
GHID SELECTIE MANUSI 
Protectia la Taiere



CONDITII IMPREGNARE

Uscat PU, Latex, Nitril ( Spuma, Nisipos, Moale)

Ud Latex, PU, Nitril ( Spuma, Nisipos)

Ulei/ Uleios Nitril ( Spuma, Nisipos)

Substante Chimice Latex, Nitri, PVC

Caldura Piele

Frig Toate

GHID PENTRU SELECTAREA MNUSILOR  
CORECTE PENTRU PROTECTIA 
IMPOTRIVA TAIERII 
NOILE STANDARDE EN388: 2016
 Cea mai potrivită modalitate de a selecta mănuși este de a urma un proces de 3 pași. Pentru a 
identifica sarcina, pericolul și riscul de rănire.

• Sarcina - Care este mediul de lucru? Câtă dexteritate este necesară? Unde lucrezi?
• Pericolul - Identificați ce ar putea cauza rănirea și care este nivelul de control pe care îl aveți?
•  Risc - Care este probabilitatea de vătămare în timpul executării sarcinii?

Sarcină

Evaluați tipul de muncă care se desfășoară și decideți cât de multă dexteritate / flexibilitate este necesară. 
Examinați condițiile mediului de lucru.

Mediul de lucru 
•   Activitate ușoară: uzură scăzută și mediu relativ curat.  
 Materialul cu ecartament ridicat poate fi considerat acoperit  
 pe palma
  
•  Activitate  medie: o varietate de condiții de lucru, dar totuși o  
 uzură scăzută
  
•  Greu: uzură ridicată, condiții de lucru dure, mediu murdar

Dexteritate necesară - mănuși Material  
•   Low: manipularea obiectelor mari voluminoase - mănuși din  
 piele, PVC. Tesatura de 7 gabarit
  
•   Mediu: manipularea obiectelor mai mici care pot fi ținute  
 într-o mână - Poliester, Aramid. Tricot de 10 gabarit
  
•   Ridicată: manipularea obiectelor foarte mici care pot fi  
 ținute la îndemână - Nylon, HPPE. Tesatura de 13 - 18 gabarit

Există o varietate de materiale diferite folosite pentru fabricarea 
mănușilor. Exemplele de mai sus sunt doar câteva dintre 
materialele folosite de Portwest.

STRATURI MANUSI

Există un număr infinit de sarcini, medii de 
lucru și cerințe individuale care, pentru a 
denumi un tip de mănușă pentru fiecare, 
ar fi imposibil. Informația din stânga este 
acolo pentru a vă ajuta să luați o decizie 
care funcționează pentru dvs.



Pericol
Ce poate provoca un accident? Întrebați sarcina în 5 factori de pericol și identificați nivelul de control pe care 
îl aveți asupra pericolului.

Daca substantele chimice fac parte din pericol, atunci aceasta ar 
trebui să aiba prioritate fata de rezistenta la taiere, deoarece este 
pericolul principal. Protectia chimica poate fi complexa. Daca nu 
sunteti sigur ce protectie sa utilizati, adresati-va managerului de 
vanzari Portwest din zona dvs.

Riscurile la caldura si la frig ar trebui evaluate separat. Adesea, un 
pericol de caldura sau de frig este pericolul principal. Necesitatea 
de a proteja împotriva acestor tipuri de pericole va limita gama de 
manusi pe care va trebui sa le alegeti

Risc

Care este probabilitatea de accidentare? Riscurile pot fi grupate in 6 factori

Odată ce ați efectuat o evaluare a riscurilor pentru sarcinile pe 
care le efectuați, puteți utiliza calculul Pericolului x risc pentru a 
vă ajuta să selectați nivelurile adecvate de rezistență la tăiere.

Înmulțirea riscului cu pericolul va oferi un nivel de performanță 
(valoare) de la care să se bazeze rezistența de tăiere necesară. 
Valoarea folosită pentru noua metodă de testare este Newton, 
urmând această metodă va da o valoare Newton corespunzătoare.

Folosind cele doua tabele de mai jo, calculati nivelul minim de 
protectie
de ex: Risc Ridicat (5) x Control Limitat (4)= 20

IDENTIFICARE PERICOLULUI FACTOR

Fara Pericol 1

Risc Total Controlat 2

Masuri Controlate 3

Control Limitat 4

Fara Control 5

RISC DE ACCIDENTARE FACTOR

Fara risc 1

Risc foarte scazut 2

Risc scazut 3

Risc mediu 4

Risc ridicat 5

Risc foarte ridicat 6



Tabelul de mai jos explica nivelurile de performanta ( valori)

Aplicati nivelul de protectie la nivelurile EN388:2016 de mai jos pentru a gasi nivelul adecvat de protectie la taiere

Manusile sunt testate la un nivel minim de performanta, deci daca 
nu sunteti sigur de nivelul necesar de protectie la taiere alegeti 
nivelul urmator. De exemplu, daca evaluarea dvs. sugereaza 12 
Newtoni, atunci mai bine alegeti o manusa de nivel D.

Portwest are peste 30 de modele de manusi si manecute 
rezistente la taiere pentru a se potrivi aproape fiecarei sarcini 
si ne straduim continuu sa aducem pe piata noi stiluri rezistente 
la taiere.

RISC PERFORMANTA TAIERE (NEWTONI)= ( RISC X PERICOL)

6 6 12 18 24 30

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Pericol 1 2 3 4 5

NIVELURI DE PERFORMANTA ALE EN388:2016

NIVEL DE TAIERE A B C D E F

NIVEL DE TAIERE 
( NEWTONI) 2 5 10 15 22 30



URMATOAREA GENERATIE DE 
PROTECTIE LA TAIERE



For further information email info@portwest.com 
or contact your local Area Sales Manager.

www.portwest.com


