
PRIROČNIK ZA IZBIRO ROKAVIC 
Zaščita pred urezninami



POGOJI PREMAZI

Suho Poliuretan, Lateks, Nitril (pena, peščen, gladek)

Mokro Lateks, Poliuretan, Nitril (pena, peščen)

Oljno/Mastno Nitril (pena, peščen)

Kemikalije Lateks, Nitril, PVC

Vročina Usnje

Mraz Vsi

PRIROČNIK ZA PRAVILNO IZBIRO 
ROKAVIC ZA ZAŠČITO PRED 
UREZNINAMI 
PO NOVIH STANDARDIH EN388:2016
Najbolj primeren način za izbiro rokavic je uporaba treh korakov, da ugotovite nalogo, nevarnost in 
tveganje za poškodbe.

• Naloga - Kaj počnete? Koliko spretnosti je zato potrebno? Kje delate?
• Nevarnost - Ugotovite, kaj lahko povzroči poškodbo in kakšno raven nadzora imate?
• Tveganje - Kakšna je verjetnost poškodbe med izvajanjem naloge?

Naloga

Ocenite vrsto dela, ki ga opravljate in se odločite, koliko spretnosti / fleksibilnosti je potrebno. Preglejte pogoje 
delovnega okolja.

Vrsta dela 
•   Lažja obremenitev: nizka obraba in relativno čisto okolje.  
 Material z visokim profilom se lahko upošteva s premazom  
 na dlaneh
  
•  Srednja obremenitev: različni delovni pogoji, vendar še  
 vedno nizka obraba
  
•  Težka obremenitev: visoka obraba, težki delovni pogoji,  
 umazano okolje

Zahtevane spretnosti - Material Rokavic  
•  Lažja: ravnanje z velikimi predmeti - usnjene rokavice, PVC.  
 7 Tkanina
  
•  Srednja: rokovanje z manjšimi predmeti, s katerimi lahko  
 ravnate z eno roko - poliester, aramid. Tkanina z 10 merami
  
•  Težka: ravnanje z zelo majhnimi predmeti, ki jih lahko držite  
 s konicami prstov - najlon, HPPE. 13 - tkanina z 18 merami

Za izdelavo rokavic uporabljamo različne materiale. Zgornji 
primeri so le nekateri od materialov, ki jih uporablja Portwest.

PREMAZI ZA ROKAVICE

Obstaja neskončno število nalog, delovnih 
okolij in individualnih zahtev ter bi bilo 
težko/nemogoče poimenovati vrsto 
rokavic za vsako posamezno. Informacije 
na levi strani vam bodo pomagale da se 
odločite za tiste, ki bodo primerne za vas.



Nevarnosti
Kaj lahko povzroči poškodbo? Razčlenite nalogo na 5 dejavnikov tveganja in določite raven nadzora nad 
nevarnostjo.

Če so kemikalije del nevarnosti, mora biti to prednost pred 
zmanjšanjem odpornosti pred urezninami, saj je to glavna 
nevarnost. Zaščita pred kemikalijami je lahko zelo zapletena. Če 
niste prepričani, kakšno zaščito morate uporabiti, se obrnite na 
vašega lokalnega zastopnika Portwesta.

Nevarnosti, kot sta vročina in mraz je potrebno oceniti ločeno. 
Pogosto sta nevarnost zaradi vročine ali mraza glavni nevarnosti. 
Potreba po zaščiti pred temi vrstami nevarnosti bo omejila vrste 
rokavic med katerimi boste morali izbrati.

Tveganje

Kakšna je verjetnost poškodb? Tveganje lahko razdelimo na 6 dejavnikov tveganja.

Ko ste izvedli oceno tveganja za naloge, ki jih opravljate, lahko 
uporabite izračun nevarnosti x tveganja za pomoč pri izbiri 
ustrezne ravni odpornosti pred urezninami.

Množenje tveganja z nevarnostjo bo zagotovilo raven učinkovitosti 
(vrednost), iz katere bo temeljila zahtevana odpornost pred 
urezninami. Vrednost, ki se uporablja za novo preizkusno metodo, 
je Newton, ta metoda pa poda ustrezno Newtonova vrednost.

Z uporabo zgornjih dveh tabel izračunate zahtevano minimalno 
zmogljivost ureza.
npr. Visoko tveganje (5) x Omejen nadzor (4) = 20

OPREDELITEV NEVARNOSTI DEJAVNIKI

NI NEVARNOSTI 1

Popolnoma nadzorovana nevarnost 2

Nadzorovani ukrepi 3

Omejen nadzor 4

Brez nadzora 5

NEVARNOSTI POŠKODB DEJAVNIKI

Ni zaznanega tveganja 1

Zelo nizko tveganje 2

Nizko tveganje 3

Srednje tveganje 4

Visoko tveganje 5

Zelo visoko tveganje 6



Spodnja tabela pojasnjuje ravni učinkovitosti (vrednosti).

Za dosego ustrezne stopnje zaščite pred urezaninami uskladite raven učinkovitosti s stopnjami po EN388: 2016 
spodaj.

Rokavice se testirajo na minimalno zmogljivost, tako da, če 
niste prepričani o zahtevani stopnji zaščite pred urezninami, 
izberite naslednjo stopnjo. Na primer, če vaša ocena predlaga 12 
Newtonov, potem morda izberete rokavico stopnje D.

Portwest ima več kot 30 stilov rokavic in zaščitnih rokavov pred 
urezninami, ki ustrezajo skoraj vsaki nalogi, in nenehno delamo 
na tem, da na trg ponudimo nove in izboljšane stile zaščite pred 
urezninami.

TVEGANJE UČINKOVITOST UREZA (NEWTON) = (TVEGANJE X NEVARNOST)

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

Nevarnosti 1 2 3 4 5

STOPNJE UČINKOVITOSTI PO EN388:2016

RAVEN REZA A B C D E F

RAVEN REZA 
(NEWTON) 2 5 10 15 22 30



NASLEDNJA GENERACIJA 
ZAŠČITE ROK



Za dodatne informacije pošljite e-mail na info@portwest.com ali se obrnite na vašega 
lokalnega prodajnega zastopnika.

www.portwest.com


