
RĘKAWICE SYNTETYCZNE

Nasza sprawdzona skóra syntetyczna jest 
jedn� z wizytówek marki, wraz z rodzin� 
materiałów syntetycznych o szczególnych 
wła�ciwo�ciach, takich jak Material4X, Ax-
Suede, Armortex i TrekDry. Zalecamy pranie 
naszych r�kawic syntetycznych w ciepłej 
wodzie z dodatkiem wykorzystywanych w 
gospodarstwach domowych detergentów 
pior�cych. R�kawice mo�na suszy� w suszarce
w niskiej temperaturze, aby zapobiec kurczeniu 

si� materiału, lub pozostawi� do wyschni�cia na powietrzu, aby zachował on swoje wła�ciwo
ci jak najdłu�ej.

RĘKAWICE ZE SKÓRY DURAHIDE

Skóra Durahide o wysokiej wytrzymało�ci 
została wyprawiona tak, aby umo�liwi� 
pranie w pralce i zapewni� jej odporno�� na 
wod�, zapobiegaj�c p�kaniu typowemu dla 
standardowych r�kawic skórzanych. Zalecamy 
pranie naszych r�kawic ze skóry Durahide w 
zimnej wodzie z dodatkiem wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych detergentów 
pior�cych. Najlepiej pozostawi� r�kawice 
do wyschni�cia na powietrzu, aby materiał 

zachował swoje wła�ciwo�ci jak najdłu�ej, jednak mo�na je te� suszy� w suszarce w niskiej 
temperaturze.

RĘKAWICE DZIANE POWLEKANE

Patrz�c na bezszwowe r�kawice powlekane, 
mo�esz mie� w�tpliwo�ci, czy mo�na je pra� 
w pralce, ale wcale nie musisz si� martwi� 
– nie tylko nadaj� si� do prania w pralce, 
lecz tak�e szybko schn�. Zalecamy pranie 
naszych r�kawic z powłok� na wewn�trznej 
stronie dłoni w ciepłej wodzie z dodatkiem 
wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych detergentów pior�cych. R�kawice 
mo�na suszy� w suszarce w niskiej 

temperaturze, aby zapobiec kurczeniu si� materiału, lub pozostawi� do wyschni�cia na 
powietrzu, aby zachował on swoje wła�ciwo�ci jak najdłu�ej.

RĘKAWICE OCIEPLANE 

(INSULATED)

Wysokiej jako�ci materiały izolacyjne, takie 
jak 3M Thinsulate i Primaloft, wykorzystuj� 
syntetyczny puch, aby zatrzymywa� ciepłe 
powietrze i chroni� dłonie. Zalecamy pranie 
naszych r�kawic ocieplanych w ciepłej 
wodzie z dodatkiem wykorzystywanych
w gospodarstwach domowych detergentów 
pior�cych. Najlepiej pozostawi� r�kawice do 
wyschni�cia na powietrzu, aby

materiał zachował swoje wła�ciwo�ci jak najdłu�ej, jednak mo�na je te� suszy� w suszarce 
w niskiej temperaturze.

PRACUJ. PIERZ. POWTARZAJ
Czyste r�ce maj� kluczowe znaczenie w walce z COVID-19. Je�li w tym trudnym czasie musisz wyj�� z domu lub i�� do pracy, maseczka ochronna i r�kawiczki lub 
r�kawice ochronne mog� odegra� istotn� rol� w zapobieganiu rozprzestrzenianiu si� wirusa. Cz�sto dotykane powierzchnie, takie jak klamki, blaty, dystrybutory 
paliwa, wózki na zakupy, czytniki kart, a tak�e nasze własne urz�dzenia elektroniczne, mog� stanowi� �ródło zaka�enia.

Bez wzgl�du na to, czy chronisz swoje zdrowie w domu, czy poza nim, noszenie r�kawiczek podczas kontaktu z powierzchniami, które s� cz�sto dotykane, mo�e 
zapobiec nara�eniu na COVID-19. Dodatkowo r�kawiczki pomagaj� zapanowa� nad odruchem dotykania oczu, nosa czy ust. Według agencji CDC dost�pne dane 
wskazuj�, �e wirus SARS-CoV-2 wywołuj�cy COVID-19 mo�e pozosta� aktywny przez wiele godzin, a nawet dni na powszechnie u�ywanych powierzchniach, na 
których mog� osadza� si� krople.

Poniewa� w trakcie pandemii zaleca si� mycie r�k, wa�ne jest, aby rutynowo pra� r�kawiczki i r�kawice ochronne. Wirus SARS-CoV-2 jest wra�liwy na standardowe 
�rodki, takie jak mydło, woda, wybielacze, promieniowanie UV i �rodki czyszcz�ce na bazie alkoholu. Jak zatem nale�y pra� r�kawiczki i r�kawice ochronne? 
Wła�ciwie to nale�ałoby zapyta�, jak pra� te syntetyczne, jak skórzane lub dziane z nitrylow� powłok�, a jak te ocieplane (insulated). Je�li posiadasz par� r�kawic 
Mechanix Wear, nie musisz si� martwi�, bo zadbali�my o to, aby ich pranie było jak najłatwiejsze.

5 ZASAD UŻYWANIA RĘKAWICZEK DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wyja�niamy, jak zadba� o czysto�� i skuteczno�� r�kawiczek i r�kawic ochronnych w walce z 
COVID-19.

1. Załó� r�kawiczki przed kontaktem z cz�sto dotykanymi powierzchniami, takimi 
jak klamki, dystrybutory paliwa, wózki na zakupy, czytniki kart i urz�dzenia 
elektroniczne. Nie dotykaj oczu, nosa i ust powierzchni� r�kawiczek.

2. Umyj r�ce po długotrwałym noszeniu r�kawiczek.

3. Przechowuj r�kawiczki w bezpiecznym miejscu, na przykład w torbie, któr� 
mo�na pra�, lub w jednorazowym worku.

4. Pierz r�kawiczki w pralce lub r�cznie w ciepłej wodzie z dodatkiem 
wykorzystywanych w gospodarstwach domowych detergentów pior�cych.

5. Powtarzaj.

ZASTRZE�ENIE

Niniejsze wskazówki zostały udost�pnione grzeczno�ciowo w celu promowania zdrowia publicznego i dobrych praktyk higienicznych w czasie pandemii. Nie stanowi� one gwarancji, dodatkowej gwarancji ani obietnicy 
dotycz�cej skuteczno�ci opisanych praktyk. Nale�y zastosowa� wszelkie inne zalecane �rodki w celu zahamowania rozprzestrzeniania si� wirusa, wł�czaj�c w to wytyczne CDC i WHO.


