
TEGERA® PRZEDSTAWIA JEDENĄ
Z NAJSZERSZYCH NA RYNKU OFERT
RĘKAWIC OCHRONNYCH ESD I ATEX.

BEZPIECZNA PRACA  
Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ 
STATYCZNĄ



ZNACZENIE  
DYSSYPACJI

NIEZAKŁÓCONA PRACA 
JEST NIEZBĘDNYM 
 CZYNNIKIEM  
BEZPIECZEŃSTWA

W branżach, w których elektryczność statyczna stanowi 
problem, ważne jest stosowanie rękawic o właściwościach 
przewodzących. Rękawice te mają właściwości 
rozpraszające, co oznacza, że pozwalają na kontrolowany 
przepływ ładunków elektrycznych. Całkowite wyeliminowanie 
gromadzenia się ładunków elektrostatycznych nie jest 
możliwe, ale można je ograniczyć.

Wiele z naszych rękawic jest wykonanych z cienkiego, 
oddychającego i elastycznego materiału zapewniającego 
wysoką zręczność oraz wrażliwość w koniuszkach palców, 
aby umożliwić płynną i bezpieczną pracę. Kilka modeli jest 
wyposażonych również w ochronę przed przecięciem na 
poziomie B lub C ułatwiającą pracę z ostrymi przedmiotami, 
a także daje możliwość obsługi ekranów dotykowych 
zapewniającą swobodną obsługę wyświetlaczy.

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. Możliwość nieskrępowanego manewrowania 
dłońmi przy jednoczesnym zapewnieniu rękom wygody i świeżości ma również 
kluczowe znaczenie dla wydajności oraz komfortu pracy. Rośnie zapotrzebowanie na 
wysokiej jakości rękawice ESD i ATEX oferujące funkcje specjalne, takie jak ochrona 
przed przecięciem oraz możliwość obsługi ekranów dotykowych.  
Bogate doświadczenie i wiedza marki TEGERA w zakresie innowacji zaowocowały 
opracowaniem jednej z najbardziej rozbudowanych gam rękawic ESD i ATEX.



ESD — DLA OCHRONY 
SPRZĘTU

ATEX — OCHRONA 
DLA LUDZI

Rękawice antystatyczne ESD są niezbędne w wielu branżach 
i sytuacjach w pracy, aby zapobiegać uszkodzeniu wrażliwych 
elementów elektronicznych. Ważne jest również noszenie 
skarpet, obuwia i innej odzieży roboczej z oznaczeniem ESD. 
Elektronika może zostać uszkodzona przez wyładowanie o 
bardzo niskim napięciu.

Rękawice ATEX są wymagane w środowiskach pracy 
sklasyfikowanych jako zagrożone wybuchem, aby 
zapobiegać powstawaniu ładunków elektrostatycznych, 
które mogą spowodować zapłon materiałów wybuchowych 
— sprowadzając w konsekwencji niebezpieczeństwo dla 
ludzi. Nawet niskie napięcie może spowodować wybuch.



TESTOWANIE  
I CERTYFIKACJA  
RĘKAWIC ESD  
ORAZ ATEX
Rękawice muszą spełniać surowe wymagania w zakresie 
zdolności rozpraszania ładunków elektrostatycznych, gdy 
są używane w obszarach chronionych przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi ESD (strefa EPA) lub w strefach 
sklasyfikowanych jako ATEX.

Wymagania określają międzynarodowe certyfikaty.  
Firma Ejendals przeprowadza te testy we własnym zakresie, 
jako uzupełnienie oficjalnych testów wykonywanych przez 
jednostki notyfikowane. 

Do certyfikacji wymagane jest badanie przez jednostkę 
notyfikowaną.

TEST ESD

METODA CAFE
Rezystancja musi być mniejsza niż 1 Giga Ω

TEST ATEX
TEST REZYSTANCJI POPRZECZNEJ
Rezystancja musi być mniejsza  
niż 100 mega Ω

TEST ESD
POTENCJAŁ 
ELEKTROSTATYCZNY
Rękawica nie może gromadzić 
potencjału większego niż 100 V



PORADNIK 
DOBORU



RĘKAWICE ESD RĘKAWICE ATEX

SKARPETY ESD

• Cienki materiał Modal
• Rozmiary: 36–38 — 46–47

JALAS® 8201 

Większość obuwia 
ochronnego i zawodowego 
JALAS® ma certyfikat ESD

WYJĄTKOWO MIĘKKIE I ELASTYCZNE RĘKAWICE ESD

• Wyściółka
• Włókno 15 gg
• Rozmiary: 6–11

• Koniuszki palców powlekane 
poliuretanem

• Włókno 15 gg
• Rozmiary: 5–11

TEGERA® 805 TEGERA® 810

●

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●●

Wyściółka,  
bez powłoki

●

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●

Wyściółka,  
bez powłoki

BARDZO CIENKIE I ELASTYCZNE RĘKAWICE ESD

• Bardzo cienkie
• Część chwytna dłoni powlekana 

poliuretanem
• Włókno 18 gg
• Rozmiary: 5–12

• Bardzo cienkie
• Część chwytna dłoni powlekana 

poliuretanem
• Włókno 18 gg
• Rozmiary: 5–12 

TEGERA® 877 TEGERA® 878
NOWOŚĆNOWOŚĆ

IEC 61340-5-1EN 388:2016 + A1:2018
1020X

IEC 61340-5-1EN 16350EN 388:2016 
3120X

●

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●

Wyściółka,  
bez powłoki

●

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●

Wyściółka,  
bez powłoki

RĘKAWICE ATEX CHRONIĄCE PRZED PRZECIĘCIEM

• Poziom C ochrony przed przecięciem
• Technologia CRF
• Nitryl, powlekane do 3/4 wysokości
• Włókno 18 gg
• Ochrona przed olejami i cieczami
• Rozmiary: 6–11

TEGERA® 804

IEC 61340-5-1EN 16350EN 388:2016 + A1:2018
3X41C

POZIOM C 
OCHRONY PRZED 
PRZECIĘCIEM

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●

Wyściółka,  
bez powłoki  

RĘKAWICE ESD CHRONIĄCE PRZED PRZECIĘCIEM

• Poziom B ochrony przed przecięciem
• Technologia CRF
• Część chwytna dłoni powlekana  

poliuretanem, włókno 18 gg
• Rozmiary: 6–12

• Wyściółka
• Poziom C ochrony przed przecięciem
• Technologia CRF
• Włókno 18 gg
• Rozmiary: 6–12

TEGERA® 803 TEGERA® 806
NOWOŚĆ NOWOŚĆ

IEC 61340-5-1EN 16350EN 388:2016 + A1:2018
4X42B

IEC 61340-5-1EN 16350EN 388:2016 + A1:2018
1X42C

 

POZIOM B 
OCHRONY PRZED 
PRZECIĘCIEM

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●

Wyściółka,  
bez powłoki

POZIOM C 
OCHRONY PRZED 
PRZECIĘCIEM

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●●

Wyściółka,  
bez powłoki

UNIWERSALNE RĘKAWICE ESD

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

• Wyściółka
• Włókno 13 gg
• Rozmiary: 5–12

• Koniuszki palców powlekane 
poliuretanem

• Włókno 13 gg
• Rozmiary: 5–12

• Część chwytna dłoni 
powlekana poliuretanem

• Włókno 13 gg
• Rozmiary: 5–12

TEGERA® 800 TEGERA® 801 TEGERA® 802

IEC 61340-5-1EN 16350EN 388:2016 
0131X

IEC 61340-5-1EN 16350EN 388:2016 
0131X

IEC 61340-5-1EN 16350EN 388:2016 
3131X

●

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●●

Wyściółka,  
bez powłoki

●

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●

Wyściółka,  
bez powłoki

●

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●

Wyściółka,  
bez powłoki

 

NOWOŚĆ

BARDZO CIENKIE I ELASTYCZNE  
RĘKAWICE ESD Z NITRYLEM

• Bardzo cienkie
• Nitryl, powlekana wewnętrzna 

część dłoni
• Włókno 18 gg
• Rozmiary: 6–12 

TEGERA® 879

IEC 61340-5-1EN 16350EN 388:2016
4110X

●

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●

Wyściółka,  
bez powłoki

• Część chwytna dłoni 
powlekana poliuretanem

• Włókno 15 gg
• Rozmiary: 6–10

TEGERA® 811

●

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●

Wyściółka,  
bez powłoki

JEDNORAZOWE RĘKAWICE ESD

• PCW
• 0,1 mm
• Rozmiary: 7–11

TEGERA® 825A

●

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●●

Wyściółka,  
bez powłoki

• PCW
• 0,08 mm
• Rozmiary: 7–11

TEGERA® 819A

●

Ochrona przed 
przecięciem

●●●●●●●●

Czułość w 
koniuszkach 
palców

●

Możliwość 
obsługi ekranów 
dotykowych

●●

Wyściółka,  
bez powłoki

IEC 61340-5-1EN 16350EN 388:2016 + A1:2018
113XX

IEC 61340-5-1EN 16350EN 388:2016 + A1:2018
113XX

IEC 61340-5-1 
 

EN ISO 374-5 EN ISO 374-1:2016/Typ B
KPT

IEC 61340-5-1 
 

EN ISO 374-5 EN ISO 374-1:2016/Typ B
KPT

IEC 61340-5-1EN 16350EN 388:2016 + A1:2018
3131X



www.ejendals.com

TEGERA® i JALAS® są znakami towarowymi firmy Ejendals AB  |  © 2021 Ejendals AB  |  Wszelkie prawa zastrzeżone

Obejrzyj nasz film przedsta- 
wiający sposób przeprowa- 
dzania testów ESD i ATEX

Wiele rękawic TEGERA® cechuje się następującymi 
właściwościami klasy premium:

• Wysoka zręczność i komfort noszenia

• Czułość w koniuszkach palców

• Wysoka oddychalność

• Certyfikat OEKO-TEX i Dermatest

• Ochrona przed przecięciem dzięki technologii   
  TEGERA® CRF®

• Możliwość obsługi ekranów dotykowych

UZNANE WŁAŚCIWOŚCI 
PREMIUM PRODUKTÓW 
TEGERA®

NASZA WIEDZA, 
TWOJE  
BEZPIECZEŃSTWO
Firma Ejendals ma wieloletnie doświadczenie 
w dziedzinie ograniczania ryzyka obrażeń dłoni 
i stóp, którym można zapobiec. Działamy w tej 
branży już od 70 lat. Nieustannie pracujemy nad 
udoskonalaniem obuwia i rękawic ochronnych, 
wprowadzając innowacyjne, wyjątkowe 
właściwości produktów, aby zapewnić 
pracownikom wygodę i bezpieczeństwo.  
W przypadku pracy z elektroniką niezbędne jest 
właściwe dobranie wyposażenia ochronnego 
zapobiegającego uszkodzeniu sprzętu.


