
Ograniczenia: 
Półmaski nie służą do ochrony przeciwko parom i gazom oraz nie mogą być używane, 
gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. Nie zalecane dla osób z zarostem.

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych 
przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej  
w aerozolu nie przekracza 4-krotności najwyższego dopuszczalnego 
stężenia NDS. Półmaska może być używana w strefie zagrożonej 
wybuchem - wyrób  antyelektrostatyczny.

Klasa FFP1  Kategoria III 

Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE  na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych  
przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej  
w aerozolu nie przekracza 4-krotności najwyższego dopuszczalnego 
stężenia NDS. 

Klasa FFP1 Kategoria III
 
Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych 
przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej  
w aerozolu nie przekracza 4-krotności najwyższego dopuszczalnego 
stężenia NDS. Półmaska może być używana w strefach zagrożonych 
wybuchem - wyrób  antyelektrostatyczny.

 
Klasa FFP1 Kategoria III
 
Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE  na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Półmaska  ZF 0/19z FFP1 NR D  
 ZF 0/19 FFP1 NR D 
 
(na maksymalnie jedną zmianę roboczą)

Półmaska  ZF 0/30z FFP1 R D
 ZF 0/30 FFP1 R D
     
(wielokrotnego użytku)

Półmaska ZF 0/30az FFP1 NR D  
 ZF 0/30a FFP1 NR D 
(na maksymalnie jedną zmianę roboczą)



Ograniczenia: 
Półmaski nie służą do ochrony przeciwko parom i gazom oraz nie mogą być używane, 
gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. Nie zalecane dla osób z zarostem.

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych 
przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej  
w aerozolu nie przekracza 10-krotności najwyższego dopuszczalnego 
stężenia NDS. Półmaska może być używana w strefach zagrożonych 
wybuchem - wyrób  antyelektrostatyczny.

Klasa FFP2  Kategoria III

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE  na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych 
przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej  
w aerozolu nie przekracza 10-krotności najwyższego dopuszczalnego 
stężenia NDS. Półmaska może być używana w strefach zagrożonych 
wybuchem - wyrób  antyelektrostatyczny.

Klasa FFP2 Kategoria III
 
 
Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE  na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych 
przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej  
w aerozolu nie przekracza 10-krotności najwyższego dopuszczalnego 
stężenia NDS. 
 
Klasa FFP2 Kategoria III

 
Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE  na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

Półmaska ZF 0/31z FFP2 R D
 ZF 0/31 FFP2 R D       
(wielokrotnego użytku)

Półmaska  ZF 0/24z FFP2 NR D  
 ZF 0/24 FFP2 NR D 
 
(na maksymalnie jedną zmianę roboczą)

Półmaska ZF 0/26z FFP2 NR D   
 ZF 0/26 FFP2 NR D
(na maksymalnie jedną zmianę roboczą)



Ograniczenia: 
Półmaski nie służą do ochrony przeciwko parom i gazom oraz nie mogą być używane, 
gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. Nie zalecane dla osób z zarostem.

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony 
dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym 
i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej  
w aerozolu nie przekracza 20-krotności  
najwyższego dopuszczalnego stężenia   NDS. 

Klasa FFP3 Kategoria III
 
 
Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami  
zharmonizowanymi.

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony 
dróg oddechowych przeciw aerozolom  
stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy  
rozproszonej w aerozolu nie przekracza 
20-krotności najwyższego dopuszczalnego 
stężenia NDS. Półmaska może być używana 
w strefach zagrożonych wybuchem - wyrób  
antyelektrostatyczny.

Klasa FFP3 Kategoria III

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami  
zharmonizowanymi. 

Półmaska ZG-1 FFP3 R D 
(wielokrotnego użytku)

Półmaska ZF 0/27z FFP3 NR D 
(na maksymalnie jedną zmianę roboczą)

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony 
dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym 
i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej  
w aerozolu nie przekracza 20-krotności 
najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS. 

Klasa FFP3 Kategoria III
 
 
Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami  
zharmonizowanymi.

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony 
dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym  
i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu  
nie przekracza 20-krotności najwyższego  
dopuszczalnego stężenia NDS. Półmaska może 
być używana w strefach zagrożonych wybuchem 
- wyrób  antyelektrostatyczny.

Klasa FFP3 Kategoria III

Półmaska ZF-0/36z FFP3 NRD
(na maksymalnie jedną zmianę roboczą)

Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE  na zgodność z normami  
zharmonizowanymi.

Półmaska ZG-3 FFP3 NR D 
(na maksymalnie jedną zmianę roboczą)



Ograniczenia: 
Półmaski nie służą do ochrony przeciwko parom i gazom oraz nie mogą być używane, 
gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. Nie zalecane dla osób z zarostem.

Filtr włókninowy FP/B3  

Zastosowanie: Świecowy wkład filtracyjny stosowany jest  
do filtracji cieczy agresywnych głównie do kąpieli galwanicznych 
(z wyjątkiem kąpieli chromowej). Wykonany jest z włókniny 
polipropylenowej nawiniętej na perforowany rdzeń z polipropylenu.

Zastosowanie: Filtry włókninowe FP/B3 przeznaczone są do użycia 
w mierniku pyłu. Wytwarzane są w postaci kół o średnicach: 25 mm,  
37 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm z aktywowanej i kalandrowanej 
włókniny polipropylenowej melt-blown o masie powierzchniowej  
115 g/m2.

Świecowy wkład  iltracyjny F5f

Półmaska BIO-1 FFP3 R D  
(wielokrotnego użytku)

Półmaska BIO 0/31 FFP2 R D   
   BIO 0/31z FFP2 R D 
 
(wielokrotnego użytku)

Klasa FFP2

Kategoria III

Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE  na zgodność z normami  
zharmonizowanymi.

Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE  na zgodność z normami  
zharmonizowanymi.

Zastosowanie: Półmaska BIO 0/31 FFP2 R D, BIO-0/31z  
FFP2 R D służy do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom 
stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie 
przekracza 10-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia 
NDS. Półmaska może być używana w strefie zagrożonej wybuchem 
metanu i pyłu węglowego.  Półmaska BIO posiada właściwości 
biobójcze. Aktywność biobójcza wobec bakterii (gram-ujemne i gram-
dodatnie) wynosi A=3,2÷4,1 po 8 godzinach inkubacji. Aktywność 
grzybobójcza wobec grzybów (pleśni i drożdży) wynosi A=1,4÷2,5  
po 8 godzinach inkubacji. Ocena biobójczości została ustalona w oparciu 
o zapisy Normy PN-EN 1276:2000.

Klasa FFP3

Kategoria III

Zastosowanie: Półmaska  BIO-1 FFP3 R D służy do ochrony dróg 
oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy 
rozproszonej w aerozolu nie przekracza 20-krotności najwyższego 
dopuszczalnego stężenia NDS. Półmaska BIO posiada właściwości 
biobójcze, co potwierdzają badania biobójcze i biostatyczne  
przeprowadzane w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii 
PŁ na układzie włóknin stosowanych w tych półmaskach. Aktywność 
biobójcza wobec bakterii (gram-ujemne i gram-dodatnie) wynosi 
A=3,2÷4,1 po 8 godzinach inkubacji. Aktywność grzybobójcza 
wobec grzybów (pleśni i drożdży) wynosi A=1,4÷2,5 po 8 godzinach 
inkubacji. Ocena biobójczości została ustalona w oparciu o zapisy  
Normy PN-EN 1276:2000 



Ograniczenia: 
Półmaski nie służą do ochrony przeciwko parom i gazom oraz nie mogą być używane, 
gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. Nie zalecane dla osób z zarostem.
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Najczęściej spotykane zastosowanie półmasek filtrujących:
- Klasa P1: przemysł rolniczy, spożywczy, kamieniołomy, cementownie, budownictwo, obróbka drewna miękkiego (iglastego), a w szczególności dla pyłów 
i dymów takich substancji jak: węglan wapnia, grafit, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali 
żelaznych, pył węglowy - do 4 x NDS.
- Klasa P2: przemysł górniczy, chemiczny, stoczniowy, hutniczy, obróbka drewna twardego, a w szczególności dla takich pyłów i dymów jak: azbest, kwarc, 
aluminium, miedź, bar, tytan, wanad, chrom, mangan, pył węglowy - do 10 x NDS.
- Klasa P3: procesy spawania i lutowania, duże stężenia niezmiernie groźnych, mikroskopijnych pyłów respirabilnych, przy związkach zawierających: beryl, 
antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, platynę, rad, strychninę, azbest - do 20 x NDS.

NR - jednorazowego użytku, do użytku podczas max. jednej zmiany roboczej.
R - wielokrotnego użytku, do użytku podczas więcej niż jednej zmiany roboczej.

PÓŁMASKI FILTRUJĄCE

Klasa Filtracji NDS Max. Stężenie Zanieczyszczeń Skuteczność Filtracji
FFP1 4 x NDS ≥2 mg/m3 80%
FFP2 10 x NDS >0,05 mg/m3 94%
FFP3 20 x NDS ≤0,05 mg/m3 99%



Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg 
oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy 
stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 
10-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS. 
Ponadto półmaska posiada dodatkowo warstwę specjalnej 
włókniny z węglem aktywnym i dzięki niej może być stosowana  
w środowiskach, gdzie występują:

• brązowy A  - gazy organiczne i inne podobne gazy  
 przy koncentracji < NDS

• szary B - cyjanowodór, dwutlenek azotu i inne gazy  
 przy koncentracji < NDS

• żółty E - kwasy i inne gazy takie jak: siarkowodór,   
 dwutlenek siarki itd. przykoncentracji < NDS. 

Półmaska może być produkowana w 3 wersjach w zależności  
od zastosowanej włókniny z węglem aktywnym. Z uwagi na 
rozróżnienie zanieczyszczeń, półmaski posiadają różne kolory  
zaworka wydechowego, zacisku nosowego oraz uchwytów taśm 
nagłowia.        

Klasa FFP2 

Kategoria III

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Półmaska ZF 0/32z A,B,E FFP2 R  D 
z włókniną węglową
 
(wielokrotnego użytku)



Filtr ZG P2 R 

(wielokrotnego użytku)

Filtr ZG P3 R 

(wielokrotnego użytku)

Zastosowanie: Filtr ZG P2 R po skompletowaniu z częścią twarzową 
służy do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, 
gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 10-krotności 
najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS. Filtr może być używany  
w strefach zagrożonych wybuchem - wyrób  antyelektrostatyczny. 

Filtr stosowany jest do półmasek wielokrotnego użycia Maskpol MP22/2 
lub Secura 2000. 
 
Klasa P2 Kategoria III
 
Ograniczenia:Filtr nie służy do ochrony przeciwko parom i gazom oraz  
 
nie może być stosowany gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. 
Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

Zastosowanie: Półmaska MP 22/2 jest środkiem ochrony układu 
oddechowego. Jest półmaską dwufiltrową wielokrotnego użycia. 

Po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi 
powietrze w postaci filtrów w klasie P2 lub w klasie P3 stanowi ochronę 
układu oddechowego przed zanieczyszczeniami w postaci  pyłów, dymów 
i mgieł. 

Półmaska z zamontowanymi filtrami służy do ochrony dróg oddechowych 
przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej  
w aerozolu nie przekracza 10-krotności najwyższego dopuszczalnego 
stężenia NDS dla klasy FFP2, lub 20-krotności najwyższego 
dopuszczalnego stężenia NDS dla klasy FFP3. Półmaska może być 
używana w strefie zagrożonej wybuchem - wyrób  antyelektrostatyczny.

Półmaska produkowana jest w dwóch rozmiarach:  
S/M- mały i M/L – duży. 
 
Kategoria III
 
Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Półmaska Maskpol MP 22/2 

(wielokrotnego użytku)

Zastosowanie: Filtr ZG P3 R po skompletowaniu z częścią twarzową 
służy do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, 
gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 20-krotności 
najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS. Filtr może być używany  
w strefach zagrożonych wybuchem - wyrób  antyelektrostatyczny.

Filtr stosowany jest do półmasek wielokrotnego użycia Maskpol MP22/2 
lub Secura 2000. 
 
Klasa P3 Kategoria III
 
Ograniczenia:Filtr nie służy do ochrony przeciwko parom i gazom oraz  
 
nie może być stosowany gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. 
Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi. 



Ograniczenia: 
Półmaski nie służą do ochrony przeciwko parom i gazom oraz nie mogą być używane, 
gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. Nie zalecane dla osób z zarostem.

Półmaska ZG-2 FFP3 NR D
(na maksymalnie jedną zmianę roboczą)

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg 
oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie 
fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 20-krotności  
najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS. Półmaska może być używana  
w strefach zagrożonych wybuchem - wyrób  antyelektrostatyczny.

Klasa FFP3  Kategoria III 

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg 
oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie 
fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 20-krotności  
najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS. 

Klasa FFP3  Kategoria III 

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

Półmaska ZF-0/35z FFP3 NR D
(na maksymalnie jedną zmianę roboczą)



Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zabrudzeniem  
i lekkimi urazami mechanicznymi dłoni takimi jak otarcie i skaleczenie skóry przy  
pracach manipulacyjnych w przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym i innych. 

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi:
- odporność na ścieranie  - parametr nie badany
- odporność na przecięcie  - 1           
- wytrzymałość na rozdzieranie  - 4
- odporność na przekłucie           - 1
           
Zręczność: - 5

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

Rękawice D-1(a) i DP-1(a) 
bawełniano - syntetyczne
 
(P - pokryte PCW,  
a - zakończenie ściągacza zgrzewane)

Zastosowanie: Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.  
W przemyśle szklarskim zabezpieczają elementy szklane przed pozostawianiem  
śladów palców na wyrobach.

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi: 
- odporność na ścieranie - 1  
   
- odporność na przecięcia - 2
- wytrzymałość na rozdzieranie - 4  
- wytrzymałość na przekłucie - 1

Zręczność: - 5

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Rękawice ochronne D-2 

Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed kontaktem  
z gorącym przedmiotem, przy pracach manipulacyjnych w przemyśle elektronicznym, 
elektrotechnicznym, precyzyjnym oraz innych.
Przy kontakcie z gorącym przedmiotem o temp. 100°C próg bólu występuje po 40 sek.

Kategoria II

Poziom skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi:
- odporność na ciepło kontaktowe  - 1

Poziom skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi:
- odporność na ścieranie   - 1
- odporność na przecięcie   - X 
- odporność na rozdzieranie     - 4 
- odporność na przekłucie   - X

Zręczność: - 5

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Rękawice ochronne  
termiczne D-3, D-3a, D-3b



Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed oparzeniem 
otwartym płomieniem, oraz przed zabrudzeniem i lekkimi urazami mechanicznymi 
dłoni takimi jak: otarcie i skaleczenie skóry przy pracach manipulacyjnych  
w przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, precyzyjnym, optycznym, 
radiowo – telewizyjnym i szklarskim.

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi:
- zachowanie się podczas palenia   - 1
- odporność na ciepło kontaktowe  - 1 

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi: 
- odporność na ścieranie - 1 
- odporność na przecięcie  - 1 
- odporność na rozdzieranie - 3 
- odporność na przekłucie - 1

Zręczność: - 4

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Zastosowanie: Rękawice służą do ochrony rąk przed oparzeniami otwartym  
płomieniem, przy pracach manipulacyjnych w przemyśle elektronicznym, 
elektrotechnicznym, precyzyjnym, optycznym, radiowo-telewizyjnym i szklarskim. 

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi: 
- odporność na ciepło kontaktowe (100°C)   - 1 
- zachowanie się podczas palenia  - 4

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi: 
- odporność na ścieranie  - 1
- odporność na przecięcie  - 1 
- odporność na rozdzieranie  - 4 
- odporność na przekłucie  - 1

Zręczność:  - 5

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Rękawice ochronne D5-347 B 
bawełniane, impregnowane, 
trudnopalne

Rękawice ochronne trudnopalne  
D5-347 d z krótkim maknietem  
D5-347 c z długim maknietem

Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed oparzeniem 
otwartym płomieniem, oraz przed zabrudzeniem i lekkimi urazami mechanicznymi 
dłoni takimi jak: otarcie i skaleczenie skóry przy pracach manipulacyjnych  
w przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, precyzyjnym, optycznym, 
radiowo – telewizyjnym i szklarskim.

Kategoria II
Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi:
- zachowanie się podczas palenia   - 1
- odporność na ciepło kontaktowe  - 1

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi: 
- odporność na ścieranie  - 2
- odporność na przecięcie  - 1 
- odporność na rozdzieranie  - 3 
- odporność na przekłucie  - X

Zręczność: - 4

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Rękawice ochronne 
trudnopalne 
D5-347 a melanżowe



Rękawice ochronne D-12
z Twaronu

Rękawice ochronne 
przeciwprzecięciowe D-27

Rękawice ochronne D-9
bawełniane

Zastosowanie: Rękawice ochronne przeznaczone są do ochrony dłoni przed 
zagrożeniami termicznymi podczas kontaktu z przedmiotami o temp. do 100°C, 
urazami mechanicznymi dłoni takimi jak: otarcie, przecięcie oraz przed zabrudzeniem. 

Kategoria I

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi: 
- zachowanie się podczas palenia    - X 
- odporność na ciepło kontaktowe (100°C)  - 1 

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi:
- odporność na ścieranie  - X
- odporność na przecięcie  - 1 
- wytrzymałość na rozdzieranie      - X
- odporność na przekłucie  - X 

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności WE.

Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zagrożeniami  
termicznymi i mechanicznymi.

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi: 
- zachowanie się podczas palenia    - 3 
- odporność na ciepło kontaktowe (100°C)  - 1 

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi:
- odporność na ścieranie  - 1
- odporność na przecięcie  - 2 
- wytrzymałość na rozdzieranie      - 4
- odporność na przekłucie  - 2 

Zręczność:  - 5

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zabrudzeniem 
i zagrożeniami mechanicznymi takimi jak przecięcie.

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi: 

- odporność na ścieranie    - X 

- odporność na przecięcie    - 4  
 (właściwości ochronne potwierdzone  
 po 2 cyklach prania wodnego w temp. 40OC  
 i suszenia w temp. otoczenia)
- wytrzymałość na rozdzieranie  - X 

- odporność na przekłucie   - X

Zręczność:  - 5

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.    



Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zabrudzeniami  
i lekkimi urazami mechanicznymi dłoni takimi jak otarcia  i skaleczeniami skóry przy  
pracach manipulacyjnych w przemyśle elektronicznym, precyzyjnym, optycznym, 
radiowo-telewizyjnym i innych.

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi:
- odporność na ścieranie - X 
- odporność na przecięcie - 1
- odporność na rozdzieranie - 3 
- odporność na przekłucie     - 1

Zręczność: - 5

Wymagania zasadnicze:  
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

Zastosowanie: Rękawice są przeznaczone do ochrony rąk przed otarciem  
naskórka lub skaleczeniem przy pracach porcjowania i wykrawania mięsa lub  
patroszenia drobiu. 

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi: 
- odporność na ścieranie  - 3 
- odporność na przecięcie - 3
- odporność na rozdzieranie  - 4
- odporność na przekłucie  - 4

Zręczność:  - 4

Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zagrożeniami 
mechanicznymi przy pracach manipulacyjnych w przemyśle elektronicznym, 
precyzyjnym, optycznym, radiowo-telewizyjnym i innych. 

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi:
- odporność na ścieranie       - 3
- odporność na przecięcie     - 1
- odporność na rozdzieranie   - 4
- odporność na przekłucie     - 1

Zręczność: - 5

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

Rękawice D-4 
bawełniano- syntetyczne

Rękawice ochronne D5-151  
stylonowe

Rękawice D-5, DP-5 
poliamidowe

(P - pokryte PVC)



Zastosowanie: Rękawice chronią przed zagrożeniami termicznymi (czas kontaktu  
z przedmiotem o temp. 2500C - 15 sekund) i mechanicznymi takimi jak przecięcie,  
skaleczenie skóry. Stosowane w przemyśle samochodowym, odlewniczym, szklarskim.

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi: 
- zachowanie się podczas palenia - 0
- odporność na ciepło kontaktowe - 2

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi: 
- odporność na ścieranie - 2
- odporność na przecięcie - 3
- wytrzymałość na rozdzieranie - 4
- odporność na przekłucie - 1

Zręczność: - 5

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.  

Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zagrożeniami 
termicznymi (czas kontaktu z przedmiotem o temp. 3500C – 19 sekund)  
i mechanicznymi takimi jak przecięcie, skaleczenie skóry. Stosowane  
w przemyśle samochodowym i AGD, prace przy piecach, transport wyrobów  
w środowisku gorącym i transport ostrych przedmiotów.

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi:
- zachowanie się podczas palenia   - 4
- odporność na ciepło kontaktowe  - 3

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi:
- odporność na ścieranie  - X
- odporność na przecięcie   - 4
- wytrzymałość na rozdzieranie       - X
- odporność na przekłucie                - X

Zręczność: - 3

Wymagania zasadnicze:  
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony dłoni przed urazami  
mechanicznymi występującymi podczas prac w przemyśle szklarskim,  
samochodowym, przy transporcie ostrych przedmiotów. Ochrona rąk przed  
otarciem naskórka lub skaleczeniem przy pracach porcjowania i wykrawania mięsa  
lub patroszenia drobiu.  

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi:
- odporność na ścieranie  - 4  
- odporność na przecięcie  - 5
- wytrzymałość na rozdzieranie  - 4 
- odporność na przekłucie  - 2

Zręczność:         - 4

Wymagania zasadnicze:  
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

Rękawice ochronne D-17

Rękawice ochronne D-25 
z nitką stalową

Rękawice ochronne D-19



Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zagrożeniami 
mechanicznymi, oraz przed zabrudzeniem i lekkimi urazami mechanicznymi dłoni 
takimi jak: otarcie i skaleczenie skóry przy pracach manipulacyjnych w przemyśle 
elektronicznym, elektrotechnicznym, precyzyjnym, optycznym, radiowo – 
telewizyjnym i szklarskim. 

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi: 
- odporność na ścieranie - 1 
- odporność na przecięcie  - 3 
- odporność na rozdzieranie - X
- odporność na przekłucie - X

Zręczność: - 5

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

Rękawice D-6, D-6a, D-6b
syntetyczne lub 
bawełniano-syntetyczne
- bez palców

Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zabrudzeniami  
i lekkimi urazami mechanicznymi dłoni takimi jak otarcia i skaleczenia skóry przy  
pracach manipulacyjnych i precyzyjnych w przemyśle elektronicznym, optycznym, 
radiowo–telewizyjnym i innych wymagających ochrony dłoni z jednoczesnym 
pozostawieniem odsłoniętych palców. 

Kategoria I
 
Wymagania zasadnicze:  
Deklaracja zgodności WE 

Rękawica D-26 z Twaronu

Rękaw syntetyczny ROD-6 

Rękaw ochronny bawełniany 
ROD-2

Zastosowanie: Rękaw syntetyczny 30 cm 
przeznaczony jest do ochrony przedramienia  
i części dłoni przed zabrudzeniem i urazami 
mechanicznymi takimi jak: otarcie i skale-
czenie skóry, przy pracach manipulacyjnych  
w przemyśle elektronicznym, precyzyj-
nym, optycznym i innych wymagających  
ochrony rąk.

Kategoria I

Wymagania zasadnicze:  
Deklaracja zgodności WE

Zastosowanie: Rękaw bawełniany  
20 cm przeznaczony jest do ochrony  
nadgarstka przed zabrudzeniem i lekki-
mi urazami mechanicznymi  takimi jak: 
otarcie i skaleczenie skóry. 

Kategoria I

Wymagania zasadnicze:  
Deklaracja zgodności WE



Rękawice ochronne pętelkowe  
z mankietem D-30,
Rękawice ochronne pętelkowe D-30a

Rękawice ochronne bawełniano 
syntetyczne melanżowe D-31

Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zagrożeniami 
termicznymi (czas kontaktu z przedmiotem o temp. 100 °C – 30 sekund) i mechanicznymi 
takimi jak przecięcie, skaleczenie skóry. Rękawice przeznaczone do stosowania  
w przemyśle samochodowym i AGD (uszczelki, opony itp.), nadają się do prac 
przy piecach (restauracje, piekarnie), oraz w transporcie wyrobów w środowisku 
podwyższonej temperatury lub w transporcie ostrych przedmiotów.

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi:
- zachowanie się podczas palenia    - X 
- odporność na ciepło kontaktowe  - 1

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi:
- dporność na ścieranie  - 2
- odporność na przecięcie  - 2
- wytrzymałość na rozdzieranie  - 3
- odporność na przekłucie        - X

Zręczność:  - 5

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zabrudzeniem 
i lekkimi urazami dłoni takimi jak: otarcie i skaleczenie skóry.

Kategoria I

Wymagania zasadnicze: 
Deklaracja zgodności WE       



Zastosowanie: Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed 
zagrożeniami termicznymi. Rękawice mogą być użytkowane przy 
pracach dotyczących krótkotrwałego kontaktu pracownika z gorącymi 
przedmiotami o temperaturze do 250°C np. podczas przenoszenia, 
wyjmowania gorących elementów. Rękawice mogą być stosowane 
w przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, maszynowym, 
samochodowym, hutniczym, metalowym, precyzyjnym i innych 
wymagających ochrony rąk przed wysoką temperaturą. 

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

D-32 D-32a

Kategoria II

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi:
- zachowanie się podczas palenia    - X 
- odporność na ciepło kontaktowe  - 2

Poziomy skuteczności ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi:
- odporność na ścieranie  - 1
- odporność na przecięcie  - X
- wytrzymałość na rozdzieranie  - 4
- odporność na przekłucie        - X

Zręczność  - 5

D-32ma

Rękawice ochronne D-32,
Rękawice ochronne z dł. ściągaczem D-32a,
Rękawice ochronne melanżowe D-32m,
Rękawice ochronne melanżowe z dł. ściągaczem D-32ma

D-32m



Sorbenty syntetyczne
Charakterystyka ogólna: Sorbenty są wytwarzane z włókien  
polipropylenowych o ciężarze właściwym <1g/cm3, co gwarantuje ich  
niezatapialność w przypadku sorbowania płynów lżejszych od wody  
również po maksymalnym nasyceniu substancją absorbowaną  
z powierzchni wody. Substancje obce, w tym metale ciężkie i ich związki,  
rozpuszczalne lub zawieszone w absorbowanej cieczy są usuwane razem  
z nią. 

Czysty sorbent nie powoduje żadnych skutków szkodliwych dla zdrowia.

Sorbenty są produkowane w postaci poduszek, mat, węży, chodników.

Zastosowanie:

Sorbenty są przeznaczone do likwidacji rozlanych (na powierzchniach  
utwardzonych w pomieszczeniach, na drogach i placach oraz na  
powierzchniach wody) paliw ciekłych: oleju napędowego, benzyny,  
oleju opałowego, a także rozpuszczalników zawierających pochodne ropy  
naftowej, alkohole, estry organiczne, oleje tłuszczowe, kwasy tłuszczowe. 

Nie należy stosować sorbentu do likwidacji plam cieczy stanowiących  
roztwory wodne, jak na przykład roztworów kwasów lub zasad  
nieorganicznych. Silne własności hydrofobowe sorbentu czynią go 
szczególnie przydatnym do zbierania plam olejów z powierzchni wody,  
a także ograniczania i stopniowego zmniejszania powierzchni takich plam. 

Stosowanie sorbentu w obecności wody umożliwia usunięcie znacznej  
części oleju zanieczyszczonego niewielkimi ilościami wody.

Największą nasiąkliwość sorbent wykazuje w stosunku do węglowodorów 
ciekłych lekkich, takich jak benzyna, olej opałowy lekki, rozpuszczalniki.  
Nasiąkliwość maksymalna sorbentu maleje ze wzrostem lepkości cieczy 
adsorbowanej, rośnie także ze wzrostem stosunku powierzchni do masy  
sorbentu.

Sorbenty nie mają zastosowania w przypadku olejów wysokolepkich  
(opałowy ciężki, oleje smarowe). Sorbenty włókninowe mogą pochłaniać  
ciecze w ilości równej 5 - 15 krotności swojej masy wyjściowej. 

Sorbenty mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie zaistnieje nagła  
potrzeba usuwania substancji ropopochodnych, jak i tam gdzie taka  
potrzeba występuje ciągle lub okresowo.



Zastosowanie: Skarpety przeznaczone są dla osób pracujących  
w trudnych warunkach, stosujących obuwie robocze ochronne. Ich 
użycie jest szczególnie wskazane dla pracowników zatrudnionych 
w górnictwie oraz przez osoby pracujące w obuwiu gumowym  
i skórzanym. Są zamiennikami onuc. Skarpety mogą być używane  
w strefach zagrożonych wybuchem – wyrób antyelektrostatyczny.

Kategoria I

Wymagania zasadnicze: 
Deklaracja zgodności WE

Skarpety przemysłowe 
S-1/72

Ochraniacz ramienia  
z twaronu ROT

Rękaw ochronny  
stilonowo-elastilowy MSE-1

Zastosowanie: Ochraniacz ramienia przeznaczony jest 
do ochrony przedramienia i łokcia przed urazami termicznymi  
i mechanicznymi takimi jak otarcie, skaleczenie skóry oraz lekkimi 
oparzeniami i zabrudzeniem. Można go używać w przemyśle  
metalowym, szklarskim, samochodowym i AGD do ochrony części  
dłoni, przedramienia i łokcia.

Kategoria II

Poziomy skuteczności przed zagrożeniami  
 
termicznymi:
- zachowanie się podczas palenia   - 4    
 
- odporność na ciepło kontaktowe  - 1 
 
Poziomy skuteczności przed zagrożeniami  
 
mechanicznymi:
- odporność na ścieranie          - 1    
 
- odporność na przecięcie          - 3 
- wytrzymałość na rozdzieranie       - 4    
 
- odporność na przekłucie           - 4 

Wymagania zasadnicze:  
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi. 

Zastosowanie: Rękaw przeznaczony jest do ochrony przedramienia  
przed zabrudzeniem i lekkimi urazami mechanicznymi takimi jak otarcie, 
skaleczenie skóry.

Kategoria I

Wymagania zasadnicze:  
Deklaracja zgodności WE



Koszulka robocza 
kolorowa PK-2

Kalesony długie KLD-1  
i krótkie KL-1

Zastosowanie: Pas biodrowy stanowi indywidualną ochronę użytkownika 
przed wpływem złych warunków klimatycznych podczas prac, szczególnie  
w zakresie ochrony przed silnymi strumieniami powietrza. Pas zapewnia 
komfort cieplny w okolicy nerek i krzyża użytkownika. 

Kategoria I

Wymagania zasadnicze: 
Deklaracja zgodności WE

Zastosowanie: Koszulki robocze przeznaczone są dla pracowników 
wykonujących prace w trudnych warunkach atmosferycznych w celu 
zapewnienia komfortu cieplnego. Podkoszulka może być używana w strefach 
zagrożonych wybuchem – wyrób antyelektrostatyczny.

Kategoria I

Wymagania zasadnicze:  
Deklaracja zgodności WE

Zastosowanie: Wyroby te przeznaczone są dla pracowników 
wykonujących prace w trudnych warunkach atmosferycznych w celu 
zapewnienia komfortu cieplnego. 

Kalesony mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem – wyrób 
antyelektrostatyczny.

Kategoria I

Wymagania zasadnicze:  
Deklaracja zgodności WE

Pas ocieplający biodrowy PB-01

Koszulka robocza 
kolorowa PK-4
z dodatkiem lycry



Szelki z taśmą 
odblaskową SZ-02

Kamizelka 
ostrzegawcza Z-2

Zastosowanie: Ochraniacz do hełmu stanowi indywidualną ochronę przed 
wpływem złych warunków atmosferycznych i służy poprawie komfortu pracy 
użytkownika hełmu. Ochraniacze wyposażone są w elementy odblaskowe. 

Wyrób antyelektrostatyczny.

Kategoria I

Wymagania zasadnicze: 
Deklaracja zgodności WE

Zastosowanie: Szelki z taśmą odblaskową przeznaczone są do stosowania 
w warunkach pracy, gdzie wymagana jest odzież sygnalizująca obecność jej 
użytkownika, poprzez emitowanie odbitego promieniowania. Szelki z taśmą 
odblaskową mogą być stosowane w atmosferze, gdzie występuje zagrożenie 
wybuchem – wyrób antyelektrostatyczny.

Kategoria II

Klasa powierzchni materiału     - 1
Klasa materiału odblaskowego - 2

Wymagania zasadnicze:  
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Zastosowanie: Kamizelka ostrzegawcza przeznaczona jest do użytkowania 
w warunkach pracy, w których konieczne jest zagwarantowanie widoczności 
pracowników w świetle odbitym. Kamizelka jest wyrobem o właściwościach 
antyelektrostatycznych i może być używana w strefach zagrożonych wybuchem.

Kategoria II

Klasa powierzchni materiału      - 2
Klasa materiału odblaskowego  - 2

Wymagania zasadnicze:
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Ochraniacz do hełmu 
wersja letnia i zimowa



Ograniczenia: 
Półmaski nie służą do ochrony przeciwko parom i gazom oraz nie mogą być używane, 
gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. Nie zalecane dla osób z zarostem.Ograniczenia: 

Półmaska ZF A 0/34z FFP3 R D 
z włókniną węglową
     
(wielokrotnego użytku)

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych przeciw 
aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu 
nie przekracza 20-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS. 
Ponadto półmaska posiada dodatkowo warstwę specjalnej włókniny 
z węglem aktywnym i dzięki niej może być stosowana w środowiskach, 
gdzie występują gazy organiczne i inne podobne gazy przy koncentracji 
< NDS. Półmaska może być używana w strefach zagrożonych wybuchem- 
-wyrób antyelektrostatyczny.

Klasa FFP3  Kategoria III 

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Półmaska nie służy do ochrony przeciwko parom i gazom o ile stężenie przekracza NDS, oraz nie może być używana  
gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. Nie zalecana dla osób z zarostem.

Klasa FFP2  Kategoria III 

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Zastosowanie: Półmaski służą do ochrony dróg oddechowych przeciw 
aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu 
nie przekracza 10-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia 
NDS. Ponadto półmaski posiadają dodatkowo warstwę specjalnej 
włókniny z węglem aktywnym i dzięki niej mogą być stosowane 
w środowiskach, gdzie występują gazy organiczne i/lub pary substancji 
organicznych przy koncentracji < NDS. Półmaski mogą być używane  
w strefach zagrożonych wybuchem - wyrób antyelektrostatyczny.

Półmaska ZF A 0/37z FFP2 R D 
z włókniną węglową 
 
(wielokrotnego użytku)



Ograniczenia: 
Półmaski nie służą do ochrony przeciwko parom i gazom oraz nie mogą być używane, 
gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. Nie zalecane dla osób z zarostem.

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych przeciw 
aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu 
nie przekracza 20-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS. 
Półmaska zawiera wkładkę z siatki syntetycznej, której zadaniem jest:

• Poprawa własności użytkowych

• Poprawa komfortu użytkowania

• Poprawa estetyki

Usztywnienie półmaski siatką zapobiega niekorzystnym i niekontrolowanym  
zmianom jej podstawowego kształtu i zapewnia stabilne parametry 
techniczne podczas całego okresu użytkowania, w każdych, 
przewidywanych warunkach użytkowania.

Półmaska może być używana w strefach zagrożonych wybuchem - wyrób 
antyelektrostatyczny.

Klasa FFP3  Kategoria III 

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Półmaska ZF 0/27az FFP3 R D 
z wkładką siatkową
 
(wielokrotnego użytku)

Półmaska ZF 0/26az FFP2 R D 
z wkładką siatkową
     
(wielokrotnego użytku)

Zastosowanie: Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych przeciw 
aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu 
nie przekracza 10-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS. 
Półmaska zawiera wkładkę z siatki syntetycznej, której zadaniem jest:

• Poprawa własności użytkowych

• Poprawa komfortu użytkowania

• Poprawa estetyki

Usztywnienie półmaski siatką zapobiega niekorzystnym i niekontrolowanym  
zmianom jej podstawowego kształtu i zapewnia stabilne parametry 
techniczne podczas całego okresu użytkowania, w każdych, 
przewidywanych warunkach użytkowania.

Półmaska może być używana w strefach zagrożonych wybuchem - wyrób 
antyelektrostatyczny.

Klasa FFP2 Kategoria III 

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.



Ograniczenia: 
Półmaski nie służą do ochrony przeciwko parom i gazom oraz nie mogą być używane, 
gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. Nie zalecane dla osób z zarostem.



Ograniczenia: 
Półmaski nie służą do ochrony przeciwko parom i gazom oraz nie mogą być używane, 
gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%. Nie zalecane dla osób z zarostem.

Zastosowanie: Półmaski zapewniają ochronę dróg oddechowych przed wdychaniem niebezpiecznych dla zdrowia związków chemicznych, pyłów 
występujących w zanieczyszczonym powietrzu miejskim. Prosta konstrukcja jak też możliwość składania półmasek, pozwala na codzienne użytkowanie 
naszych półmasek podczas spacerów czy podróży rowerowych przez zatłoczone ulice miast. Dodatkowa warstwa włókniny węglowej pochłania 
szkodliwe substancje jak też ogranicza nieprzyjemne zapachy.

Klasa FFP2  Kategoria III 

Wymagania zasadnicze: 
Certyfikat oceny typu WE na zgodność z normami zharmonizowanymi.

Półmaska ZF A 0/37z FFP2 R D  
z włókniną węglową - 
antysmogowa
 
(wielokrotnego użytku)


