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CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych 
Środków Ochronnych i Roboczych 

 

ANKIETA CHARAKTERYSTYKI RĘKAWIC 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Producent:    …………………………………………………… 

Nazwa wyrobu:  …………………………………………………….   

Typ:     ………………………………………………….   

Kategoria*:              ………………………………………………….   

Rozmiar rękawicy**:  …………………………………………………..   

Liczba palców w rękawicy:    ……………………………………………………                                

Przeznaczenie:                      ………………………………………………….                                       

                             

                                                  

2. KONSTRUKCJA RĘKAWICY (zaznaczyć pola najlepiej opisujące wyrób): 

 całogumowe z kauczuków/ tworzyw sztucznych 

 częściowo powlekane/nakrapiane kauczukiem (moletowane) 

 skórzano-tkaninowe 

 tworzywowo-tkaninowe 

 dzianinowe 

 tkaninowe 

 inny materiał (np. płytki stalowe, kółka metalowe) 

           

                                                       

3. LOKALIZACJA W KONSTRUKCJI RĘKAWICY OBSZARÓW ELASTYCZNYCH 
ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM WŁÓKIEN ELASTOMEROWYCH (zaznaczyć na 
odpowiednim rysunku miejsca występowania) 

 
 

Część grzbietowa Część dłoniowa 
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4. LOKALIZACJA W KONSTRUKCJI RĘKAWICY OBSZARÓW ELASTYCZNYCH 

ZWIĄZANYCH Z CZĘŚCIOWYM POWLEKANIEM KAUCZUKIEM/TWORZYWEM 
SZTUCZNYM LUB NAKRAPIANIEM (zaznaczyć na odpowiednim rysunku miejsca 
występowania) 

 
 

Część grzbietowa Część dłoniowa 
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5. Skład materiałowy części grzbietowej***: 

Ilość warstw w układzie materiałów:    ….. 

Podszewka:     ….. 

Materiał(y) wypełniające:   ….. 

Materiał(y) zewnętrzne:   ….. 

 

6. Skład materiałowy części dłoniowej***: 

Ilość warstw w układzie materiałów:     ……. 

Podszewka:       …….. 

Materiał(y) wypełniające:     ……. 

Materiał(y) zewnętrzne:     ……. 

 

7. Przeznaczenie wyrobu (zaznaczyć pola najlepiej opisujące wyrób): 

 rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi 

 rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi 

 rękawice chroniące przed wysoką temperaturą 

 rękawice chroniące przed niską temperaturą 

 rękawice elektroizolacyjne 

 rękawice przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem 

 rękawice antywibracyjne 

 rękawice do zastosowań pozazawodowych 

 

8. Przewidywany zakres czynności wykonywanych w rękawicach (zaznaczyć pola 

najlepiej opisujące wyrób na podstawie przeznaczenia wyrobu): 

 precyzyjne chwytanie drobnych obiektów 

 przenoszenie palcami drobnych obiektów 

 odciąganie palcami i pięścią z obrotem nadgarstka i z dużą siłą 

 odrywanie palcami i pięścią z obrotem nadgarstka i z dużą siłą 

 przytrzymywanie przedmiotów lub obiektów wyprostowanymi lub zgiętymi palcami 

poprzez dociskanie dłoni lub palców do powierzchni 

 trzymanie i zaciskanie pięścią obiektów z niewielką siłą 

 wkręcanie lub wykręcanie obiektu z dużą siłą, wymagające obrotu nadgarstka wokół osi 

symetrii 

 

* jeśli dotyczy 

** do badań producent dostarcza rękawice o wytypowanym przez siebie rozmiarze / do 

badań producent dostarcza rękawice o rozmiarach odpowiadających wymiarom dłoni grupy 

testowej 

*** Wymienić wszystkie materiały konstrukcyjne rękawicy lub wpisać „brak” w przypadku gdy 

dany typ materiału konstrukcyjnego nie występuje 

 

 
 
 

 


