při dlouhodobém nošení.

Materiály zaručují vysokou ochranu proti proříznutí  
(stupeň 3), aniž by byla snížena ochrana proti dalšímu trhání.

Modrá barva a příslušný certifikát znamenají, že jsou tyto 
ochranné rukavice vhodné také do potravinářského průmyslu.

uvex phynomic C3 
uvex phynomic C3 jsou velmi 
lehké ochranné rukavice 
a s dobrou ochranou proti 
proříznutí (stupeň 3), jsou určené 
pro všeobecnou práci. Pěnové 
povrstvení z polymerů na bázi 
vody odpuzuje vlhkost a je vysoce 
flexibilní. Rukavice neobsahují 
akcelerátory alergií a z tohoto 
důvodu jsou vhodné pro alergiky. 
uvex pure standard zajišťuje 
perfektní ochranu zdraví.

• Vlastnosti
• Dobrá ochrana proti proříznutí
• Vynikající cit při úchopu
• Vynikající úchop za sucha
• Velmi prodyšné
• uvex pure standard

Oblasti použití
• Přesné montážní práce
• Precizní práce

Obj. číslo 60080
Typ uvex phynomic C3
EN 388 (4 3 4 3)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Provedení pěnové povrstvení z polymerů na vodní bázi na dlani a prstech, úplet na zápěstí
Podšívka Polyamid/elastan/HPPE/sklo
Povrstvení z polymerů na vodní bázi
Barva nebesky modrá
Odolnost suchá a mírně vlhká prostředí

uvex phynomic C3

4 3 4 3

EN 388
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uvex C500 and uvex C300
komfortní třída ochrany proti proříznutí

uvex končí s kompromisy! Ochranné rukavice uvex C500 a uvex C300 
udávají inovační měřítka v ochraně, komfortu, flexibilitě, citlivosti 
a hospodárnosti. To vše spojujeme do tohoto nového High-Tech 
výrobního procesu.

Tímto konceptem zvyšujete akceptaci nošení ochranných rukavic 
a zabráníte vzniku úrazů, neboť pouze komfortní výrobky jsou 
skutečně 100 % používány. Takto my rozumíme významu – optimální 
ochrana proti proříznutí. Komfort v ochraně proti proříznutí od 
společnosti uvex.

Stupeň ochrany proti proříznutí 5 a 3
Bamboo TwinFlex®  Technology - 
High-Tech pro větší komfort

•  Robustní a komfortní
•  Bambus – obnovitelná surovina šetřící životní prostředí 
•  Chladivý účinek

Patentovaná Bamboo 
TwinFlex® Technology Ochranná 
funkce: řezu odolné skleněné vlákno a oděru 
odolný polyamid zaručují optimální 
mechanickou ochranu.

Patentovaná Bamboo TwinFlex® 
Technology Komfortní funkce: měkké 
komfortní bambusové vlákno pro příjemný 
pocit při nošení a pro perfektní regulaci 
teploty a vlhkosti uvnitř rukavic kombinované 
s odolným vláknem Dyneema® pro vysokou 
odolnost proti dalšímu trhání.

Bamboo TwinFlex® Technology

Princip dvou vrstev

vně

uvnitř

Prvotřídní komfort 
uvex climazone  
měřitelně vyšší komfort nošení

•  Snížená potivost
•  Vysoká prodyšnost 
•  Několika násobně vyšší absorpce vlhkosti v porovnání s jinými vlákny 

Komfort nošení a zlepšené 
mikroklima jsou měřítkem 
všeho. Proto je systém 
řízení klimatu uvex 
climazone neustále vyvíjen 
společně v součinnosti 
zkušebního a výzkumného 
institutu Hohenstein 
a zkušebního 
a výzkumného institutu 
Pirmasens (PFI). 
Individuální měřící zařízení, 
jako tester klimatu, přitom 
poskytují konkrétní 
informace 
o termofyziologickém  
komfortu nošení.

Bambus (komfort)

Dyneema® (odolnost proti 
dalšímu trhání)

Polyamid (odolnost proti oděru)

Sklo (ochrana proti proříznutí stupeň 
5 a 3)
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Mechanická rizika
Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

uvex C300
Vlastnosti
• Certifikace dle Oeko-Tex® 
Standard 100

• Vynikající cit při úchopu
• Nejvyšší komfort nošení díky 
systému uvex climazone

• Vysoká odolnost proti oděru
• Vysoká flexibilita

• Inovativní varianty povrstvení 
SoftGrip

• Střední stupeň ochrany proti 
proříznutí 3

• Patentovaná technologie 
Bamboo TwinFlex® Technology

• Bez obsahu silikonu dle testu 
otisku prstů

Oblasti použití
• Montáž
• Automobilový průmysl
• Stavitelství
• Inženýrství
• Údržba
• Kovoprůmysl
• Olej a plyn
• Doprava

Obj. číslo 60544 60542 60546 60549 60547
Typ uvex C300 foam uvex C300 wet uvex C300 wet plus uvex C300 dry uvex C300
EN 388 (4 3 4 2) 388 (4 3 4 2) 388 (4 3 4 2) 388 (2 3 4 X) 388 (2 3 4 X)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, úplet na zápěstí, terčíky na dlani pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí

povrstvení na dlani a prstech povrstvení na dlani a prstech částečně povrstvený hřbet rukavice a prstech bez povrstvení
Podšívka bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, Bamboo viscose/ Dyneema®/ bambus-viskóza, Dyneema®, sklo,

polyamid polyamid polyamid polyamid polyamid
Povrstvení High Performance Elastomer (HPE), High Performance Elastomer (HPE) High Performance Vinyl (HPV) High Performance Vinyl -

Soft Grip-Foam terčíkové povrstvení (HPV), terčíky na dlani a prstech
Barva antracit antracit antracit antracit antracit
Odolnost odpuzující vlhkost proti olejům a tukům do suchého prostředí do suchého prostředí pod rukavice

Bamboo TwinFlex® Technology je ochrannou známkou spol. UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Německo.
DYNEEMA® je ochrannou známkou spol. Royal DSM N.V.
 

uvex C300 wet uvex C300 wet plus uvex C300uvex C300 foam uvex C300 dry

4 3 4 2

EN 388

4 3 4 2

EN 388

4 3 4 2

EN 388

2 3 4 X

EN 388

2 3 4 X

EN 388
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Mechanická rizika
Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

uvex C500
Vlastnosti
• Certifikace dle Oeko-Tex® 
Standard 100

• Vysoká odolnost proti oděru
• Vysoká flexibilita
• Nejvyšší komfort nošení díky 
systému uvex climazone

• Inovativní varianty povrstvení 
SoftGrip

• Vynikající cit při úchopu
• Patentovaná technologie 
Bamboo TwinFlex® Technology

• Bez obsahu silikonu dle testu 
otisku prstů

• Modely uvex C500 foam, wet, 
wet plus a sleeve jsou dle EN 407 
určeny také jako ochrana proti 
kontaktnímu teplu do 100 °C

• Nejvyšší stupeň ochrany proti 
proříznutí 5

Oblasti použití
• Montážní práce
• Automobilový průmysl
• Kovoprůmysl 
• Transportní práce 
• Sklářský průmysl

• Údržba
• Spedice/logistika
• Pivovary/výroba nápojů
• Papírenský průmysl
• Stavebnictví

Obj. číslo 60494 60503 60499 60497 60491
Typ uvex C500 foam uvex C500 pure uvex C500 dry uvex C500 uvex C500 sleeve
EN 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (2 5 4 X) 388 (2 5 4 X) 388 (2 5 4 X)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 M, L
Délka - - - - 34 cm, 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, terčíkové povrstvení na dlani pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí ochrana předloktí, zapínání na 

povrstvení na dlani a prstech povrstvení na dlani a prstech náplet na zápěstí na suchý zip
Podšívka bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, bambus-viskóza, Dyneema®, sklo,

polyamid polyamid polyamid polyamid polyamid
Povrstvení High Performance  Elastomer (HPE) pěnové povrstvení z polymerů na bázi vodyHigh-performance vinyl (HPV),  - -

SoftGrip Foam foam coating terčíkové povrstvení
Barva limetková/antracit limetková/šedá limetková/antracit limetková limetková
Odolnost odpuzující vlhkost odpuzující vlhkost do suchého prostředí vložka do rukavic do suchého prostředí

uvex C500 foam uvex C500 pure uvex C500 sleeveuvex C500 dry uvex C500

4 5 4 2

EN 388

2 5 4 X

EN 388

2 5 4 X

EN 388

2 5 4 X

EN 3884 5 4 2

EN 388
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Mechanická Rizika
Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

uvex C500 · uvex C600
Vlastnosti
• Certifikace dle Oeko-Tex® 
Standard 100

• Vysoká odolnost proti oděru
• Vysoká flexibilita
• Nejvyšší komfort díky uvex  
climazone

• Inovativní povrstvení
• Vynikající cit při doteku
• Patentovaná technologie  
Bamboo TwinFlex® Technology

• Bez silikonu dle testu otisku 
prstů

• Modely uvex C500 wet a wet 
plus jsou certifikovány dle 
EN 407 pro kontaktní teplo do 
100 °C

• Velmi vysoká ochrana proti 
proříznutí stupeň 5

Oblasti použití
• Montážní práce
• Automobilový průmysl
• Pivovary/výroba nápojů
• Konstrukce
• Sklářský průmysl

• Údržby a opravy v kovoprůmyslu
• Papírenství 
• Spedice/logistika
• Stavitelství

Bamboo TwinFlex® Technology je ochrannou známkou spol. UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Německo.
DYNEEMA® je ochrannou známkou spol. Royal DSM N.V.

Obj. číslo 60492 60496 60600 60601
Typ uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG uvex C600 XG
EN 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 4)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí,

povrsvení na dlani a prstech povrstvení na dlani a prstech, částečně plně povrstvený hřbet rukavic plně povrstvený hřbet rukavic
i na hřbetu rukavic

Podšívka bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, bambus-viskóza, Dyneema®, ocel,
polyamid polyamid polyamid polyamid

Povrstvení High Performance Elastomer (HPE), High Performance Elastomer (HPE), High Performance Elastomer (HPE), High Performance Elastomer (HPE),
povrstvení Xtra Grip povrstvení Xtra Grip

Barva limetková/antracit limetková/antracit limetková/antracit limetková/antracit
Odolnost proti olejům a tukům proti olejům a tukům proti olejům a tukům proti olejům a tukům

uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG uvex C600 XG

4 5 4 2

EN 388

4 5 4 2

EN 388

4 5 4 2

EN 388

4 5 4 4

EN 388
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Mechanická rizika
Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

uvex unidur 6642 
uvex unidur 6642 jsou nové 18-ti očkové 
montážní rukavice se stupněm ochrany proti 
proříznutí st. 3 (dle EN 388). Použitím 
Dyneema® Diamond Technology jsou rukavice 
extrémně lehké a nabízí nejlepší cit při úchopu. 
Hlavní oblastí použití je jemná montáž, kde je 
klíčovým faktorem cit při úchopu a ochrana 
proti proříznutí.
Dyneema Diamond Technology: použitím 
mikročástic s vysokou odolností proti 
proříznutí ve struktuře vlákna, je možné plést 
velmi jemné příze, které nabízí velmi dobrou 
ochranu proti proříznutí.

• Vlastnosti
• Vynikající cit při úchopu
• Dobrá ochrana proti proříznutí díky vláknům 
Dyneema®

• Vysoká flexibilita

Applications
• Automobilový průmysl
• Lehká kovovýroba
• Balení

uvex unidur 6641 
Tento model vyniká díky prověřeným 
a testovaným vláknům Dyneema®. Vlákna 
nejvyšší kvality zajišťují vynikající ochranu proti 
proříznutí st. 3. Kromě toho také poskytují 
příjemně chladivý pocit při nošení, který je 
zajištěn díky vysokému počtu vláken 
Dyneema®.

Vlastnosti
• Dobrá odolnost proti proříznutí
• Vysoká odolnost proti oděru
• Vysoká flexibilita
• Dlouhá životnost – dlouho trvající řešení 
pro náročná pracovní prostředí 

• Oblasti použití
• Automobilový průmysl
• Kovovýroba
• Balení

uvex unidur 6643 
Ochranné rukavice uvex unidur 6643 vynikají 
díky prověřeným a testovaným vláknům 
Dyneema® v kombinaci s černými vlákny 
z polyamidu. Nejvyšší kvalita materiálů zajišťuje 
vynikající ochranu proti proříznutí (stupeň 3). 
Povrstvení NBR chrání proti vlhku.

Vlastnosti
• Neprodyšné povrstvení chránící proti olejům
• Dobrá odolnost proti proříznutí
• Vysoká odolnost proti oděru
• Vysoká flexibilita
• Dlouhá životnost – dlouho trvající řešení pro 
náročná pracovní prostředí 

• Vynikající cit při úchopu

Oblasti použití
• Automobilový průmysl
• Kovovýroba 
• Balení

Obj. číslo 60939
Typ 6642
EN 388 (3 3 3 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení 

na dlaních a prstech
Základ rukavice Dyneema® Diamond Technology, 

polyamid, elastan
Povrstvení polyuretan
Barva šedá/šedá
Odolnost suché a jemně vlhké prostředí

Obj. číslo 60210
Typ 6641
EN 388 (4 3 4 3)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení 

na dlaních a prstech
Základ rukavice vlákno Dyneema®, elastan
Povrstvení polyuretan
Barva bílá/šedá
Odolnost suché a mírně vlhké prostředí

Obj. číslo 60314
Typ 6643
EN 388 (4 3 4 4)
Velikosti 7, 8, 9, 10
Provedení úplet na zápěstí, povrstvení NBR na zápěstí 

a prstech
Základ rukavice vlákno Dyneema®, polyamid, elastan
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Barva šedý melír/černá
Odolnost proti olejům a tukům

Dyneema® je ochrannou známkou společnosti Royal DSM N.V.

3 3 3 1

EN 388

4 3 4 3

EN 388

4 3 4 4

EN 388

6642 6641 6643

D
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Y
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® DIAMOND TECHNOLOG
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Mechanická rizika
Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

uvex unidur 6648 
Ochranné rukavice uvex unidur 6648 s vlákny 
HPPE a Spandex umožňují dobrou ochranu 
proti proříznutí a vynikající komfort nošení.

Vlastnosti
• Dobrá odolnost proti proříznutí
• Vysoká odolnost proti oděru
• Vysoká flexibilita
• Dlouhá životnost – dlouhotrvající řešení 
pro náročná pracovní prostředí

• Vynikající cit při úchopu 

Oblasti použití
• Automobilový průmysl
• Kovovýroba 
• Balení

uvex unidur 6649 
Tyto šedě melírované ochranné rukavice jsou 
vhodné jak pro čisté tak i znečištěné prostředí. 
Vlákna HPPE poskytují dobrou odolnost proti 
proříznutí st. 3.

Vlastnosti
• Dobrá odolnost proti proříznutí
• Vysoká odolnost proti oděru
• Vysoká flexibilita
• Dlouhá životnost - dlouhotrvající řešení 
pro náročná pracovní prostředí 

Použití
• Automobilový průmysl
• Kovovýroba
• Balení

uvex unidur 6659 foam 
Ochranné rukavice uvex unidur 6659 foam 
s vlákny HPPE a skelnými vlákny poskytují 
vysokou ochranu proti proříznutí. Tyto šedě 
melírované ochranné rukavice jsou obzvláště 
odolné proti znečištění a pěnové povrstvení 
NBR chrání proti vlhkosti.

Vlastnosti
• Vynikající ochrana proti proříznutí
• Vynikající cit při úchopu
• Nejvyšší odolnost proti oděru
• Vysoká flexibilita
• Dlouhá doba odolnosti

Použití
• Automobilový průmysl
• Kovoprůmysl
• Balení

Obj. číslo 60932
Typ 6648
EN 388 (4 3 4 2)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení 

na dlaních a prstech
Základ rukavice HPPE*, elastane
Povrstvení polyuretan
Barva bílá/black
Odolnost suché a mírně vlhké prostředí

Obj. číslo 60516
Typ 6649
EN 388 (4 3 4 2)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11
Provedení úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení 

dlaních a prstech
Základ rukavice HPPE*,polyamid, elastan
Povrstvení polyuretan
Barva šedý melír/šedá
Odolnost suché a mírně vlhké prostředí

Obj. číslo 60938
Typ 6659 foam
EN 388 (4 5 4 3)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení 

na dlaních a prstech
Základ rukavice HPPE*, sklo, polyamid
Povrstvení pěnové povrstvení NBR
Barva šedý melír/černá
Odolnost suché a mírně vlhké prostředí

*HPPE = vysoko pevnostní polyetylen 

4 3 4 2

EN 388

4 3 4 2

EN 388

4 5 4 3

EN 388

6648 6649 6659 foam
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Mechanická rizika
Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

uvex protector wet – do olejnatých prostředí
uvex protector chemical – do chemických prostředí
Tyto vysoce kvalitní ochranné rukavice s povrstvením NBR splňují 
nejvyšší požadavky na mechanickou ochranu. Díky technologii 
Multi-Layer (bavlna/Dyneema®/skelné vlákno) a dvojvrstvému 
nitrilovému povrstvení nabízí optimální ochranu (st. 5) před řeznými 
poraněními a dosahují v kategoriích EN 388 nejvyšších stupňů (4 5 4 4), 
kromě toho se vyznačují také velmi dobrou životností. Zdrsněný povrch 
zajišťuje pevný úchop předmětů. Model uvex protector chemical 
dodatečně poskytuje ochranu proti chemikáliím.

Vlastnosti
• Anatomický tvar
• Vynikající ochrana proti proříznutí
• Vysoký komfort nošení
• Bezpečný uchop předmětů
• Velmi dobrá odolnost proti olejům
• Velmi dobrá odolnost proti mnoha chemikáliím

Oblasti použití
• Zpracování plechů
• Výroba strojů a nástrojů
• Veškeré práce s nebezpečím řezného poranění a práce v olejnatým 
prostředím

• Práce s vysokým stupněm mechanickým rizik

uvex protector wet uvex protector chemical
Obj. číslo 60533 60534 60535 60536
Typ NK2725 NK4025 NK2725B NK4025B
EN 388 (4 5 4 4) 388 (4 5 4 4) 388 (4 5 4 4), 374 388 (4 5 4 4), 374
Velikosti 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10
Délka cca 27 cm 40 cm 27 cm 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, celkové povrstvení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, celkové povrstvení Cuff, fully coating
Podšívka provedení sandwich: bavlna-Interlock, Dyneema®, skelné vlákno, polyamid provedení sandwich: bavlna-Interlock, Dyneema®, skelné vlákno, polyamid
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk)
Barva oranžová oranžová modrá modrá
Odolnost proti olejům a tukům proti olejům a tukům proti tukům, minerálním olejům a chemikáliím

NBR-impregnace 
pro lepší úchop

Vlákna Dyneema®/sklo/PA - 
vysoce odolná proti proříznutí

Nitrilové povrstvení proti 
olejům a tekutinám

Bavlněná podšívka 
pro vysoký komfort nošení

Povrch pokožky

NBR-impregnace
pro lepší úchop

Vlákna Dyneema®/sklo/PA - 
vysoce odolná proti proříznutí

Nitrilové povrstvení 
jako ochrana proti chemikáliím

Bavlněná podšívka 
pro vysoký komfort nošení

Povrch pokožky

DYNEEMA® je ochrannou známkou spol. Royal DSM N.V.

NK2725 NK4025 NK2725B NK4025B

J K L

EN 374

4 5 4 4

EN 388

4 5 4 4

EN 388
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Mechanická rizika
Ochranné rukavice Impact

Obj.číslo 60598 60958 60959
Typ uvex impact 1 uvex impact 100 uvex impact 500
EN 388 (4 5 4 3) 388 (3 1 2 1) 388 (3 5 4 4)
Velikost 7, 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Provedení úplet na zápěstí, povrstvení na dlaních a prstech chrániče na prstech a hřbetu rukavice, polstrovánídlaně chrániče na prstech a hřbetu rukavice, polstrovánídlaně
Materiál HPPE, sklo, nylon Airprene, Mesh Air Stretch, syntetická kůže, strukturovaný povrch na vnějším materiálu (na dlani)
Povrstvení nitril kaučuk s protiskluzovým povrchem – –
Barva žlutá/černá žlutá/černá oranžová/černá
Odolnost suchá a mírně vlhká/olejnatá prostředí pro suché a vlhké/olejnaté prostředí pro suché a vlhké/olejnaté prostředí

Strukturovaný povrch vnějšího materiálu

Polstrovánína dlani

Syntetická kůže

Protiřezné vlákno HPPE u impact 500 (na dlani)

Povrch pokožky

 uvex impact 1
Bezešvé protiřezné ochranné rukavice pro 
vysoce náročné činnosti. Vytvořeny pro 
náročné pracovní podmínky, se zapínáním na 
suchý zip na zápěstí a extra vycpávkou 
v oblasti dlaní. Chrániče na hřbetu rukavice 
chrání klouby proti nárazu, stejně jako výztuhy 
na kloubech prstů pro vyšší ochranu. Tyto 
ochranné rukavice majívlastnosti jako je 
vysoká ochrana proti proříznutí a optimální cit 
při úchopu. 

Vlastnosti
• Vynikající tvar 
• Vynikající odolnost proti oděru a ochrana 
proti proříznutí

• Flexibilita a bezpečný úchop
• Chrániče kloubů

Oblasti použití
• Vrty
• Hornictví
• Manipulace s těžkými nástroji
• Stavební práce
• Těžba
• Ropný a plynárenský průmysl
• Pracoviště s vysokým mechanickým 
namáháním

uvex impact 100 · uvex impact 500
Perfektní rukavice pro vysoce náročné pracovní podmínky ve vlhkém a zaolejovaném prostředí. 
Jsou vytvořeny pro hrubé práce. Extra vycpávky na dlaních, chrániče na hřbetu rukavice chránící 
klouby při nárazu, stejně tak jako výztuže na kloubech prstů. Materiál použitý na dlaních nabízí 
vynikající cit při úchopu v mokrých a olejnatých podmínkách. Očka na manžetách dovolují  
uživateli rukavice rychle svléknout nebo je opět nasadit. 

Vlastnosti
• Vynikající tvar
• Dobrá odolnost proti oděru
• Identifikační štítek na manžetě
• Chrániče poskytují extrémně dobrou ochranu 
proti rozdrcení a nárazu

• Reflexní prvky na hřbetu rukavice
• Vyztužený záhyb palce 
• Velmi dobrá odolnost proti proříznutí 
u rukavic uvex impact 500 (dlaně)

• Dobrý úchop v mokrých a olejnatých 
podmínkách

Oblasti použití
• Vrty
• Manipulace s těžkými nástroji
• Práce na stavbách 
• Hornictví
• Těžební průmysl
• Práce s vysokým mechanickým napětím

uvex impact 1 uvex impact 100 uvex impact 500
4 5 4 3

EN 388

3 1 2 1

EN 388

3 5 4 4

EN 388
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Mechanická rizika
Kožené ochranné rukavice

Obj. číslo 60295 60294 60291 60292 60288
Typ 8000 8100 8400 8300 6000
EN 388 (3 1 4 3) 388 (3 1 2 2) 388 (2 1 3 3) 388 (4 1 2 2) 388 (3 2 3 2)
Velikosti 9, 10, 11 9, 10, 11 8, 9, 10, 11, 12 9, 10, 11 10
Délka cca cca 27 cm cca 27 cm cca 27 cm cca 27 cm cca 27 cm
Síla materiálu cca 1.1 mm (+/- 0.1 mm) cca 1.1 mm (+/- 0.1 mm) cca 1.1 mm (+/- 0.1 mm) cca 0.9 mm (+/- 0.1 mm) cca 1.0 mm (+/- 0.1 mm)
Provedení manžeta s gumou, dvojí manžeta s gumou, dvojí rukavice pro řidiče, manžeta s gumou, dvojí prošití, manžeta s gumou, dvojí prošití, 

prošití, hovězina na dlani prošití, hovězina na dlani, celokožená, stahovací guma hovězí štípenka na dlani a prstech hovězina na dlani a prstech
a prstech prstech a ze 3/4 i na hřbetu na hřbetu rukavic

rukavic
Podšívka bavlna (uvnitř rukavic) bavlna (uvnitř rukavic) bavlna (uvnitř rukavic) bavlna (uvnitř rukavic)
Barva kůže: béžová kůže: béžová kůže: béžová kůže: šedá kůže: šedá

textilní manžeta: textilní manžeta: textilní manžeta: textilní manžeta: 
modrožluté pruhy modrožluté pruhy modrožluté pruhy modrožluté pruhy

uvex top grade  
8000 · 8100 · 8400 
Vlastnosti 
• Ochrana konců prstů a zápěstí
• Vynikající odolnost proti oděru 
• Vynikající úchop suchých i mírně vlhkých předmětů 
• Vynikající komfort nošení

Oblasti použití
• Montáže
• Kontrolní činnosti
• Lehké zpracování kovů
• Řemeslné práce

uvex top grade 
6000
Vlastnosti
• Vynikající cit při úchopu
• Velmi dobré termoizolační 
vlastnosti

• Vynikající komfort nošení
• Měkká, pružná kůže
• Silná, bavlněná podšívka 

Oblasti použití
• Montáž 
• Kontrolní činnost/údržba
• Řemeslné práce/stavitelství  
(do chladného prostředí)

uvex top grade 
8300
Vlastnosti
• Odolnost proti proříznutí
• Vynikající odolnost proti oděru 
• Vynikající komfort nošení 
• Měkká, pružná kůže 

Oblasti použití
• Montáže
• Kontrolní činnosti
• Lehké a střední zpracování kovů
• Řemeslné práce

2 1 3 3

EN 388

3 1 2 2

EN 388

3 1 4 3

EN 388

8000

8100

8400

3 2 3 2

EN 388

4 1 2 2

EN 388

8300

6000
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Mechanická rizika
Kožené ochranné rukavice

KEVLAR® je značka vlastněná firmou E.I. du Pont de Nemours 

Obj. číslo 60289 60287 60297 60286
Typ 9300 7000 7200 7100
EN 388 (4 4 4 4) 388 (2 1 2 2), 407 388 (4 2 2 3), 407 388 (2 0 1 1)
Velikosti 10 10, 11 10 9, 10, 11
Délka cca cca 30 cm cca 35 cm cca 35 cm cca 35 cm
Síla materiálu cca 1.2 mm (+/- 0.1 mm) cca 0.9 mm (+/- 0.1 mm) cca 1.3 mm (+/- 0.1 mm) cca 0,8 mm (+/- 0,1 mm)
Provedení pětiprsté rukavice, dlaň a manžeta ze silné trojí prošití švů vlákny z Kevlar®-u, rukavice prošití švů vlákny z Kevlar®-u, prošití švů vlákny z Kevlar®-u, rukavice

hovězí štípenky, dlaň a hřbet rukavic kompletně z hověziny, manžeta z hovězí rukavice kompletně z hověziny kompletně z kůže nappa, manžeta z hovězí
chráněn tkaninou z Kevlar®-u štípenky, hovězina na dlani a prstech štípenky

Podšívka tkanina z Kevlar®-u - 100% bavlna -
Barva modrá šedá černá šedá

uvex top grade 9300
Vlastnosti 
• Prošití vlákny Kevlar®

• Trvalá kvalita kůže
• Vynikající odolnost proti proříznutí
• Vynikající komfort nošení 
• Odolnost proti propíchnutí 

Oblasti použití
• Montáže
• Manipulace se sklem 
• Zpracování plechů a plastů
• Kovozpracující průmysl

uvex top grade 7000 · 7200 · 7100
Vlastnosti
• Vynikající odolnost proti oděru
• Ochrana předloktí dlouhou manžetou
• Měkká příjemná kůže
• Velmi dobrý komfort nošení

Oblasti použití
• Řemeslné práce
• Kovozpracující průmysl
• Stavitelství 
• Sváření

Perfektní zpracování do nejmenších detailů

uvex top grade
Řada uvex top grade nabízí vysoce kvalitní 
všeobecné, svářecí, zimní a protiřezné 
ochranné rukavice pro širokou škálu použití. 
Vysoce kvalitní materiál, regulace škodlivých 
látek a odolné zpracování garantuje optimální 
ochranu, vynikající komfort nošení a úsporu 
nákladů. Použití vysoce kvalitní kůže

Ochrana při svářeníOchrana proti proříznutí

4 4 4 4

EN 388

2 1 2 2

EN 388

412X4X

EN 407

4 2 2 3

EN 388

413X4X

EN 407

2 0 1 1

EN 388
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Ochranné rukavice
Normy a značení

EN 407 – Teplo a oheňEN 388 – Mechanická rizika

EN 374 (1-3) – Chemická rizika

0 až 4 0 až 4 0 až 4 0 až 4 0 až 4 0 až 40 až 4 0 až 5 0 až 4 0 až 4

chování 
při hořeníodolnost 

proti oděru
kontaktní teploodolnost proti 

proříznutí
konvekční teploodolnost proti 

dalšímu trhání
sálavé teploodolnost 

proti 
propíchnutí tepelné zatížení

malými kapkami
roztaveného kovu

tepelné zatížení velkým
množstvím roztaveného 
kovu

Výkonnostní úroveň s číselnými údaji:
čím vyšší je číslo, tím lepší jsou testované hodnoty

Výkonnostní úroveň s číselnými údaji:
čím vyšší je číslo, tím lepší jsou testované 
hodnoty

Rukavice je uznaná jako odolná proti chemikáliím, když je dosažen ochranný index minimálně třídy 2 (tj. ›30 minut) 
u tří zkoušených chemikálií

Písmeno Zkušební chemikálie
A methanol
B aceton
C acetonitrill
D dichloromethan
E sirouhlík
F toluen
G diethylamin
H tetrahydrofuran
I etylacetát
J n-heptan
K hydroxid sodný 40%
L kyselina sýrová 96%

Pro mechanická rizika Pro chemická rizika

Doba průniku 
chemikálií Ochranný index

> 10 min Třída  1
> 30 min Třída  2

> 60 min Třída  3

> 120 min Třída  4

> 240 min Třída  5
> 480 min Třída  6

Permeace
Permeace je pronikání molekul přes 
materiál ochranných rukavic. Čas, který 
na proniknutí chemikálií potřebují, se 
udává v indexu ochrany podle normy 
EN 374. Skutečná doba ochrany na 
pracovišti se může od indexu ochrany 
značně odlišovat. Je ovlivněna např. 
teplotou, mechanickým zatížením apod. 
Vaši poradci uvex vám rádi poradí. 

Tento piktogram s baňkou 
označuje vodotěsnou rukavici 
s nízkou ochranou proti 
chemickým nebezpečím 

EN 511 – Chlad

vodotěsnost (0 až 1)

kontaktní chlad (0 až 3)

konvekční chlad (0 až 2)

Zkouška Odolnost proti 
oděru (počet 

cyklů) 

Odolnost proti 
proříznutí 
(faktor)

Odolnost proti 
dalšímu 

trhání v N

Odolnost proti 
propíchnutí v N

Tř
íd

a

1 100 1.2 10 20

2 500 2.5 25 60

3 2000 5.0 50 100

4 8000 10.0 75 150

5 – 20.0 – –

Velikost rukavice

Výrobce

Označení modelu

Piktogram s normou EN

Znak shody EU

Velikost rukavice

Výrobce

Označení modelu

Výkonnostní úrovně, chemické

Piktogram s normou EN

Znak shody EU

Číslo zkušebního institutu.

Uživatelské instrukce k použití

Písmena symbolizují zkušební chemikálie, proti kterým 
rukavice obdržely ochranný index nejméně třídy 2

EN 388 EN 407

J K L

EN 374 EN 511

2 3 1
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Chemická rizika
Výběr vhodných ochranných rukavic

Výběr vhodných ochranných rukavic je absolutní základ 
při práci s chemikáliemi. Chemické ochranné rukavice 
chrání uživatele proti nebezpečí, které může skončit 
trvalými následky nebo dokonce smrtí. uvex jako aktivní 
partner nabízí vhodné řešení problémů a kompetentní 
odborné poradenství přímo na pracovišti. Aplikační 
technici společnosti uvex v Lüneburgu (Německo) 
přispívají svou odborností tak, aby nacházeli 
nejoptimálnější řešení pro různá prostředí. Testovací 
laboratoře uvexmohou také pro zákazníka vytvořit 
přehled odolností průniku chemikálií, který je v souladu 
s požadavky a normami.

Rádi vám poradíme s Vašimi individuálními 
dotazy při analýze daného pracoviště 
a s přehledy odolností ochranných rukavic.
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Chemická rizika
Výběr vhodných ochranných rukavic

Chemical Expert System: 
Online chemická databáze uvex 

Výběr a životnost výrobku chemických ochranných rukavic 
závisí na chemikálii, která působí na materiál rukavice. 

Podrobná chemická databáze nabízí rychlou a přímou 
podporu on-line. Nalezení informace o odolnosti ochranných 
rukavic uvex při práci s jednotlivými chemikáliemi v této 
databázi zabere jen pár kroků.

Výhody v rychlém přehledu:
• Online databáze je dostupná (24 hodin/7 dní v týdnu)
• Jednoduché použití v mnoha různých jazycích
•  Registrovaní uživatelé mají plný přístup k výsledkům testů 
pro celý seznam chemikálií

• Osobní účet nabízí prémiové funkce
• Individuální tvorba přehledů odolností a plánů rukavic 

Úvodní strana databáze chemikálií

Různé možnosti vyhledávání

Možnost vytvoření a uložení individuálních výsledků hledání

Přehled vhodných modelů

https://ces.uvex.de
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Chemická rizika 
Výběr vhodných ochranných rukavic

Vedle správné ochranné 
funkce je u ochranných 
rukavic důležitý komfort 
nošení.

Ochranné chemické 
rukavice musí být použity 
v široké oblasti a musí 
uživateli dovolit plnit úkoly 
efektivně. 

Z tohoto důvodu u nových 
ochranných chemických 
rukavic dává uvex obzvlášť 
pozor na požadavky, které 
jsou na produkty kladeny 
v jednotlivých oblastech 
použití.

Matice poskytuje čistý 
přehled o rukavicích, které 
jsou vhodné pro použití 
v oblastech s chemickými 
riziky.

Přesné práce Těžké provozyVšeobecné práce

N
B

R
M

ul
ti

-M
at

er
iá

l
C

hl
or

op
re

n
H

P
V

 (P
V

C
)

S
pe

ci
ál

ní
 s

eg
m

en
t E

S
D

uvex rubiflex s 
(modré)

uvex rubiflex s 
(zelené)

uvex u-fit 
uvex u-fit lite

uvex  
profastrong

uvex  
profapren

uvex rubiflex 
MM

uvex profatrol

uvex rubiflex ESD

uvex profagrip

uvex rubiflex s 
XG
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Chemická rizika 
Produktová řešení „Made in Germany“

Konstrukce Multi-layer poskytuje 
všestrannou ochranu.

Chloropren pro ochranu proti alkoholům, 
kyselinám, ketonům a čisticím prostředkům

NBR pro ochranu 
proti tukům, minerálním 
olejům a alifatickým 
sloučeninám

Bavlněná podšívka 
pro vynikající komfort 
nošení

Povrch pokožky

Funkční kombinace podšívky a povrstvení

Vodivé povrstvení
 NBR

Bavlněná podšívka s 
karbonem pro vysoký 
komfort nošení 
a vynikající vodivost

Povrch pokožky

uvex rubiflex (modré)

• Nejlehčí a nejflexibilnější chemické ochranné 
rukavice

• Ergonomický tvar: zaručuje trvalý komfort
• Vynikající citlivost
• Vysoce komfortní bavlněná podšívka 
interlock pro vysokou absorpci vlhkosti 
(snížená perspirace při srovnání se 
syntetickými vlákny jako je akryl a polyester)

Další vývoj

uvex rubiflex XG

Optimální povrstvení v oblasti 
úchopu při práci s oleji

Dobrý úchop je nezbytný v mnoha prostředích. 
Nedostatečná kvalita úchopu zaolejovaných předmětů 
výrazně zvyšuje námahu a riziko zranění a v důsledku 
toho je snížena bezpečnost práce. Tyto problémy řeší 
efektivně a bezpečně inovativní uvex Xtra Grip 
Technology. 

Efektivní úchop – vysoká flexibilita – vynikající 
komfort nošení

uvex rubiflex MM

Chloroprenová vrstva pro širokou škálu 
chemické ochrany  

Vhodná pro činnosti zahrnující množství 
chemikálií

Všeobecné použití

uvex rubiflex ESD

ESD provedení: splňují požadavky 
DIN EN 16350 

Ideální řešení pro oblasti s nebezpečím 
výbuchu

Mechanická zátěž
Speciální vícevrstvá struktura 
povrchu (Multi-layer) zajišťuje 
dlouhou životnost.

Použití v olejnatém 
a mokrém prostředí
Struktura kanálku rukavic s uvex 
Xtra Grip Technology absorbuje 
tekutiny, pomáhá udržovat 
bezpečný úchop nástrojů 
a komponentů.

Vícevrstvá konstrukce zajišťuje bezpečný úchop  

Speciální povrstvení zlepšuje úchop

Robustní nitrilové povrstvení 

Bavlněná podšívka 
pro vynikající komfort 
nošení 

Povrch pokožky

Použití chemikálií na pracovišti si žádá 
správý výběr chemických ochranných 
rukavic. Mnoho činností zahrnuje kontakt 
s velkým množstvím chemikálií.

Vícevrstvá konstrukce s nitril kaučukem 
a chloroprenem rukavic uvex rubiflex MM 
kombinuje výhody různých materiálů 
v jednom produktu.

Vysoké požadavky kladené na tyto 
ochranné rukavice pro použití 
v oblastech s rizikem výbuchu jsou 
definovány v normě DIN EN 16350.
Vodivý odpor ochranných rukavic musí 
být extrémně nízký.

Inovativní koncept podšívky představuje 
nové vodivé povrstvení, které kromě 
ochrany proti výbuchu zajišťuje také 
chemickou ochranu.
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Chemická rizika 
Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: NBR povrstvení

uvex rubiflex S XG
Lehké ochranné rukavice odolné chemikáliím s inovativní technologií 
uvex Xtra Grip Technology kombinuje ochranu a úchop s vynikajícím 
komfortem nošení a flexibilitou.
Ochranné rukavice odolné chemikáliím poskytují díky vysoce kvalitní 
podšívce z bavlny Interlock vysoký komfort nošení, a zároveň dobrou 
ochranu proti mechanickým a chemickým rizikům.

Vlastnosti
• Velké absorpce potu  
bavlněnou podšívkou 

• Ergonomický tvar 
• Vynikající odolnost proti mnoha 
chemikáliím 

• Mimořádný úchop za sucha  
a mokra 

• Extrémně vysoká flexibilita  
• Dlouhá životnost díky technologii 
Multi-layer  

• Nízká hmotnost 

Oblasti použití  
• Automobilový průmysl
• Chemický průmysl
• Laboratoře

uvex rubiflex S (NB27B/NB35B)
Velice lehké ochranné rukavice odolné chemikáliím spojují dohromady 
ochranu, vynikající komfort nošení a flexibilitu. Díky vysoce kvalitní 
podšívce z bavlny Interlock a ergonomickému tvaru je zajištěn vysoký 
komfort nošení. 

Vlastnosti
• Ergonomický tvar
• Vysoká flexibilita
• Lehké
• Dobré mechanické vlastnosti
• Vynikající odolnost proti mnoha 
chemikáliím

• Dobrá absorpce potu díky 
bavlněné podšívce

• Vynikající cit při úchopu

Oblasti použití
• Automobilový průmysl
• Chemický průmysl
• Laboratoře
• Lakovny

Obj. číslo 60560 60557
Typ XG27B XG35B
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11
Délka cca 27 cm 35 cm
Provedení pětiprsté rukavice, manžeta, kompletní povrstvení 
Podšívka bavlna-Interlock bavlna-Interlock
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk) + povrstvení XG
Síla povrstvení 0.40 mm 0.40 mm
Barva modrá/černá modrá/černá
Odolnost proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím

Obj. číslo 60271 60224
Typ NB27B NB35B
EN 374, 388 (2 1 1 1) 374, 388 (2 1 1 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11
Délka cca approx. 27 cm approx. 35 cm
Provedení pětiprsté rukavice, manžeta, kompletní povrstvení
Podšívka bavlna-Interlock bavlna-Interlock
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení 0,40 mm 0,40 mm
Barva modrá modrá
Odolnost proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím

Vynikající úchop
 

Lehké a flexibilní
 

J K L

EN 374

2 1 1 1

EN 388

J K L

EN 374

3 1 2 1

EN 388

XG35B NB35B
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Funkční kombinace  
podšívky a povrstvení 

Vodivé povrstvení NBR 

Bavlněná podšívka s karbonem  
pro zvýšený komfort nošení  
a vynikající vodivost

Povrch pokožky

Chemická rizika 
Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: vodivé povrstvení NBR

uvex rubiflex ESD
Tyto extrémně lehké a flexibilní chemické ochranné rukavice jsou 
perfektní volbou pro vynikající komfort nošení tam, kde je kromě 
chemické ochrany požadována odvod statického náboje. uvex rubiflex 
ESD splňují požadavky DIN EN 16350:2014 a mají přímý odpor <108 
Ohmů. Tento produkt je možné použít jak v prostředí s rizikem výbuchu, 
tak i v prostředí s požadavky ESD.

Vlastnosti
• Antistatické dle EN 16350
• Anatomický tvar
• Dobré mechanické vlastnosti
• Vynikající odolnost proti mnoha 
chemikáliím

• Vysoká absorpce vodních par 
díky bavlněné podšívce

• Extrémně vysoká flexibilita
• Velmi lehké

Oblasti použití 
• Automobilový průmysl
• Chemický průmysl
• Prostředí ESD 
• Lakovny
• Rafinérie 

Obj.číslo 60954
Typ NB35A
EN 374, 388 (2 1 1 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11
Délka 35 cm
Provedení manžeta plně povrstvená
Podšívka bavlna Interlock/karbon
Povrstvení speciální NBR (nitril-kaučuk), vodivé
Tloušťka 0.40 mm
Barva černá
Odolnost dobrá odolnost proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím

Ideální řešení pro oblasti s výbušným prostředím

Zavedení nové normy DIN EN 16350:2014 (ochranné rukavice-
elektrostatické vlastnosti) je prvním standardem, který předepisuje 
elektrostatické vlastnosti a postupy testování ochranných rukavic 
pro práci v prostředí s rizikem výbuchu a ohně. 

Podmínky testování a minimální požadavky dle DIN EN 16350:2014 
jsou následující:
kontaktní odolnost musí být méně než 1.0 x 108 Ω  
(Rv < 1.0 x 108 Ω),
kontaktní odolnost Rv musí být testována dle DIN EN 1149-2:1997,
teplota a vlhkost: okolní teplota 23°C ± 1°C relativní vlhkost  
vzduchu 25% ± 5%.

uvex rubiflex ESD splňují požadavky nové normy EN 16350:2014.

Ideální řešení pro oblasti  
s výbušným prostředím

J K L

EN 374

2 1 1 1

EN 388

NB35A
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Chemická rizika
Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení multi-materiál

uvex rubiflex MM
Výrobní technologie multi-materiál je na trhu novinkou, kombinuje vrstvy 
chloroprenu a NBR. Výsledkem je ochrana proti velkému počtu 
chemikálií. Všestranné chemické rukavice. Velmi dobrá odolnost vůči 
acetonu, čisticím prostředkům, lepidlům, rozpouštědlům a minerálním 
olejům dělá z rukavic uvex rubiflex MM unikátní výrobek. Kromě vysoké 
ochrany proti chemikáliím, nabízí velmi dobrou mechanickou odolnost 
a vynikající komfort nošení díky velmi kvalitní bavlněné podšívce 
Interlock.

Vlastnosti
• Ergonomický tvar
• Vysoká flexibilita
• Vysoká absorpce potu díky 
bavlněné podšívce

• Vynikající mechanické vlastnosti
• Mimořádná odolnost proti mnoha 
chemikáliím

Oblasti použití
• Automobilový průmysl
• Chemický průmysl
• Mechanické práce

Obj. číslo 60955
Typ CN35
EN 374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11
Délka 35 cm
Provedení manžeta, plně povrstvené
Podšívka bavlna Interlock
Povrstvení chloropren + speciální NBR (nitril-kaučuk)
Tloušťka 0.60 mm
Barva petrolejová
Odolnost proti minerálním olejům, ketonům, kyselinám a rozpouštědlům

VŠESTRANNOST  
hledaná 
… a nalezená!
Práce s chemikáliemi vyžaduje nejvyšší možnou úroveň 
ochrany. V praxi, většina použití vyžaduje především ochranu 
mechanických činností, kde jen ve výjimečných případech 
dochází ke kontaktu s chemikáliemi, např. přenos chemikálií, 
opravy potrubí a odběr vzorků.
Uživatelé mohou potencionálně přijít do kontaktu s mnoha 
různými chemikáliemi. Je teda rozumné nosit ochranné 
rukavice, které mimo jiné poskytují ochranu proti rozmanitým 
druhům chemikálií. uvex rubiflex MM jsou vytvořeny přesně 
pro taková použití.

Aplikační technici, produktoví specialisté uvex a chemická 
databáze jsou zákazníkovi k dispozici pro poskytnutí dalších 
specifických doporučení.

Konstrukce Multi-layer poskytuje všestrannou ochranu

Chloropren na ochranu  
proti alkoholům, kyselinám,  
ketonům a čisticím prostředkům 

NBR na ochranu proti   
tukům, minerálním olejům  
a čisticím prostředkům

Bavlněná podšívka  
pro vynikající komfort nošení 

Povrch pokožky

A C J K L

EN 374

3 1 2 1

EN 388

CN35
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Chemická rizika
Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení NBR

uvex rubiflex S
U těchto ochranných rukavic odolných chemikáliím byla použita zesílená 
podšívka z bavlny-Interlock. Proto lze tyto rukavice použít tam, kde je 
vyžadována ochrana proti chemickým rizikům, ale zároveň také zvýšená 
ochrana proti rizikům mechanickým (mezi jinými i teplota).

Vlastnosti
• Anatomický tvar
• Velmi vysoká flexibilita
• Dobrá mechanická odolnost
• Dobrá odolnost proti mnoha  
chemikáliím, kyselinám, louhům, 
minerálním olejům 
a rozpouštědlům

• Velké pohlcení vodních par 
bavlněnou podšívkou

Oblasti použití
• Chemický průmysl
• Automobilový průmysl
• Kovozpracující průmysl
• Pískování

uvex rubiflex S (prodloužené)
Tyto ochranné rukavice jsou 
vyráběny ve speciálním provedení 
(délce 60 nebo 80 cm) a s nebo 
bez stahovací gumy v manžetě. 
Také zde je použita zesílená 
podšívka z bavlny-Interlock.

Oblasti použití
• Chemický průmysl
• Čistící práce
• Stavba a čištění kanalizací

Obj. číslo 89646 98891 98902
Typ NB27S NB35S NB40S
EN 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1)
Velikosti 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Délka cca 27 cm 35 cm 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, zesílené, manžeta, kompletní povrstvení
Podšívka bavlna-Interlock bavlna-Interlock bavlna-Interlock
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení 0,40 mm 0,40 mm 0,40 mm
Barva zelená zelená zelená
Odolnost proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím

Obj. číslo 89647 60190 89651 60191
Typ NB60S NB80S NB60SZ NB80SZ
EN 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1)
Velikosti 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Délka cca 60 cm 80 cm 60 cm 80 cm
Provedení pětiprsté rukavice, zesílené, manžeta, pětiprsté rukavice, zesílené, stahovací

kompletní povrstvení guma na konci manžety, kompletní 
povrstvení

Podšívka bavlna-Interlock bavlna-Interlock bavlna-Interlock bavlna-Interlock
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm
Barva zelená zelená zelená zelená
Odolnost proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím

Zesílená verze 
 

J K L

EN 374

2 1 2 1

EN 388

J K L

EN 374

2 1 2 1

EN 388

NB60SNB27S NB60SZ
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Chemická rizika
Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení PVC*

uvex profatrol
Maximálně pevné, anatomicky vytvarované ochranné rukavice té 
nejvyšší kvality pro víceúčelové použití, velice flexibilní i v chladném 
prostředí. Optimální ochrana rukou před minerálními oleji.

Vlastnosti
• Odolnost proti minerálním olejům
• Vysoká flexibilita i při nízkých 
teplotách

• Velmi dobrá odolnost proti oděru
• Anatomický tvar

Oblasti použití
• Zpracování minerálních olejů
• Chemický průmysl
• Spedice

uvex profagrip
Ochranné rukavice uvex profagrip jsou určeny pro práce s potřebou 
bezpečného úchopu kluzkých, zaolejovaných předmětů.
Na rozdíl od modelu uvex profatrol disponuje model uvex profagrip 
granulovaným povrchem.

Obj. číslo 98897 60192 98904
Typ PB27M PB35M PB40M
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Délka cca 27 cm 35 cm 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, manžeta, kompletní povrstvení
Podšívka bavlna-Interlock bavlna-Interlock bavlna-Interlock
Povrstvení PVC PVC PVC
Síla povrstvení 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm
Barva černá černá černá
Odolnost proti minerálním olejům, tukům, kyselinám a louhům

Obj. číslo 89675 60193 60146
Typ PB27MG PB35MG PB40MG
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Délka cca 27 cm 35 cm 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, granulované, manžeta, kompletní povrstvení
Podšívka bavlna-Interlock bavlna-Interlock bavlna-Interlock
Povrstvení PVC PVC PVC
Síla povrstvení 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm
Barva černá černá černá
Odolnost proti minerálním olejům, tukům, kyselinám a louhům

Granulováno 
 

* HPV = High Performance Vinyl

A K L

EN 374

3 1 2 1

EN 388

A K L
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3 1 2 1

EN 388

PB27M PB27MG
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Chemická rizika
Ochranné rukavice s bavlněným vlasem: NBR/chloropren

uvex profastrong
Tyto ochranné rukavice odolné chemikáliím jsou vhodné pro víceúčelové 
použití, obzvláště pak při pracích a kontaktu s kyselinami a louhy.

Vlastnosti
• Vynikající odolnost proti oděru
• Dobrý úchop za mokra
• Anatomický tvar
• Dobrý cit při úchopu

Oblasti použití
• Tiskárny
• Chemický průmysl
• Automobilový průmysl
• Potravinářský průmysl
• Laboratorní práce

uvex profapren
Vysoce kvalitní chloroprenové ochranné rukavice pro použití proti 
širokému spektru chemikálií. 

Vlastnosti
• Dobrá kombinace flexibility  
a pevnosti

• Vynikající tvar
• Dobrý cit při úchopu
• Dobrá odolnost proti velkému 
množství chemikálií 
a rozpouštědlům

Oblasti použití
• Chemický průmysl
• Práce s kovy (čištění)
• Tiskařský průmysl

Obj. číslo 60122
Typ NF33
EN 374, 388 (4 1 0 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10
Délka cca 33 cm
Provedení pětiprsté rukavice,povrstvení na dlani s terčíkovou strukturou, manžeta
Podšívka bavlněný vlas
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení 0.38 mm
Barva zelená
Odolnost proti olejům, tukům, kyselinám a rozpouštědlům

Obj. číslo 60119
Typ CF33
EN 374, 388 (3 1 3 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11
Délka cca 33 cm
Provedení pětiprsté rukavice,zdrsněné povrstvení na dlani, manžeta
Podšívka bavlněný vlas
Povrstvení polychloropren (uvnitř latex)
Síla povrstvení 0.75 mm
Barva černá
Odolnost proti mnoha chemikáliím

A J K L

EN 374

4 1 0 1

EN 388

A K L

EN 374

3 1 3 1

EN 388

NF33 CF33
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Chemická rizika
Ochranné rukavice bez podšívky

uvex profabutyl
Tyto ochranné rukavice ze 100 % butylkaučuku poskytují vynikající 
ochranu proti esterům a ketonům.
Butylkaučuk má vysokou odolnost proti polarizovaným sloučeninám jako 
jsou: estery, ketony, aldehydy, aminy, koncentrované solné roztoky, 
kyseliny a louhy (ředěné až koncentrované).
Butyl: není odolný proti olejům, tukům, alifatickým a aromatickým 
uhlovodíkům a chlorovaným uhlovodíkům.

• Vlastnosti
• Nepropustnost vodních par, 
plynů a toxických chemikálií

• Flexibilita, dobrý cit při úchopu 
 i při nízkých teplotách

Oblasti použití
• Chemický průmysl

uvex profaviton
Tyto ochranné rukavice se skládají z butylového podkladu a vrstvy 
Viton®-u o síle 0,2 mm. Celková tloušťka rukavic je pouze 0,6 mm. 
Rukavice mají velmi dobrou mechanickou odolnost.
Svrchní vrstva z Viton®-u je odolná proti alifatickým a aromatickým 
uhlovodíkům (hexan, benzol, toluen, xylol, atd.), halogenizovaným 
uhlovodíkům (trichloretylen, perchloretylen, metylchlorid, a další), 
organickým a anorganickým kyselinám (ředěným i koncentrovaným), 
i proti slaným roztokům.
Viton®: není odolný proti esterům a ketonům

Vlastnosti
• Nepropustnost vodních par
• Odolnost proti trichlor  
a perchloretanu, olejům, mnoha 
rozpouštědlům a chemikáliím

Oblasti použití
• Chemický průmysl

Obj. číslo 60949
Typ B-05R
EN 374, 388 (2 0 1 0)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11
Délka cca 35 cm
Provedení pětiprsté rukavice,bezešvé povrstvení, manžeta s okrajem
Podšívka -
Povrstvení brombutyl
Síla povrstvení 0.50 mm
Barva černá
Odolnost proti polarizovaným sloučeninám, kyselinám a louhům

Obj. číslo 60957
Typ BV-06
EN 374, 388 (3 1 1 1)
Velikosti 8, 9, 10, 11
Délka cca 35 cm
Provedení pětiprsté rukavice,bezešvé povrstvení, manžeta s okrajem
Podšívka -
Povrstvení brombutyl s povrstvením Viton® 
Síla povrstvení 0,60 mm (butyl cca. 0,4 mm + Viton®  0,2 mm)
Barva černá
Odolnost proti alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, halogenizovaným uhlovodíkům

A B I K

EN 374
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EN 388
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EN 388
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Chemická rizika
Jednorázové ochranné rukavice

Lidská ruka je často vystavována náročným vnějším vlivům 
a nebezpečím. S řadou uvex u-fit, uvex nabízí kvalitní 
jednorázové ochranné rukavice, které zaručují vysoký 
stupeň bezpečnosti a funkčnosti. 

Rukavice uvex u-fit nabízí bezpečnou ochranu při precizních 
a jemných pracích, a to v nejrůznějších oblastech použití 
jako je chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl. 
Aby bylo vyhověno těmto různým požadavkům použití, jsou 
jednorázové ochranné rukavice k dispozici ve dvou 
materiálových variantách:

uvex u-fit lite and uvex u-fit.

Model uvex u-fit lite je tenčí a bez obsahu možných 
akcelerátorů alergií.

 uvex u-fit lite uvex u-fit

Materiál NBR (nitril-kaučuk) bez  
akcelerátorů alergií NBR (nitril-kaučuk)

tloušťka cca. 0,08 mm tloušťka cca. 0,10 mm

bez obsahu silikonu

bez pudru

bez obsahu proteinů latexu

Certifikace EN 374, EN 455

manipulace s potravinami

Vlastnosti velmi dobrá mechanická odolnost 
dobrá chemická odolnost (ochrana proti postřiku)

bezpečný úchop

Manipulace snadné navléknutí díky zesílenému okraji rukavic

Oblasti použití uvex u-fit lite  uvex u-fit

jemná montáž (suché/olejnaté prostředí) + + +

montáže (suché/olejnaté prostředí) + +

ochrana výrobku + +

lehké čistící práce + +

kontrolní práce + +

potravinářství + +

kontakt s chemikáliemi
krátkodobě dle  
listu odolnosti

krátkodobě dle  
listu odolnosti

lakovny ochrana proti 
postřiku

ochrana proti 
postřiku

Rozpouštědla

Roztoky solí

Louhy

Pevné látky

Kyseliny (vysoce koncentrované) 

Kyseliny (málo koncentrované) 

Odolné Omezená odolnost           

V případě potřeby si vyžádejte naše podrobné listy odolnosti 
ochranných rukavic.
Bližší informace naleznete také v naší online databázi uvex Chemical 
Expert System: https://ces.uvex.de
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Chemická rizika
Jednorázové ochranné rukavice

uvex u-fit lite
Ochranné rukavice uvex u-fit lite jsou díky svému optimálnímu tvaru 
a jemnému provedení ideálním produktem ochrany rukou v laboratorních 
prostředích. Tyto nitrilové jednorázové ochranné rukavice jsou 
bez akcelerátorů možných alergií, a tudíž skvělou volbou pro alergiky.

Vlastnosti
• Bez akcelerátorů alergií
• Vynikající tvar 
• Velmi dobrý cit při úchopu
• Dobrá mechanická odolnost
• Spolehlivá ochrana proti postřiku 
při kontaktu s chemikáliemi jako 
jsou kyseliny, louhy, pevné látky 
nebo solné roztoky

• Bez obsahu silikonu dle testu 
otisku prstů 

Oblasti použití
• Přesné práce
• Ochrana výrobku
• Lehké čistící práce
• Kontrolní práce
• Potravinářský průmysl
• Krátkodobý kontakt  
s chemikáliemi 

• Lakovny (jako ochrana proti 
postřiku)

uvex u-fit
Ochranné rukavice uvex u-fit se vyznačují dobrou mechanickou 
odolností. Zároveň poskytují spolehlivou ochranu proti olejům 
a nečistotám při lehkých montážních pracích.

Vlastnosti
• Velmi dobrý cit při úchopu
• Vynikající tvar
• Velmi dobrá mechanická odolnost
• Bez obsahu silikonu dle testu 
otisku prstů 

• Spolehlivá ochrana 
při krátkodobém kontaktu 
s chemikáliemi jako jsou kyseliny 
a  ouhy, pevné látky nebo solné 
roztoky 

Oblasti použití
• Přesné práce
• Ochrana výrobku
• Lehké čistící práce
• Kontrolní práce
• Potravinářský průmysl
• Krátkodobý kontakt  
s chemikáliemi 

• Lakovny (jako ochrana proti 
postřiku)

Obj. číslo 60597
Typ uvex u-fit lite
EN 374 (Chemická), 455 (Zdravotnictví)
Velikosti S, M, L, XL
Délka cca 24 cm
Provedení pětiprsté rukavice,konce prstů zdrsněné
Materiál NBR (nitril-kaučuk)
Tloušťka cca 0.08 mm
Barva modrá indigo
Odolnost proti olejům a tukům
Balení 100 ks v krabici

Obj. číslo 60596
Typ uvex u-fit
EN 374 (Chemická), 455 (Zdravotnictví)
Velikosti S, M, L, XL
Délka cca 24 cm
Provedení pětiprsté rukavice,zdrsněný povrch
Materiál NBR (nitril-kaučuk)
Tloušťka cca 0.10 mm
Barva modrá
Odolnost proti olejům a tukům
Balení 100 ks v krabici

Bez akcelerátoru alergií 
 

EN 374 EN 374

EN 374 EN 374

uvex u-fit lite

uvex u-fit
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Ochranné rukavice
Přehled

Název Obj. číslo Barva Velikosti Strana

uvex C300 60547 antracit 7, 8, 9, 10, 11 183

uvex C300 dry 60549 antracit 7, 8, 9, 10, 11 183

uvex C300 foam 60544 antracit 7, 8, 9, 10, 11 183

uvex C300 wet 60542 antracit 7, 8, 9, 10, 11 183

uvex C300 wet plus 60546 antracit 7, 8, 9, 10, 11 183

uvex C500 60497 limetka 7, 8, 9, 10, 11 184

uvex C500 dry 60499 limetka/antracit 7, 8, 9, 10, 11 184

uvex C500 foam 60494 limetka/antracit 7, 8, 9, 10, 11 184

uvex C500 pure 60503 limetka/šedá 7, 8, 9, 10, 11 184

uvex C500 sleeve 60491 limetka M, L 184

uvex C500 wet 60492 limetka/antracit 7, 8, 9, 10, 11 185

uvex C500 wet plus 60496 limetka/antracit 7, 8, 9, 10, 11 185

uvex C500 XG 60600 limetka/antracit 7, 8, 9, 10, 11 185

uvex C500 XG 60601 limetka/šedá 7, 8, 9, 10, 11 185

uvex compact NB27E 60946 modrá 9, 10 178

uvex compact NB27H 60945 modrá 10 178

uvex contact ergo 60150 oranžová 6, 7, 8, 9, 10 176

uvex impact 1 60598 žlutá/černá 7, 8, 9, 10, 11 189

uvex impact 100 60958 žlutá/černá 8, 9, 10, 11 189

uvex impact 500 60959 oranžová/černá 8, 9, 10, 11 189

uvex k-basic extra 6658 60179 žlutá 8, 10, 12 179

uvex NK2722 60213 oranžová 9, 10 179

uvex NK4022 60202 oranžová 9, 10 179

uvex phynomic allround 60049 šedá/černá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 169

uvex phynomic C3 60080 nebesky modrá 6, 7, 8, 9, 10, 11 181

uvex phynomic ESD 60058 šedá/šedá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 168

uvex phynomic foam 60050 bílá/šedá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 169

uvex phynomic lite 60040 šedá/šedá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 168

uvex phynomic lite w 60041 bílá/bílá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 168

uvex phynomic pro 60062 modrá/antracit 6, 7, 8, 9, 10, 11 171

uvex phynomic wet 60060 modrá/antracit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 170

uvex phynomic wet plus 60061 modrá/antracit 6, 7, 8, 9, 10, 11 170

uvex phynomic x-foam HV 60054 oranžová/šedá 6, 7, 8, 9, 10, 11 169

uvex phynomic XG 60070 černá/černá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 170

uvex profabutyl B-05R 60949 černá 7, 8, 9, 10, 11 203

uvex profagrip PB27MG 89675 černá 9, 10, 11 201

uvex profagrip PB35MG 60193 černá 9, 10, 11 201

uvex profagrip PB40MG 60146 černá 9, 10, 11 201

uvex profapren CF33 60119 černá 7, 8, 9, 10, 11 202

uvex profastrong NF33 60122 green 7, 8, 9, 10 202

uvex profatherm XB40 60595 bílá 11 179

uvex profatrol PB27M 98897 černá 9, 10, 11 201

uvex profatrol PB35M 60192 černá 9, 10, 11 201

uvex profatrol PB40M 98904 černá 9, 10, 11 201

uvex profaviton BV-06 60957 černá 8, 9, 10, 11 203

uvex profi ergo 60147 oranžová 6, 7, 8, 9, 10, 11 177

uvex profi ergo 60148 oranžová 6, 7, 8, 9, 10 177

uvex profi ergo XG20 60208 oranžová/černá 7, 8, 9, 10 177

uvex profi ergo XG20A 60558 oranžová/černá 7, 8, 9, 10 177

uvex protector chemical 
NK2725B 60535 modrá 9, 10 188

uvex protector chemical 
NK4025B 60536 modrá 9, 10 188

uvex protector wet 
NK2725 60533 oranžová 9, 10 188

uvex protector wet 
NK4025 60534 oranžová 9, 10 188

uvex rubiflex ESD 60954 černá 6, 7, 8, 9, 10, 11 198

Název Obj. číslo Barva Velikosti Strana

uvex rubiflex MM 60955 černá 6, 7, 8, 9, 10, 11 199

uvex rubiflex NB27 89636 oranžová 7, 8, 9, 10, 11 178

uvex rubiflex NB35 60235 oranžová 7, 8, 9, 10, 11 178

uvex rubiflex NB40 60230 oranžová 7, 8, 9, 10, 11 178

uvex rubiflex S NB27B 60271 modrá 7, 8, 9, 10, 11 197

uvex rubiflex S NB27S 89646 zelená 8, 9, 10, 11 200

uvex rubiflex S NB35B 60224 modrá 7, 8, 9, 10, 11 197

uvex rubiflex S NB35S 98891 zelená 8, 9, 10, 11 200

uvex rubiflex S NB40S 98902 zelená 8, 9, 10, 11 200

uvex rubiflex S NB60S 89647 zelená 9, 10, 11 200

uvex rubiflex S NB60SZ 89651 zelená 9, 10, 11 200

uvex rubiflex S NB80S 60190 zelená 9, 10, 11 200

uvex rubiflex S NB80SZ 60191 zelená 9, 10, 11 200

uvex rubiflex S XG27B 60560 modrá/černá 7, 8, 9, 10, 11 197

uvex rubiflex S XG35B 60557 modrá/černá 7, 8, 9, 10, 11 197

uvex rubipor ergo E2001 60234 oranžová 6, 7, 8, 9, 10 172

uvex rubipor ergo E5001B 60201 modrá 6, 7, 8, 9, 10 172

uvex rubipor XS2001 60276 bílá 6, 7, 8, 9, 10 172

uvex rubipor XS5001B 60316 modrá 6, 7, 8, 9, 10 172

uvex top grade 6000 60288 šedá/modrá-žlutá     10 190

uvex top grade 7000 60287 šedá 10, 11 191

uvex top grade 7100 60286 šedá 9, 10, 11 191

uvex top grade 7200 60297 černá 10 191

uvex top grade 8000 60295 béžová/modrá-žlutá 9, 10, 11 190

uvex top grade 8100 60294 béžová/modrá-žlutá 9, 10, 11 190

uvex top grade 8300 60292 šedá/modrá-žlutá     9, 10, 11 190

uvex top grade 8400 60291 béžová 8, 9, 10, 11, 12 190

uvex top grade 9300 60289 modrá 10 191

uvex u-fit 60596 modrá S, M, L, XL 205

uvex u-fit lite 60597 indigo modrá S, M, L, XL 205

uvex unidur 6641 60210 bílá/šedá 6, 7, 8, 9, 10, 11 186

uvex unidur 6642 60939 šedá/šedá 6, 7, 8, 9, 10, 11 186

uvex unidur 6643 60314 strakatě šedá/černá  7, 8, 9, 10 186

uvex unidur 6648 60932 bílá/černá 6, 7, 8, 9, 10 187

uvex unidur 6649 60516 strakatě šedá/šedá    7, 8, 9, 10, 11 187

uvex unidur 6659 foam 60938 strakatě šedá/černá  6, 7, 8, 9, 10, 11 187

uvex unigrip 6620 60135 bílá/modré tečky 7, 8, 9, 10 173

uvex unigrip 6624 60238 šedá/červené tečky   7, 8, 9, 10 173

uvex unigrip PA 60513 bílá/modré tečky 7, 8, 9, 10 173

uvex unilite 6605 60573 černá/černá 6, 7, 8, 9, 10, 11 175

uvex unilite 7700 60585 šedá/černá 7, 8, 9, 10, 11 175

uvex unilite thermo 60593 černá 7, 8, 9, 10, 11 178

uvex unilite thermo HD 60942 oranžová/černá 8, 9, 10, 11 178

uvex unilite thermo plus 60592 černá 7, 8, 9, 10, 11 178

uvex unipur 6630 60943 bílá 6, 7, 8, 9, 10, 11 174

uvex unipur 6631 60944 šedá 6, 7, 8, 9, 10, 11 174

uvex unipur 6634 60321 šedá/černá 7, 8, 9, 10 175

uvex unipur 6639 60248 černá/černá 6, 7, 8, 9, 10, 11 174

uvex unipur carbon 60556 šedá 6, 7, 8, 9, 10 173

uvex unipur MD 60550 bílá 6, 7, 8, 9, 10 173
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