
INSTRUKCJA  UŻYTKOWANIA                                     
INSTRUCTION FOR USE 

 
 
 
 
 
 
 

Te rękawice należą do środków ochrony indywidualnej, chroniących przed minimalnymi zagrożeniami, i są zgodne z postanowieniami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 

These gloves comply with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/425. They are Personal Protective 
Products and have been designed to protect the user against minimal risks.  

 

• OPIS: Rękawice skórzane z dwoiny bydlęcej wzmacniane tkaniną bawełnianą. 

• DESCRIPTION: Protective gloves made of cow split leather and cotton for back/cuff.   
 

• OZNACZENIE RĘKAWIC: 

• GLOVE SYMBOLS: 
 

PLS 1 JEANS/Ł PLS LICOWANE PLS LICOWANE BOA 

PLS 1 GRANAT/P PLS LICOW. TĘCZA PLS LICOW. TĘCZA BOA 

PLS 1 LUX/Ż PLS LICOW. LUX HADDOCK B1 

PLS 1 LUX W1 PLS LICOW. C HADDOCK NL 

PLS 1 ŻÓŁTE PLS LICOW. S/K PLS 1 ŻÓŁTE BOA 

POLYSPARK LUX PLS LICOW. MAX  

POLYSPARK TUR PLS LICOW. MAX JASNE  

   

• ZASTOSOWANIE: Do wszechstronnego użytkowania przy pracach manualnych, technicznych,  lekkich; ochrona przed 
minimalnymi urazami mechanicznymi, których skutki są powierzchowne. Tylko do minimalnych zagrożeń. Używać zgodnie 
z przeznaczeniem. Należy sprawdzić właściwy rozmiar i dopasowanie rękawic przed przystąpieniem do pracy. Dostępny rozmiar: 
10. 
 
Produkt zawiera naturalną skórę i bawełnę, które mogą powodować reakcje alergiczne u niektórych użytkowników. 
 

• USE: All-round gloves suitable for every type of assembly work. Different models are available to suit every type of job from light 
work to more demanding tasks in tough environments. The gloves protect against minimal risks resulting in surface-injuries only. It 
is recommended to visually check the gloves condition before usage. Please choose the appropriate size to avoid hand fatigue. 
The available size: 10. 
 
The gloves are made of natural leather and cotton which may cause allergic reactions to some users. 
 

• PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Rękawice opakowane są w 
foliowe worki, a następnie w tekturowe kartony, odpowiednie do przechowywania i transportu. W razie zamoczenia, rękawice 
należy wysuszyć w sposób naturalny, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.  Okres przydatności rękawic zależy od warunków ich 
użytkowania i nie może być ściśle określony. Rękawice należy wymienić, bądź wycofać z użytkowania po zauważeniu pęknięć, 
przetarć skóry lub rozdarcia szwów.  

 
Towar przeznaczony jest do sprzedaży w pełnych opakowaniach zawierających 12 par. 

 

• CARE AND STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight, sources of heat and UV radiation. Keep original 
packing for transport. When wet, please let gloves dry naturally, away from direct source of heat. The expiry date depends on 
usage conditions and cannot be strictly defined. Discontinue usage if serious physical changes occur like leather rupture or seam 
split. 
 
The gloves are subject to be sold in full packages containing 12 pairs. 

 

• KONSERWACJA: Lekkie zabrudzenia usunąć suchą szmatką; w przypadku silnych zanieczyszczeń rękawice wymienić na nowe. 
Przed każdym użyciem sprawdzić czy nie ma uszkodzeń i pęknięć.  

 

• CLEANING: Not suitable for washing. Light stains should be removed with soft cloth. When worn and torn, please change for a 
new pair. 

 

• Wyprodukowano dla:  /   Produced for:  
 

POLSTAR HOLDING SP. Z O.O.  S.K. 
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52 

75-734 KOSZALIN   
www.polstar.com.pl 

 
Tel: +48 94 3419 820 ;  Fax: +48 94 3419 888 
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