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50-8727.01/808.4 

Rękawice 1-palcowe powlekane 
Materiał: GLAWIT powlekany powłoką żaroodporną, 

gramatura 1050 g/m² + izolacja filc aramid.  
Zastosowanie: chroni przed przenikaniem ciepła,  
promieniowaniem cieplnym, oraz drobnymi rozpryskami   
i dużymi ilościami płynnego metalu 
Zakres temp. pracy: 
< 700oC kontakt w części dłoniowej, <1000oC chwilowo 
Długość: 43 cm PN EN 407 444344 
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51-0101.06/866.1 

Rękawice 3-palcowe  

Materiał: włókno aramidowe ARATEX (100% aramid)  

gramatura 600 g/m2 + izolacja filc aramid.  

Zastosowanie: chroni przed przenikaniem ciepła i drobnymi    
rozpryskami gorących cząstek 
Zakres temp. pracy: < 550oC kontakt w części dłoniowej 
Długość: 43 cm PN EN 407 434x4x 

52-0101.06/866.1 
Rękawice 5-palcowe  

Materiał: włókno aramidowe ARATEX (100% aramid)  

gramatura 600 g/m2 + izolacja filc aramid. 
Zastosowanie: chroni przed przenikaniem ciepła i drobnymi 
rozpryskami gorących cząstek 
Zakres temp. pracy: < 550oC kontakt w części dłoniowej 
Długość: 35, 43 cm PN EN 407 434x4x 

50-0001.01/866.1 
Rękawice 1-palcowe / uniwersalne 

Materiał: włókno aramidowe ARATEX (100% aramid)  

gramatura 600 g/m2 + izolacja Frotte FR  
Zastosowanie: chroni przed przenikaniem ciepła i drobnymi 
rozpryskami gorących cząstek 
Zakres temp. pracy: < 550oC kontakt w części dłoniowej 

Długość: 43, 55 cm PN EN 407 434x4x 

50-8959.05/836.0 
Rękawice 1-palcowe metalizowane ze skórą 

Materiał: BARATEX (wł. metaaramid. / Aratex) + Frotte FR 

 aluminizowane PET; gramatura 380 g/m2, dłoń: skóra Sebatan 

Zastosowanie: chroni przed przenikaniem ciepła, 
promieniowaniem cieplnym, oraz drobnymi rozpryskami   
i dużymi ilościami płynnego metalu 
Zakres temp. pracy: 
< 1300oC promieniowanie, < 300oC kontakt w części dłoniowej 

Długość: 43, 55 cm PN EN 407 414444 
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52-8959.06/836.0 

Rękawice 5-palcowe metalizowane ze skórą 
Materiał: BARATEX (wł. metaaramid. / Aratex) + filc aramid. 
aluminizowane PET; gramatura 380 g/m2, dłoń: skóra Sebatan 

Zastosowanie: chroni przed przenikaniem ciepła,  
promieniowaniem cieplnym, oraz drobnymi rozpryskami   
i dużymi ilościami płynnego metalu 
Zakres temp. pracy: 
< 1300oC promieniowanie, < 300oC kontakt w części dłoniowej 
Długość: 43, 55 cm PN EN 407 414444 

51-8669.06/836.0 
Rękawice 3-palcowe metalizowane  

Materiał: BARATEX (wł. metaaramid. / Aratex) + filc aramid. 
aluminizowane PET; gramatura 380 g/m2, dłoń: ARATEX 600 g/m2 
Zastosowanie: chroni przed przenikaniem ciepła,  
promieniowaniem cieplnym, oraz drobnymi rozpryskami   
i dużymi ilościami płynnego metalu 
Zakres temp. pracy: 
< 1300oC promieniowanie, < 550 oC kontakt w części dłoniowej 
Długość: 43, 55 cm PN EN 407 424444 
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51-8959.06/836.0 
Rękawice 3-palcowe metalizowane ze skórą 

Materiał: BARATEX (wł. metaaramid. / Aratex) + filc aramid. 
 aluminizowane PET; gramatura 380 g/m2, dłoń: skóra Sebatan 

Zastosowanie: chroni przed przenikaniem ciepła, 
promieniowaniem cieplnym, oraz drobnymi rozpryskami   
i dużymi ilościami płynnego metalu 
Zakres temp. pracy: 
< 1300oC promieniowanie, < 300oC kontakt w części dłoniowej 
Długość: 43, 55 cm PN EN 407 414444 

50-8669.05/836.0 
Rękawice 1-palcowe metalizowane 

Materiał: BARATEX (wł. metaaramid. / Aratex) + Frotte FR 
aluminizowane PET; gramatura 380 g/m2, dłoń: ARATEX 600 g/m2 
Zastosowanie: chroni przed przenikaniem ciepła,  
promieniowaniem cieplnym, oraz drobnymi rozpryskami   

i dużymi ilościami płynnego metalu 
Zakres temp. pracy: 
< 1300oC promieniowanie, < 550oC kontakt w części dłoniowej 

Długość: 29, 43, 55, 65 cm PN EN 407 434444 

52-8669.06/836.0 
Rękawice 5-palcowe metalizowane 

Materiał: BARATEX (wł. metaaramid. / Aratex) + filc aramid. 
aluminizowane PET; gramatura 380 g/m2, dłoń: ARATEX 600 g/m2 

Zastosowanie: chroni przed przenikaniem ciepła, 
promieniowaniem cieplnym, oraz drobnymi rozpryskami   
i dużymi ilościami płynnego metalu 
Zakres temp. pracy: 
< 1300oC promieniowanie, < 550oC kontakt w części dłoniowej 
Długość: 29, 43, 55, 65 cm PN EN 407 424444 
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Znakowanie rękawic chroniących przed czynnikami gorącymi 

PN EN 407 

 
1-4 – palność 

1-4 – kontakt  z gorącym przedmiotem 

1-4 – ciepło konwekcyjne, 

1-4 – promieniowanie cieplne 

1-4 – drobne odpryski stopionego metalu 

1-4 – duże ilości płynnego metalu 

   X – brak badania 
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