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Rosenbauer - SAFE GRIP 3 használati útmutató

SAFE GRIP 3 és 
SAFE GRIP 3-S 
TŰZOLTÓ VÉDŐKESZTYŰK

EN 659:2003 + A1:2008 szerint bevizsgált

Ön jól választott!
Gratulálunk Rosenbauer kiváló minőségű kesztyűjének megvásárlásához! A válogatott, 
legjobb minőségű anyagokból napjaink színvonalának megfelelő design-nal kombinálva 
gondosan készített kesztyűk a hivatásos tűzoltók számára védelmet, és optimális viselési 
komfortot garantálnak.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
A megfelelőségi nyilatkozattal összhangban a mindenkori személyi védőfelszerelés által 
szerződésben biztosított védelmi kör a 2016/425 számú, személyi védőfelszerelésekre 
vonatkozó EK rendelet releváns rendelkezéseiből és az abból levezetett, alkalmazandó 
szabványokból ered. Ezen túlmenő védelem nincs, azt – különösen vegyi, biológiai, 
elektromos vagy radioaktív fenyegetettség esetén – más és/vagy kiegészítő 
védőfelszerelésekkel kell lefedni.

Itt nyomatékosan rámutatunk arra, hogy ezeknek a személyi védőfelszereléseknek a 
használója a használat előtt veszélyelemzést kell végezzen. Ezzel a veszélyelemzéssel a 
felhasználó megállapítja azt, hogy a bevetések során milyen veszélyekkel kell majd 
szembesüljön. A tényleges kockázat a különböző veszélyeknek történő kitettség 
következményeinek felhasználó számára jelentett valószínűsíthető súlyosságához 
kapcsolódik. A megfelelő védőfelszerelés kiválasztásának és használatának alapját az 
így elkészített veszélyelemzés képezi (adott esetben a megfelelő védelmi fokozattal).

Gondosan ügyeljen arra, hogy a szerződés szerint biztosított védőhatás tekintetében az 
Önök rendelkezésére álló Rosenbauer személyi védőfelszerelés megfeleljen a 
veszélyelemzésük követelményeinek.

Ez a kesztyű a tűzoltók személyi védőfelszerelésének részét képezi. A kesztyű műszaki 
mentéshez és tűzoltáskor egyaránt használható.  

 ▪ jó tapintás, optimálisan illeszkedő forma
 ▪ háromdimenziós, ergonómiás szabás
 ▪ kitűnő hővédelem
 ▪ kopás, szúrás és vágásálló
 ▪ csúszásmentes sima és nedves felületek esetében is
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SAFE GRIP 3 használati útmutató - Rosenbauer

 ▪  vízzáró, szélzáró, aktív légző képességű
 ▪ modern dizájn

Piktogram és teljesítményfokozat 
EN 659:2003 + A1:2008 szerint.

Kopásállóság - EN 388 | 3 (2000 ciklus) 4
Vágásállóság - EN 388 | 2 (2,5-ös tényező) 4
Szakítószilárdság - EN 388 | 3 (50N) 4
Átlyukasztás - EN 388 | 3 (100N) 3
Tapintásos érzékelés - EN 420 | 1 4
Éghetőség – EN 407  4
Vágásállóság - EN ISO 13997 D

Minden további paraméter = átment
1 vagy A = alacsony teljesítményszint. 4, 5 vagy F = magas teljesítményszint. 

Kontakt-hő tűrőképesség - EN 702 3

Konvektív hő tűrőképesség - EN 367/407 3

Sugárzott hő tűrőképesség - EN ISO 6942 3

Zsugorodás - ISO 17493  3

Kesztyű levetése - EN ISO 15383  3

Víz permeabilitás - EN 344-1  3

Folyadék permeabilitás - ISO 15383  3

Vegyi permeabilitás - EN 368  3

TÜV Rheinland LGA Products GmbH vizsgáló és tanúsító intézete,
Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg (EK azonosító: 0197);  
bejegyzési szám: BP 60132925 0001

HASZNÁLAT KORLÁTAI:
Nagy mechanikus, vegyi vagy termikus igénybevétel után ellenőrizni kell a védőkesztyű 
sérüléseit. A vízzáró és aktív légző képességű membrán be van laminálva. A sérülés 
elkerülése érdekében kerülje a membrán szakítását. 

A kidörzsölődés, forróság vagy vegyi behatás okozta felületi sérülés stb. csökkenti a 
védőhatást. Az ilyen vagy hasonló sérülést szenvedett kesztyűket le kell selejtezni. A 
kesztyű nem véd vegyszerek vagy elektromosság, ill. baktériumok ellen. A folyadékokkal 
szembeni védelem addig biztosított, míg meg nem sérül a membrán.
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TÁROLÁS:
A védőkesztyűt száraz helyiségben, normál szobahőmérsékleten kell tárolni.

TISZTÍTÁS / ÁPOLÁS:
A kesztyű mosható. Javaslat: kézi mosás.  
Erős szennyeződés esetén a mosás max. 60oC-ig lehetséges. 

Fehérítő, vagy oxidáló szert használni tilos!

FELÉPÍTÉS:
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KÜLSŐ ANYAG:
- a kézfejrész kiváló minőségű
 Nomex®III-ból készül, hátul rákasírozott 
 forróság és vágás ellen védő- 
 paraaramid „gyapjúból” készül. 
 A csuklónál gumírozás található.    
 Fényvisszaverő szegély a jó éjszakai   
 láthatóság érdekében.
- a tenyérrész a kiváló tapintásos
 érzékelés, nagy dörzsállóság, 
 és a nedves/sima felületek esetében 
 is csúszásmentes tapadás érdekében
 karbon-/szilikon-bevonatú Nomex® 
 és paraaramidból készül.
- mandzsetta: NOMEX®III sárga és
 sárga/ezüst/sárga 3M® fényvisszaverő  
 csíkkal

KLÍMA-MEMBRÁN:
A Gore-Tex® membránnak (GORE® GRIP technológiával) köszönhetően a kesztyű 
vízhatlan és lélegzik.

BELSŐ BÉLÉS:
100% paraaramid (kötött), és a hajtókában NOMEX® szövet.

Rosenbauer - SAFE GRIP 3 használati útmutató
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KIVITEL:
 ▪ Kézfejen hő- és ütés elleni védelem
 ▪ Rögzítő gyűrű és –kampó
 ▪ Szín: sötétkék vagy homokszínű

MÉRETEK:
A védőkesztyű az alábbi méretekben kapható:

6 7 8 9 10 11 12

XXS XS S M L XL XXL

SAFE GRIP 3 használati útmutató - Rosenbauer
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CONFORMITY DECLARATION

Subject of the declaration is the following personal protective equipment (PPE): 

   dark blue  sand yellow  
SAFE GRIP 3 Art. No.: 142750 142760
SAFE GRIP 3 S Art. No.: 142740 142790

The Manufacturer:  Rosenbauer International AG
 Paschingerstraße 90
 4060 Leonding / AUSTRIA

This statement is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
The subject of the declaration (PPE described above) complies with the relevant Union 
harmonsisation legislation: 
Regulation (EU) 2016/425 personal protective equipment.

Conformity is achieved by complying with the applicable requirements of the following 
documents:

EN 659:2003+A1:2008+AC:2009 Protective gloves for firefighters

The notified body 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (ID-No.: 0197)
Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg
has carried out the EU type examination (module B) and issued the EU type examination 
certificate no. BP 60132925 0001 

The PPE is subject to the following conformity assessment procedure: 
For category III: Conformity with the model based on internal production control with 
supervised product checks at irregular intervals (module C2) under surveillance of the 
notified body TÜV Rheinland LGA Products GmbH, ID-No: 0197

Signed for the manufacturer / Place and date of issue

CONFORMITY DECLARATION 

The manufacturer, Rosenbauer International AG, 
A-4060 LEONDING, Paschingerstr. 90 

hereby declares that the following fire fighting gloves: 

SAFE GRIP 3 with cuff  
Art. 142750,142760

SAFE GRIP 3 S with wristlet 
Art. 142740 

conform with the requirements of the PSA Sicherheitsverordnung ("Personal Protective 
Equipment Safety Regulations"), BGBl. ("Federal Law Gazette") No. 596/1994, and thereby with 
Personal Protective Equipment Safety Directive 89/686/EU in its current version, and that in this 
connection the following harmonized European Standards were observed: 

EN 659:2003+A1:2008+AC:2009 Protective gloves for firefighters 

is identical with the personal protective equipment , which was a part of the Type Certificate 

   No.: BP 60085388 0001  

issued by the named inspecting body TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Tillystr. 2 – 90431 
Nürnberg, and the quality assurance for the final product (§ 14 PSASV or Art. 11 A of the PSA 
Directive) was subject to the control of the named inspecting body TÜV Rheinland LGA 
Products GmbH – Tillystr. 2 – 90431 Nürnberg, (Ref. No. 0197). 

                                   
Leonding, 01.09.2018
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT  

 

A nyilatkozat tárgyát az alábbi egyéni védőeszköz képezi: 
 

   sötétkék    homoksárga   

SAFE GRIP 3 Cikkszám: 142750  142760 

SAFE GRIP 3 S Cikkszám:  142740  142790 

Gyártó:  Rosenbauer International AG 

 Paschingerstraße 90 

 4060 Leonding / Ausztria 

 

Ezt a nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére adja ki. 

 

A nyilatkozat tárgya (fent leírt egyéni védőeszköz) megfelel az Unió vonatkozó harmonizált 

előírásainak:  

Egyéni védőeszközökre vonatkozó 2016/425 (EK) rendelet. 

   

A megfelelés eléréséhez betartott vonatkozó harmonizált európai szabványok: 

 

EN 659:2003+A1:2008+AC:2009 Tűzoltó kesztyűk 

 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Tillistr.2 – 90431 Nürnberg (0197 sz.) bejegyzett vizsgáló 

intézet elvégezte a B modul szerinti EK típusvizsgálatot, és kiállította a BP 60132925 0001 sz. 
típusvizsgálati tanúsítványt. 

 

Az egyéni védőeszköz az alábbi megfelelőség-értékelési eljárás hatálya alá tartozik: 

III. kategória számára: A típusmintának történő megfelelés egy a TÜV Rheinland LGA Products 

GmbH – Tillistr.2 – 90431 Nürnberg bejegyzett vizsgáló intézet (azonosító sz.: 0197) 

felügyelete mellett rendszertelen időközönként ellenőrzött termékvizsgálatokkal (C modul) 

végzett belső gyártásellenőrzés alapján. 

 

A gyártó számára aláír / kiállítás helye és dátuma 

 

 -s.k.- -s.k.- 

 Hans Detzlhofer Mag. Hermann Wieser 

 (Kereskedelmi Osztály vezetője) Termékmenedzser 

 

Leonding, 2018.09.01. 



Rosenbauer International AG 
Paschinger Straße 90 
4060 Leonding, Austria 
Tel.: +43 732 6794-0  
Fax: +43 732 6794 -77  
office@rosenbauer.com 
www.rosenbauer.com

Text and illustrations are not binding. The illustrations may 
show optional extras only available at extra charge. 
ROSENBAUER retains the right to alter specifications and dimen-
sions given here in without prior notice.
VI0900/SAFE GRIP 3_DE_EN_FR_ES_NL_NO_HU_CZ_SLO_PL 
2018_10_153659
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