
 Co oznaczają piktogramy na rękawicach?

Każda rękawica ochronna ma za zadanie ochronić dłonie przed zagrożeniami dlatego też niemal wszystkie rękawice 
ochronne muszą spełniać wymagania normy EN 420. W zależności od przeznaczenia rękawicy, zgodnie z dyrektywą 
89/686/EWG wprowadzono kategorie ryzyka dla rękawic.
Kategoria I - dotyczy minimalnego ryzyka - rękawice z tej kategorii mają chronić dłonie przed niewielkimi uszkodzeniami 
naskórka, nieagresywnymi środkami chemicznymi.
Kategoria II - dotyczy średniego ryzyka  - najczęściej mechanicznego
Kategoria III -  dotyczy dużego i wysokiego ryzyka  - rękawice z tej kategorii muszą zapewnić ochronę przed 
najpoważniejszymi urazami w tym przed agresywnymi środkami chemicznymi.
Najczęściej używane rękawice chronią przed urazami mechanicznymi i spełniają wymagania normy EN 388 oraz 
należą do II i III kategorii ochrony. Rękawice te oznaczone są piktogramem:

Oznaczenia cyfrowe umieszczone pod piktogramem - zawsze w tej samej kolejności - oznaczają kolejno:

- 1 - odporność na ścieranie w zakresie 0-4

- 2 - odporność na przecięcie w zakresie 0-5

- 3 - odporność na rozdarcie w zakresie 0-4

- 4 - odporność na przekłucie w zakresie 0-4

gdzie im wyższa wartość w zakresie tym większa odporność rękawicy w danym parametrze

Wśród rękawic ochronnych występują również rękawice do kontaktu z ogniem i wysoką temperaturą spełniające 
wymagania normy EN 407



Rękawice chroniące przed zagrożeniem ze strony ognia i wysokiej temperatury to rękawice III kategorii. Oznaczenie 
cyfrowe umieszczone pod piktogramem oznaczają odpowiednio:

- 1 - odporność na palność w zakresie 0-4

- 2 - odporność na rezystancję cieplną w zakresie 0-4

- 3 - odporność na ciepło konwekcyjne w zakresie 0-4

- 4 - odporność na ciepło promieniowania w zakresie 0-4

- 5 - odporność na drobny roztopiony metal w zakresie 0-4

- 6 - odporność na grube odpryski w zakresie 0-4

Rękawice spawalnicze powinny spełniać wymagania normy EN 12477 oraz stanowić III kategorię ochrony. Powinny być 
znakowane piktogramem:

Oznaczenia cyfrowe rękawic spawalniczych muszą spełniać normy odporności mechanicznej oraz ogniowej opisane 
powyżej. Dodatkowo każda rękawica spawalnicza występuje w 1 z 3 typów w zależności od zastosowania:

TYP A - do stosowania metodą MIG/MAG i MMA gdzie występuje przewaga właściwości ochronnych przed manualnymi
TYB B- do stosowania metodą TIG gdzie występuje przewaga właściwości manualnych nad ochronnymi
TYB A/B - wypełnia wymagania obu w/w typów.

Rękawice chroniące przed niskimi temperaturami powinny spełniać wymagania normy EN 511, posiadać III kategorię 
ochrony oraz posiadać oznaczenie piktogramem:



Cyfry pod piktogramem oznaczają kolejno:

- 1 - odporność na zimno konwekcyjne w zakresie 0-4

- 2 - odporność materiału rękawicy na zimno kontaktowe w zakresie 0-4

- 3 - przepuszczanie wody w zakresie 0-1 gdzie 0 - woda przenika po 30 minutach, 1- woda nie przenika

Wśród rękawic ochronnych kategorii III należy wymienić również rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi i 
biologicznymi, rękawice ochronne przed wirusami, bakteriami i grzybami, rękawice chroniące przed porażeniem prądem 
elektrycznym, rękawice ochronne do prac w środowisku zagrożonym wyładowaniem zapalającym jak również rękawice 
antywibracyjne.

Rękawice jednorazowe do użytku medycznego nie posiadają żadnych oznaczeń jednak producenci zamieszczają na 
opakowaniach znaki graficzne kojarzone z przeznaczeniem np. krzyżyk, strzykawkę itp, jednak na opakowaniu powinna 
znajdować się informacja że rękawice spełniają wymagania normy EN 455.


