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Europos Sąjungoje pagrindinius asmens apsaugos priemonių (AAP) reikalavimus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 
dėl asmeninių apsaugos priemonių. Šiame AAP reglamente AAP klasifikuojamos į rizikos kategorijas, numatytas vartotojui apsaugoti. 

 I kategorija: apima tik minimalią riziką. 
 II kategorija: apima rizikas, kurios nepatenka į I ar III kategoriją. 
 III kategorija: apima rizikas, galinčias sukelti itin sunkias pasekmes,  
  tokias kaip mirtis ar negrįžtama žala sveikatai. 

Visos pirštinės yra priskiriamos prie vienos ar kitos rizikos kategorijos. Šią informaciją galima rasti atitinkamų pirštinių techniniuose 
duomenyse. Konkretūs AAP produktams keliami reikalavimai ir bandymų metodai yra apibrėžiami atitinkamuose EN standartuose. 

Würth daugybę metų aprūpina meistrus, statybos įmones ir gamybines įmones visame 
pasaulyje, todėl išmano profesionalų keliamus reikalavimus ne tik įrankiams ir darbo 
medžiagoms, bet ir darbų saugai. Würth siūlomos AAP specialiai sukurtos siekiant atitikti 
profesionalių vartotojų reikalavimus ir, žinoma, atitinkamai pramonės šakai taikomus 
bendruosius ir saugos standartus. 

Würth asortimente pateikiamas labai platus darbų saugos sprendimų pasirinkimas nuo 
galvos iki kojų: rankų apsauga, odos apsauga, akių apsauga, klausos apsauga, kvėpavimo 
takų apsauga, apsauga nuo kritimo, kojų apsauga, apsauginiai drabužiai ir darbo apranga. 

Nuo galvos iki kojų 

Würth – patyręs ir 
profesionalus asmens 
apsaugos priemonių 
gamintojas 

Posakis „Atsargumas gėdos nedaro“ puikiai apibrėžia tinkama požiūrį į sveikatą ir 
saugą. Meistrų ir fizinį darbą dirbančių darbuotojų darbą visada lydi tam tikra darbo 
rizika, kurią reikia mažinti. Tinkamai parinkę darbo aprangą ir apsauginius batus, 
galėsite veiksmingai sumažinti pavojų jūsų verslui ir darbuotojams. MODYF – tai 
specializuota profesionali darbo apranga, kuri padės jums pasiekti šį tikslą. 

„MODYF WORKWEAR“ DARBO APRANGA

Darbo aprangą, apsauginius batus ir t.t. galima rasti naujausiame  
„Würth darbo saugos“ kataloge

APSAUGINIŲ PIRŠTINIŲ 
STANDARTIZAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS
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Motociklų vairuotojai ir keleiviai privalo dėvėti šalmus – to reikalauja įstatymai ir bendra 
nuovoka. Darbo pasaulyje taip pat tyko daug pavojų. Būtent todėl tinkamų apsaugos 
priemonių naudojimas yra svarbus bazinis darbo komponentas, kurio paprastai reikalauja 
įstatymai. 

Vadovaujantis darbų saugos įstatymu, darbdavys privalo atlikti rizikos vertinimą, skirtą 
nustatyti visus pavojus darbuotojams, ir imtis atitinkamų veiksmų. Be to, darbdavys privalo 
suteikti darbuotojams reikiamą kiekį asmens apsaugos priemonių. 

Reguliari apibrėžtų priemonių vykdymo patikra bei reguliarus instruktažas dėl AAP 
naudojimo yra verslo savininkų pareiga ir aksioma siekiant sumažinti darbuotojų saugos ir 
sveikatos pavojus. 

Würth suteikia visą aukštos kokybės apsaugos įrangos spektrą ir papildomas paslaugas 
vadovaudamasis šūkiu „100 procentų apsaugos be jokių kompromisų“. 

Sauga – savaime suprantama 

Naujasis apsauginių 
pirštinių ženklinimas pagal 
EN 388:2016

Bandymo kriterijus Veiksmin-
gumas 1 2 3 4 5

A Atsparumas trinčiai (trynimo ciklų skaičius) 0 – 4 100 500 2000 8000 –  
B Apsauga nuo pjovimo („Coupe“ bandymas / rodiklis) 0 – 5 1,2 2,5 5 10 20  
C Apsauga nuo plyšimo (N) 0 – 4 10 25 50 75 –  
D Apsauga nuo dūrimo (N) 0 – 4 20 60 100 150 –  
  A B C D E F
E TDM apsauga nuo pjovimo 2 5 10 15 22 30

P Apsauga nuo smūgių (pasirinktina) P
Pirštinė nėra ženklinama, jei apsaugos nuo smūgių bandymo 
rezultatas neatitiko reikalavimų. 

EN 420:2003+A1:2009
Šis standartas apibrėžia visoms apsauginėms pirštinėms taikomus aktualius bandymo 
metodus ir bendruosius projektavimo principus, gamybos reikalavimus, pirštinių medžiagos 
atsparumą vandens prasiskverbimui, nekenksmingumui, patogumui ir veiksmingumui. Taip 
pat apibrėžiami žymėjimo reikalavimai ir informacija, kurią privalo patekti gamintojas. 

EN 388:2016
EN 388 yra svarbiausias standartas, nustatantis nuo mechaninių pavojų apsaugančioms 
pirštinėms keliamus reikalavimus, taikomus bandymo metodus, žymėjimo reikalavimus ir 
gamintojo privalomą pateikti informaciją apie apsaugą nuo mechaninio pažedimo, kurį gali 
sukelti dildymas, įpjovimas, plėšimas, pradūrimas ir, jei taikytina, smūgiai. 

Svarbiausi pirštinių 
standartai 

A B C D E (P)

EN 388:2016

Anksčiau:

EN 388:2003

Dabar:

EN 388:2016

Apsauga nuo smūgių (pasirinktina)* (P)
Apsauga nuo pjovimo (ISO 13997) (A–F)
Apsauga nuo dūrimo (0–4)
Apsauga nuo plėšimo (0–4)
Apsauga nuo pjovimo („Coupe“ bandymas) (0–5)
Atsparumas dildymui (0–4)

A B C D A B C D E (P)

X žymi „Bandymas neatliktas“ arba „Netaikytina“

* Pirštinė nėra ženklinama, jei apsaugos nuo smūgių 
bandymo rezultatas neatitiko reikalavimų. 
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Kiti standartai

A B C

EN 511:2006 X žymi „Bandymas neatliktas“  
arba „Netaikytina“ 

Apsauginės 
pirštinės nuo 
šalčio

X žymi „Bandymas neatliktas“ 
arba „Netaikytina“ 

 Apsauginės 
pirštinės nuo 
karsčio ar ugnies

A B C D E F

EN 407:2004

Dideli skysto metalo kiekiai (0 – 4)
Maži lydyto metalo purslai (0 – 4) 
Spinduliuojamas karštis (0 – 4)
Konvekcinis karštis (0 – 4)
Kontaktinis šaltis (0 – 4)
Degumas  (0 – 4)

Apsauga nuo vandens prasiskverbimo (0 – 1) 
Kontaktinis šaltis (0 – 4)
Konvekcinis šaltis (0 – 4)

Apsauginių pirštinių standartizavimas ir žymėjimas
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MECHANIKŲ IR 
MONTUOTOJŲ 
PIRŠTINĖS

• Odai draugiška medžiaga

• Putų pavidalo nitrilo padengimas su 
papildomais nitrilo „Tiger“ sukibimo taškais

• Kvėpuojančios ir patogios nešioti

• Dėl atnaujintų nailono siūlų gaunamas 
puikus prigludimas ir patogumas leidžiantis 
turėti puikų sukibimą ir tikslumą

• Elastinė rankovė

Paskirtis
Puikiai tinka montavimo darbams,  
serviso darbams ar gamybai. Optimaliai 
tinka pervežimo, sandėliavimo ir surinkimo 
darbams.

Medžiaga Nylon/Lycra®, 15 gg 
storio, besiūlis pasiūvimas

Padengimas Nitrilo putų

EN standartas 388, 420

Kategorija II

Spalva medžiagos pilka

Spalva padengimo juoda

Dydis Produkto Nr. P. porų
7 0899 411 017

12

8 0899 411 018
9 0899 411 019
10 0899 411 020
11 0899 411 021

Montuotojų pirštinės Tiger Flex Plus
Lengvam ir vidutiniam darbui, kur reikalingas ypač geras sukibimas ir tamprumas 

• Lengvos ir patogios montuotojų pirštinės

• PU padengimas ir besiūlis pasiūvimas

• Kvėpuojančios ir patogios nešioti

• Idealus tamprumas

• Idealus priglūdimas

• Gamyboje nenaudotas silikonas

Paskirtis
Lengviems montavimo darbams, elektros 
instaliacijai, namų ūkiams, auto ir auto dalių 
pramonėje, dažymo ir lakavimo darbams

Medžiaga besiūlis nailonas

Padengimas PU

EN standartas 388, 420

Kategorija II

Spalva medžiagos juoda

Spalva padengimo juoda

Dydis Produkto Nr. P. porų
7 0899 401 156

12

8 0899 401 157
9 0899 401 158
10 0899 401 159
11 0899 401 160

Montuotojų pirštinės PU Black
Puikiai tinka darbams reikalaujantiems tikslumo
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Montuotojų pirštinės Softflex
Pirštinių medžiaga atstumia alyvą ir vandenį. Tuo pat metu leidžia odai kvėpuoti, 
padedama išvengti prakaitavimo sukeliamų odos problemų

Paskirtis
Nuo lengvų iki vidutinio sunkumo darbų, 
kai būtinas geras sukibimas ir nevaržomi 
rankos judesiai. Puikiai tinka montavimo, 
vidaus darbams, dirbtuvėms, mechanikams, 
automobilių gamybos, techninės priežiūros ir 
kėbulo darbams. Optimalus sprendimas krovinių 
pervežimo, gabenimo ir sandėliavimo darbams.

• Kvėpuojanti, patogi mūvėti 

• Gerai priglunda, užtikrindama puikų 
sugriebimą ir nekaustydama judesio 

• Puikus sugriebimas šlapiomis ir sausomis 
sąlygomis 

• Tamprus rankogalis

Dydis Produkto Nr. P. porų
7 0899 401 067

12

8 0899 401 068
9 0899 401 069
10 0899 401 070
11 0899 401 071

Montuotojų pirštinės
Puikiai tinka darbams reikalaujantiems tikslumo

• Lengvos ir patogios montuotojų pirštinės

• Kvėpuojančios ir patogios nešioti

• Idealus tamprumas

• Idealus priglūdimas

Paskirtis
Lengviems montavimo darbams, elektros 
instaliacijai, namų ūkiams, auto ir auto dalių 
pramonėje, dažymo ir lakavimo darbams

Medžiaga poliesteris

Padengimas PU

EN standartas 388

Kategorija II

Spalva medžiagos balta

Spalva padengimo balta

Dydis Produkto Nr. P. porų
6 0899 400 136

12

7 0899 400 137
8 0899 400 138
9 0899 400 139
10 0899 400 140
11 0899 400 141

Medžiaga nailonas / 
spandeksas

Padengimas PU ir NBR

EN standartas 388, 420

Kategorija II

Spalva medžiagos pilka

Spalva padengimo juoda

Mechanikų ir montuotojų pirštinės
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• Dėl ypatingo paviršiaus padengimo puikus sukibimas tiek su sausais 
tiek su šlapiais paviršiais

• Puikus lankstumas tiksliems darbams

• Geras mechaninis atsparumas

• Nedirginanti odos medžiaga, besiūlis nailono pamušalas

• Aukštos kokybės natūralaus latekso padengimas, nugarinė dalis 
užtikrina puikų kvėpavimą

Paskirtis
Smulkiems ir vidutiniams montavimo ar dirbtuvių darbams. 
Ypač tinka mechanikams, padangų keitimo darbams, kėbulų 
apdirbimo darbams, smulkiems ir vidutiniams darbams 
statybų sektoriuje.

Dydis Produkto Nr. P. porų
8 0899 400 529

69 0899 400 530
10 0899 400 531

Medžiaga poliamidas

Padengimas natūrali raukšlėta guma

EN standartas 388, 420

Kategorie II

Spalva medžiagos ruda

Spalva padengimo juoda

Mechanikų pirštinės
Bet kuriems darbams, kur reikia stipraus drėgnų 
paviršių sukibimo. Naudojimui tiek drėgnoje, tiek 
sausoje aplinkoje

Montuotojų pirštinės
Puikiai tinka darbams reikalaujantiems tikslumo

• Lengvos ir patogios montuotojų pirštinės

• Kvėpuojančios ir patogios nešioti

• Idealus tamprumas

• Idealus priglūdimas

Paskirtis
Lengviems montavimo darbams, elektros 
instaliacijai, namų ūkiams, auto ir auto dalių 
pramonėje, dažymo ir lakavimo darbams

Medžiaga poliesteris

Padengimas PU

EN standartas 388

Kategorija II

Spalva medžiagos pilka

Spalva padengimo pilka

Dydis Produkto Nr. P. porų
7 1899 400 137

12

8 1899 400 138
9 1899 400 139
10 1899 400 140
11 1899 400 141
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ODINĖS 
PIRŠTINĖS

• Patogios, lanksčios, minkštos pirštinės, skirtos 
įvairiems darbams

• Delno srityje pamušalas, kuris sutvirtina bei 
papildomai apsaugo ranką nuo pažeidimų

• Delno dalies paviršius odinis, išorė - 
kvėpuojanti medvilnė

Paskirtis
Geras atsparumas nusidėvėjimui ir įpjovimams. 
Skirtos įvairiems darbams metalo pramonėje, 
automobilių remonto, statybų, transporto ar kt. 
sektoriuose

Dydis Produkto Nr. P. porų
Universalus 0899 402 680 12

Odinės pirštinės Blue
Nuo vidutinių iki sunkių mechaninių apkrovų darbams 

Odinės pirštinės Protega
Lengviems surinkimo ir montavimo darbams

• Minkšta ir lanksti avies oda suteikia 
patogumą ir apsaugą dirbant lengvus darbus

• Galinė dalis pagamina iš medvilnės

• Puikiai priglunda

• Kvėpuojančios

• Malonus dėvėjimo jausmas net ir dirbant 
ilgas valandas

• Elastiniai rankogaliai su Velcro reguliavimu

Paskirtis
Montavimo darbams, sandėliavimo ir logistikos, 
laivybos, elektronikos montavimo, tiksliosios 
inžinerijos darbams

Nugarinė dalis medvilnė

Delno dalies oda avies

EN standartas 388, 420

Kategorija II

Spalva raudona, balta

Nugarinė dalis versta oda/medžiaga

Delno dalies oda minkšta kiaulių

EN standartas 420

Kategorija I

Spalva mėlyna, gelsva

Dydis Produkto Nr. P. porų
7 0899 400 131

12

8 0899 400 132
9 0899 400 133
10 0899 400 134
11 0899 400 135

Odinės pirštinės



9DARBO PIRŠTINĖS

• Itin plonos ir patogios, puikiai priglundančios 
kombinuotos pirštinės

• Elastingi rankogaliai

• Be pamušalo

• Itin plonos ir labai patogios pirštinės

• Delno pusė pagaminta iš dirbtinės odos 
pluošto, kuris padidina atsparumą trinčiai

• Išorinė dalis pagaminta iš kvėpuojančio 
pluošto, kuris neleidžia rankai prakaituoti

• Pirštinės pasiuvimas padidina dėvėjimo 
komfortą bei leidžia atlikti net smulkiausius 
darbus

Paskirtis
Puikiai tinka sandėliavimo ir logistikos, laivybos, 
elektronikos montavimo, tiksliosios inžinerijos ir 
montavimo darbams

Paskirtis
Puikiai tinka sandėliavimo ir logistikos, laivybos, 
elektronikos montavimo, tiksliosios inžinerijos ir 
montavimo darbams

Dydis Produkto Nr. P. porų
7 0899 400 007

12
8 0899 400 008
9 0899 400 009
10 0899 400 100

Dydis Produkto Nr. P. porų
7 0899 400 121

12

8 0899 400 122
9 0899 400 123
10 0899 400 124
11 0899 400 125

Odinės pirštinės Sense
Lengviems surinkimo/montavimo darbams 

Dirbtinės odos pirštinės Synthex
Lengviems surinkimo/montavimo darbams 

• Patogios, lanksčios, minkštos pirštinės, skirtos 
įvairiems darbams

• Delno srityje pamušalas, kuris sutvirtina bei 
papildomai apsaugo ranką nuo pažeidimų

• Delno dalies paviršius odinis

• Išorinė - kvėpuojanti medvilnė

Paskirtis
Geras atsparumas nusidėvėjimui ir įpjovimams. Skirtos įvairiems darbams metalo 
pramonėje, automobilių remonto, statybų, transporto ar kt. sektoriuose

Dydis Produkto Nr. P. porų
Universalus 0899 402 640 12

Verstos odos pirštinės Worker
Nuo vidutinių iki sunkių mechaninių apkrovų darbams 

Nugarinė dalis kvėpuojantis veliūras

Delno dalies oda ožkos

EN standartas 388, 420

Kategorija I

Spalva žalia, balta

Nugarinė dalis  kvėpuojantis pluoštas

Delno dalies oda dirbtinė

EN standartas 388, 420

Kategorija II

Spalva juoda, pilka

Nugarinė dalis medvilnė/versta oda

Delno dalies oda galvijų versta

EN standartas 388

Kategorija I

Spalva ruda, oranžinė
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• Natūralios minkštos ožkos odos pirštinės su 
verstos odos prailgintu rankogaliu

• Susiūtos „Kevlar“ siūlu

• Tinka smulkiems suvirinimo darbams

Paskirtis
Geras atsparumas nusidėvėjimui ir įpjovimams. 
Skirtos įvairiems darbams metalo pramonėje, 
automobilių remonto, statybų, transporto ar kt. 
sektoriuose

Medžiaga ožkos oda

Rankogalių medžiaga versta oda

EN standartas 388, 420, 407, 
12477B

Kategorija II

Spalva ruda, balta

Dydis Produkto Nr. P. porų
8 00984 320 8

12

9 00984 320 9
10 00984 320
11 00984 320 11
12 00984 320 12

Odinės pirštinės Tig
Nuo vidutinių iki sunkių mechaninių apkrovų darbams 

• Be pamušalo, plonos ir patvarios darbinės 
pirštinės

• Atsparios alyvai ir riebalams

• Tinka dėvėti kaip paprastas pirštines bei 
smulkių suvirinimo darbų metu

• Delno dalis galvijų odos

• Nugarinė dalis ir rankogalis iš verstos odos

• Labai patvarios patvarios ir ilgaamžės

• Atsparioms tepalams, alyvoms ir vandeniui

Paskirtis
Puikiai tinka sandėliavimo ir logistikos, laivybos, 
elektronikos montavimo, tiksliosios inžinerijos ir 
montavimo darbams

Paskirtis
Suvirinimo darbams

Medžiaga ožkos oda

EN standartas 388

Kategorija I

Spalva balta

Delno medžiaga galvijų oda

Nugarinės dalies 
medžiaga versta oda

Rankogalių medžiaga versta oda

EN standartas 388, 420, 12477A

Kategorija II

Spalva balta

Dydis Produkto Nr. P. porų
9 0899 402 649

1210 0899 402 650
11 0899 402 651

Dydis Produkto Nr. P. porų
10 5350 050 010 1

Baltos odinės pirštinės
Lengviems surinkimo/montavimo darbams 

Pilnai odinės suvirintojų pirštinės W-100
Universaliam panaudojimui suvirinimo darbuose 

413X4X

EN 12477 TYPE A
EN 407:2004

412X4X

EN 12477 TYPE A
EN 407:2004

Odinės pirštinės
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Pagrindiniai reikalavimai apsauginėms pirštinėms nuo pavojingų chemikalų yra išdėstyti EN ISO 374 standarte. 
Peržiūrėjus standartą, buvo atlikti esminiai pakeitimai ir įtraukti nauji reikalavimai. 

Pralaidumas – tai procesas, kurio metu išskiriama cheminė medžiaga prasiskverbia pro 
apsauginės pirštinės medžiagą molekuliniu lygmeniu. Laikas nuo cheminės medžiagos 
pirmojo sąlyčio su pirštine ir prasiskverbimo pro medžiagą vadinamas prasiskverbimo laiku. 

A tipo pralaidumas:
30 minučių (2-as lygis)
Mažiausiai 6 bandomosios cheminės medžiagos

A B C D E F

EN ISO 374-1: 2016
Typ A

B tipo pralaidumas:
30 minučių (2-as lygis)
Mažiausiai 3 bandomosios cheminės medžiagos

A B C

EN ISO 374-1: 2016
Typ B

C tipo pralaidumas:
10 minučių (1-as lygis) 
Nuo 1 bandomosios cheminės medžiagos

EN ISO 374-1: 2016
Typ C

Apsauginių pirštinių nuo 
pavojingų chemikalų 
ženklinimo sąlygos

Pralaidumo apibrėžimas

DRĖGMEI IR 
CHEMIJAI 
ATSPARIOS 
PIRŠTINĖS



12 DARBO PIRŠTINĖS

Apsauga nuo 
mikroorganizmų 
Naujas apsauginių pirštinių nuo pavojingų 
chemikalų identifikavimas pagal EN 
standartą 

Kodinė raidė Bandomoji cheminė medžiaga

Es
am

os

A Metanolis
B Acetonas
C Acetonitrilas 
D Dichlormetanas 
E Anglies disulfidas
F Toluenas
G Dietilaminas 
H Tetrahidrofuranas
I Etilacetatas
J n-heptanas
K 40 proc. natrio hidroksidas
L 96 proc. sieros rūgštis

N
A

U
JO

S

M 65 proc. azoto rūgštis
N 99 proc. acto rūgštis
O 25 proc. amonio hidroksidas
P 30 proc. vandenilio peroksidas
S 40 proc. vandenilio fluorido rūgštis
T 37 proc. formaldehidas

Bandomosios cheminės 
medžiagos pagal 
EN ISO 374-1:2016

Apsaugos nuo 
prasiskverbimo 
veiksmingumo lygiai pagal 
EN ISO 374-1:2016

Išmatuotas  
prasiskverbimo laikas

Apsaugos nuo prasiskverbimo 
veiksmingumo lygis 

< 10 min. 0
> 10 min. 1
> 30 min. 2
> 60 min. 3
> 120 min. 4
> 240 min. 5
> 480 min. 6

Apsauginių pirštinių nuo bakterijų ir 
grybelių ženklinimas 

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

Apsauginių pirštinių nuo virusų, 
bakterijų ir grybelių ženklinimas 

Drėgmei ir chemijai atsparios pirštinės
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Nitrilo pirštinės chemikalams
Universalios lengvosioms cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės 
pagamintos iš nitrilo su medvilniniu veliūro pamušalu viduje

Paskirtis
Dažymo darbai, paviršių apdorojimas, motorinių transporto priemonių 
ir įrengimų priežiūra, maisto perdirbimo pramonė, valymui, darbui su 
pesticidais ir kt.

• 100% atsparumas skysčiams

• Saugus sukibimas dėl rombo formos kontūrų

• Apsauga nuo plataus spektro cheminių medžiagų tokių kaip: 
rūgštys, alyvos, tepalai, šarmai, kai kurių tirpiklių ir kt.

• Gamyboje nenaudojamas silikonas

• Galima naudoti maisto pramonėje

Dydis Produkto Nr. P. porų
7 0899 435 07

6

8 0899 435 08
9 0899 435 09
10 0899 435 10
11 0899 435 11

Medžiaga Nitrilas

Vidaus medžiaga Medvilnės įdėklas

EN standartas 374, 388, 420

Kategorija III

Bendras ilgis 330 mm

Medžiagos storis 0,38 mm

Medžiagos storio paklaida (+/-) 0,03 mm

Spalva žalia
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Oranžinės vienkartinės  
nitrilinės pirštinės
Bene pačios stipriausios tokio tipo pirštinės, 
atsparios skysčiams, tinkamos naudoti maisto 
pramonėje

• Grublėta struktūra leidžia turėti geriausią įmanomą sukibimą

• Gali būti dėvimos iš abiejų pusių

• Praktiškoje vienkartinėje dozavimo dėžutėje

Paskirtis
Automobilių industrijoje, maisto pramonėje, farmacijos, chemijos ir 
elektros industrijoje, namų dažymo darbuose, dažymo ir poliravimo 
darbuose, taisymo ir valymo darbuose.

Dydis Produkto Nr. P. vnt.
S 0899 470 120

50

M 0899 470 121
L 0899 470 122
XL 0899 470 123
XXL 0899 470 124

Medžiaga nitrilas

Vidaus medžiaga be miltelių

EN standartas 374, 388, 420

Kategorija III

Bendras ilgis 240 mm

Pirštų medžiagos storis (lygi) 0,18 mm

Pirštų medžiagos storis (faktūra) 0,27 mm

Delno medžiagos storis (faktūra) 0,23 mm

Rankovės medžiagos storis (lygi) 0,11 mm

Medžiagos storio paklaida (+/-) 0,01 mm

Spalva oranžinės

Medžiaga Nitrilas

Bendras ilgis 240 mm

Pirštų medžiagos storis 0,11–0,16 mm

Delno medžiagos storis 0,09–0,12 mm

Rankovės medžiagos storis 0,06–0,09 mm

EN standartas 374, 388, 420

Kategorija III

Spalva Juodos

Juodos vienkartinės nitrilinės pirštinės
Ypač stiprios, atsparios skysčiams, tinkamos naudoti maisto pramonėje

Paskirtis
Automobilių industrijoje, maisto pramonėje, 
farmacijos, chemijos ir elektros industrijoje, 
namų dažymo darbuose, dažymo ir poliravimo 
darbuose, taisymo ir valymo darbuose.

• Be miltelių

• Sudėtyje nėra alergines reakcijas galinčių 
sukelti latekso proteinų

• Gamybos procese nenaudojamas silikonas

• Gali būti dėvimos iš abiejų pusių

• Praktiškoje vienkartinėje dozavimo dėžutėje

Dydis Produkto Nr. P. vnt.
S 0899 470 369

100
M 0899 470 370
L 0899 470 371
XL 0899 470 372

Drėgmei ir chemijai atsparios pirštinės
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• Atstumia skystį ir kvėpuoja

• Itin patikimas sukibimas sausomis ir drėgnomis sąlygomis

• Optimaliai priglunda ir išsaugo maksimalų jautrumą prisilietimui

• Greitai ir lengvai užmaunamos ir numaunamos

• Maksimalus komfortas

Paskirtis
Tinka drėgnoms darbo aplinkoms. Montavimo darbai, dirbtuvės, 
mechaniniai darbai, remontas ir priežiūra

Medžiagos storis 15

Pamušalo medžiaga Poliamidas/elastanas

Paviršiaus padengimas Latekso putos

EN atitiktis 388, 407, 420

Kategorija II

Dydis Produkto Nr. P. porų
7 0899 405 507

6

8 0899 405 508
9 0899 405 509
10 0899 405 510
11 0899 405 511

Pirštinės MultiFit Dry
Skystį atstumiančios universalios pirštinės, pilnai 
padengtos apsaugine medžiaga, itin tinkamos 
drėgnai darbo aplinkai

Vinilinės drėgmei ir chemikalams atsparios pirštinės
Pilnai aplietos chemikalams ir drėgmei atsparios vinilinės pirštinės su pamušalu

• Dėka mikroskopinio šiurkštumo esančio 
delno dalyje gaunamas puikus sukibimas su 
šlapiais ir sausais paviršiais

• 100% atsparumas skysčiams;

• Pirštinės su pašiltintu pamušalu

• Apsauga nuo chemikalų ir drėgmės

Paskirtis
Vidutinėms mechaninėms apkrovoms drėgnuose 
patalpose, chemijos apsauga, pavojingų krovinių 
vežimui, autocisternų vairuotojams, chemijos 
ir lakiųjų produktų tvarkymui, žuvininkystės 
sektoriuje, atliekų darbuose, valymui, žemės ūkio 
sektoriuje, darbui šaltose aplinkose.

Produkto Nr. 0899 430 
Dydis 10

P. porų 12

Medžiaga PVC

Vidaus medžiaga pašiltintas pamušalas

EN standartas 374, 388, 420

Kategorija III

Bendras ilgis 350 mm

Medžiagos storis 1,8 mm

Medžiagos storio 
paklaida (+/-) 0,03 mm

Spalva Žalia
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Kalbant apie pjovimui atsparias pirštines, nuolat tobulinant pjovimui atsparių verpalų 
struktūras, ankstesnės bandymų procedūros pagal EN 388:2003 dažnai neužtikrindavo 
patikimų atsparumo pjovimui savybių rezultatams, nes bandymų metu naudojama 
besisukanti apskrita geležtė bandymo metu šimpa. 

Dėl šios priežasties, lyginant su ankstesniąja EN 388:2003 standarto versija, naujojoje 
EN 388:2016 versijoje apibrėžiami nauji bandymų metodai ir veiksmingumo vertinimas. 

EN 388:2016 / ISO 13997

TRUMPA PASIKEITIMŲ APŽVALGA

PJŪVIAMS 
ATSPARIOS 
PIRŠTINĖS

Mūsų rankos – tai vertingiausias įrankis, o joms kasdien tenka įvairūs 
pavojai. Pirkėjo poreikiams pritaikytos apsauginės pirštinės padeda 
apsaugoti šiuos vertingus įrankius ir pasirūpinti, kad jie veiktų. 

Apsauginių pirštinių svarbą demonstruoja Vokietijos nelaimingų atsitikimų draudimo 
įstaigos (vok. „Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung“) pateikta statistika. Vadovaujantis 
įstaigos skelbiamais statistiniais duomenimis, daugiau nei trečdalį visų nelaimingų 
atsitikimų darbo vietoje, apie kuriuos praneša komercinio sektoriaus dalyviai, sudaro rankų 
sužalojimai. Įpjovimai, savo ruožtu, sudaro didelę dalį plaštakos ir rankos sužalojimų. 

Daugumos įpjovimų galima išvengti sistematiškai naudojant tinkamas apsaugines pirštines. 
Naudojant tokias pirštines, užtikrinama ne tik didesnė sauga, bet ir aukštesnis darbo 
našumas. 

Būtent dėl šių priežasčių Würth siūlo individualiems poreikiams pritaikytus sprendimus, 
tinkamus įvairioms naudojimo sritims, kuriose būtina tikslinė apsauga nuo įpjovimo. 

Mūsų platus apsaugos nuo įpjovimo produktų asortimentas tenkina griežtus EN388:2016 
ir ISO 13997 standartų reikalavimus ir yra optimalus sprendimas esant įvairiems pavojams. 
Nuo jutiminį komfortą užtikrinančių pirštinių iki itin patvarių pirštinių, apsaugančių nuo 
įpjovimo.

Pjūviams atsparios pirštinės



17DARBO PIRŠTINĖS

• Šis bandymas skirtas nustatyti ciklų skaičių, per kurį besisukanti 
apskrita geležtė įpjaus bandinį naudojant pastovią 5 niutonų jėgą. 

• Palyginimas su pamatine medžiaga ir atitinkamas paskaičiuotas 
rodiklis yra naudojami kaip pamatinė vertė. 

• Atsižvelgiant į rezultatą, medžiagai priskiriamas atitinkamas 
veiksmingumo lygis (nuo 1 iki 5). 

Veiksmingumo lygis 1 2 3 4 5
Rodiklis 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

• Jei pirštinių bandymo („Coupe“ bandymas) metu geležtė atšiptų, 
būtinas papildomas bandymas pagal ISO 13997. 

• Pasitelkus geležtę, bandinys yra apkraunamas tik vieną kartą. 

• Bandiniui įpjauti (20 mm gyliu) naudojama jėga nustatoma ir 
pateikiama niutonais (N). 

• Atsižvelgiant į rezultatą, medžiagai priskiriamas atitinkamas 
veiksmingumo lygis (nuo A iki F).

Veiksmingumo lygis A B C D E F
Rodiklis 2 5 10 15 22 30

Bandymo procedūra pagal 
EN 388:2003  
(„Coupe“ bandymas)

Bandymo procedūra pagal 
EN 388:2016 / ISO 13997

Tiesioginio ryšio tarp rezultatų ir dviejų minėtų bandymo procedūrų nėra. Daugybei pirštinių priskiriamas 5-as, t.y. aukščiausias, 
veiksmingumo lygis, vadovaujantis senąja bandymo procedūra. Vis dėlto, tai nereiškia, kad jos automatiškai pasiekia aukščiausią 
veiksmingumo lygį vertinant pagal naująjį bandymo metodą, numatytą ISO 13997, nors pirštinės faktinis atsparumas pjovimui nepasikeitė. 

Senoji bandymo procedūra, naudojant pastovią 5 niutonų jėgą, nesuteikia informacijos apie pjovimo rizikas naudojant didesnę jėgą. 
Naujosios bandymo procedūros pagal ISO 13997 suteikia geresnius rezultatus, nes bandymas atliekamas taikant kintamą jėgą tarp 2 ir 30 
niutonų. 

Vis dėlto, siekiant parinkti tinkamas apsaugines pirštines nuo pjovimo, pirštinės turi būti išbandomos naudojimo 
sąlygomis rizikos vertinimo pagrindu, kadangi konkrečios darbo vietos sąlygos skiriasi nuo bandymo metu 
sudaromų sąlygų. Pavyzdžiui, dirbant su sunkiais svoriais ar daiktais su labai aštriais kraštais ar labai smailiais 
daiktais, apsauginės pirštinės nuo pjovimo negali užtikrinti apsaugą nuo bet kokio įpjovimo ar pradūrimo. 

Apibendrinimas

Naujas apsauginių pirštinių 
nuo įpjovimo ženklinimas 
pagal EN 388:2016

Anksčiau:

EN 388:2003

Dabar:

EN 388:2016

Apsauga nuo smūgių (pasirinktina)* (P)
Apsauga nuo pjovimo (ISO 13997) (A–F)
Apsauga nuo dūrimo (0–4)
Apsauga nuo plėšimo (0–4)
Apsauga nuo pjovimo („Coupe“ bandymas) (0–5)
Atsparumas dildymui (0–4)

A B C D A B C D E (P)

X žymi „Bandymas neatliktas“ arba „Netaikytina“

* Pirštinė nėra ženklinama, jei apsaugos nuo smūgių 
bandymo rezultatas neatitiko reikalavimų. 
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• Puiki pjovimo apsauga

• Labai geras šilumos išgarinimas dėka 
Dyneema® medžiagos –> patogumas dėvint 
netgi ir ilgais laiko intervalais

• Didelis atsparumas trinčiai ir mechaniniams 
poveikiams

• Puikiai priglunda ir patogiai lankstosi.

• Itin atsparios pjovimui ir trinčiai

• Puiki pjovimo apsauga dėl kombinuoto HPPE 
ir stiklo pluošto audinio

• Kvėpuojančios ir patogios nešioti

• Geras sukibimas su sausais ir šlapiais 
paviršiais

• Gerai priglunda ir elastinės

• Elastiškos rankovės

Paskirtis
Darbui su metalo apdirbimo staklėmis ir 
mechaniniam darbui su metalinėmis detalėmis, 
plastikiniais profiliais, aliuminiu ir kt. Taipogi 
puikiai tinka darbui stiklo pramonėje

Paskirtis
Darbui su metalo apdirbimo staklėmis ir 
mechaniniam darbui su metalinėmis detalėmis, 
plastikiniais profiliais, aliuminiu ir kt. Taipogi 
puikiai tinka darbui stiklo pramonėje

Medžiaga Dyneema®

Padengimas PU

EN standartas 388, 420

Kategorija II

Atsparumas pjūviams 13997 - B

Spalva pilka

Medžiaga
HDPE/nailonas/
spandeksas/ 
stiklo pluoštas

Padengimas nitrilo putų

EN standartas 388, 420

Kategorija II

Atsparumas pjūviams 13997 - C

Spalva mėlyna, juoda

Dydis Produkto Nr. P. porų
7 0899 400 351

12

8 0899 400 352
9 0899 400 353
10 0899 400 354
11 0899 400 355

Dydis Produkto Nr. P. porų
8 0899 451 358

12
9 0899 451 359
10 0899 451 360
11 0899 451 361

Pjūviams atsparios pirštinės PU Cut 3
Lengviems darbams su aštriomis medžiagomis ar įrankiais

Pjovimui atsparios pirštinės Tigerflex W-230 
Vidutinių apkrovų darbams su aštriomis medžiagomis ar įrankiais 

Pirštinių laikilis su prispaudėju
Lengvam ir patogiui pirštinių prisegimui prie darbo rūbų

• Gerai prisispaudžia ir išlieka

• Lengva naudoti

Produkto Nr. P. vnt.
0899 899 023 3

Pjūviams atsparios pirštinės

NAUJIENA!
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• Puikiai priglunda dėl plaštakos srityje 
esančios skylės nykščiui ir lipuko, kuriuo 
galima sureguliuoti apsaugos plotį viršutinėje 
rankos dalyje

• Geras atsparumas mechaniniam dildymui ir 
gera apsauga nuo įpjovimo, kai naudojama 
su apsauginėmis pirštinėmis nuo įpjovimų

• Patogu mūvėti, labai lanksti

Paskirtis
Darbas esant griežtesniems apsaugos nuo pjovimo reikalavimams stiklo pramonėje, automobilių 
pramonėje, dirbant su metalais ir plastikiniais profiliais, atliekų perdirbimas ir pan

Produkto Nr. 0899 400 421
Dydis Universalus

Ilgis 45 cm

Gabaritas 13

Bazinė medžiaga HDPE / poliesteris / 
elastanas / poliamidas

EN standartas 388, 420

Atsparumas pjovimui 
pagal ISO 13997 C

Kategorija II

Vnt. pakuotėje 1

Užmaunama rankos apsauga W-290, C lygis
Universali rankos apsauga su nykščiui skirta skyle ir lipuku, 
apsauganti nuo įpjovimų delno, riešo ir dilbio srityje  

Aprašymas Produkto Nr. Atsparumas 
pjovimui pagal 
ISO13997

EN 388: 
2016

Sukibimo 
saugumas

Patogumas Jautrumas/
tamprumas

Geležtės 
pjūvio 
atsparumas

Atsparumas 
pradūrimui

Atsparumas 
trinčiai

Apsauga 
nuo 
drėgmės

Naudojimas 
su tepaluotoje 
aplinkoje

Pjūviams atsparios 
pirštinės PU CUT3

0899 400 351-355 Level B 4343B ■ ■ □ □ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ □ ■ ■ □ □ ■ □ □ □ ■ ■ ■ □ ■ □ □ □ ■ ■ □ □ 

Pjūviams atsparios 
pirštinės Tigerflex 
W230

0899 451 358-361 Level C 4X43C ■ ■ ■ □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ □ ■ □ □ □ ■ □ □ □

Užmaunama 
rankos apsauga 
W-290

0899 400 421 Level C 3X4XC – ■ ■ ■ □ – ■ ■ □ □ ■ □ □ □ ■ ■ □ □ – –

Reikšmės:  ■ ■ ■ ■ puikus ■ ■ ■ □ labai geras ■ ■ □ □ geras ■ □ □ □ pakankamas □ □ □ □ silpnas

Pastaba: Svarbu atkreipti dėmesį, kad lentelėje pateikti duomenys yra grindžiami laboratoriniais bandymais ir patirtimi. Pavyzdžiui, dirbant su sunkiais svoriais ar daiktais su labai aštriais kraštais 
ar labai smailiais daiktais, apsauginės pirštinės nuo pjovimo negali užtikrinti apsaugą nuo bet kokio įpjovimo ar pradūrimo

NAUJIENA!
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ŽIEMINĖS 
PIRŠTINĖS

• Labai patogios dėvėti

• Ypač šiltos žieminės pirštinės

• ¾ pirštinės yra padengtos

• Kvėpuojanti nugarinė pirštinės dalis

• Elastinė rankovė

Paskirtis
Bendriems mechanikų, statybų, automobilių 
pramonės, montavimo, priežiūros, žemės ūkio, 
logistikos ir sandėliavimo darbams

Medžiaga besiūlis nailonas
Padengimas latekso putų
EN standartas 388, 420, 511

Kategorija II

Spalva medžiagos pilka

Spalva padengimo juoda

Dydis Produkto Nr. P. porų
8 0899 404 028

6
9 0899 404 029
10 0899 404 030
11 0899 404 031

Žieminės pirštinės Tigerflex Thermo
Ypač šiltos ir komfortiškos pirštinės vidutiniam ir sunkiam darbui 

• Ypač didelis minkštumo jausmas

• Glaudus rankos apgaubimas užtikrina puikų 
sukibimą ir tikslumą

• Elastiniai rankogaliai

• Be silikono

Paskirtis
Bendriems mechanikų, statybų, automobilių 
pramonės, montavimo, priežiūros, žemės ūkio, 
logistikos ir sandėliavimo darbams

Medžiaga nailonas, 13 gg storio

Padengimas  latekso putų

EN standartas 388, 420

Kategorija II

Spalva medžiagos geltona, šviesa atspindinti

Spalva padengimo juoda

Dydis Produkto Nr. P. porų
8 0899 401 078

6
9 0899 401 079
10 0899 401 080
11 0899 401 081

HI-VIS pirštinės Flex Comfort Cool
Pašiltinta versija skirta vėsesnėms aplinkoms 

2 2 4 2 X X 2 X

Žieminės pirštinės
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• Odai draugiška medžiaga, besiūlis 
pasiūvimas

• Patogios devėti

• Puikus priglūdimas užtikrina labai gerą 
sukibimą ir tikslumą

• Elastinė rankovė

Paskirtis
Montavimo darbams, serviso darbams ar 
gamybai, pervežimo, sandėliavimo, surinkimo 
darbams.

Medžiaga besiūlis nailonas

Padengimas Putų pavidalo nitrilas su 
papildomais „Tiger“ taškais

EN standartas 388, 420

Kategorija II

Spalva medžiagos juoda

Spalva padengimo juoda

Dydis Produkto Nr. P. porų
8 0899 401 048

12
9 0899 401 049
10 0899 401 050
11 0899 401 051

Montuotojų pirštinės Tiger Flex Cool
Lengvam ir vidutiniam darbui kur reikalingas ypač geras sukibimas ir tamprumas 

• Minkšta ir lanksti kiaulių oda suteikia 
patogumą ir apsaugą dirbant lengvus darbus

• Puikiai priglunda

• Kvėpuojančios

• Malonus dėvėjimo jausmas net ir dirbant ilgas 
valandas

• Elastiniai rankogaliai su Velcro reguliavimu

Paskirtis
Sandėliavimo ir logistikos, laivybos, 
elektronikos montavimo, tiksliosios inžinerijos, 
montavimo darbams

Medžiaga medvilnė

Oda avies

EN standartas 388, 420

Kategorija II

Spalva raudona/balta

Dydis Produkto Nr. P. porų
8 0899 400 232

12
9 0899 400 233
10 0899 400 234
11 0899 400 235

Žieminės odinės pirštinės Protega
Lengviems surinkimo/montavimo darbams 
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• Itin plonos ir patogios, puikiai priglundančios 
kombinuotos pirštinės, pagamintos iš 
minkštos ožkos odos ir kvėpuojančio pluošto

• Elastingi rankogaliai

• Be pamušalo

Paskirtis
Puikiai tinka sandėliavimo ir logistikos, laivybos, 
elektronikos montavimo, tiksliosios inžinerijos ir 
montavimo darbams

Medžiaga medvilnė

Oda ožkos

EN standartas 388

Kategorija I

Spalva žalia/balta

Dydis Produkto Nr. P. porų
8 0899 403 152

12
9 0899 403 153
10 0899 403 154
11 0899 403 155

Žieminės odinės pirštinės Sense
Lengviems surinkimo/montavimo darbams 

• Itin plonos ir labai patogios pirštinės be 
pamušalo

• Delno pusė padidina atsparumą trinčiai

• Išorinė dalis neleidžia rankai prakaituoti

• Pirštinės pasiuvimas padidina dėvėjimo 
komfortą bei leidžia atlikti net smulkiausius 
darbus.

Paskirtis
Sandėliavimo ir logistikos, laivybos, elektronikos 
montavimo, tiksliosios inžinerijos, montavimo 
darbams

Medžiaga kvėpuojantis pluoštas

Oda sintetinė oda

EN standartas 388, 420

Kategorija II

Spalva juoda/pilka

Dydis Produkto Nr. P. porų
8 0899 400 195

12
9 0899 400 196
10 0899 400 197
11 0899 400 198

Dirbtinės odos žieminės pirštinės Synthex
Lengviems surinkimo/montavimo darbams 

• Rodomasis pirštas pilnai padengtas oda

• Pastiprinta krumplių vieta su atspindinčia 
juosta

• Ženkliai padidintas matomumas

• Labai šiltas patogus „Thinsulate ™“ vidinis 
pamušalas (70 g izoliacija)

Paskirtis
Geras atsparumas nusidėvėjimui ir įpjovimams. 
Skirtos įvairiems darbams metalo pramonėje, 
automobilių remonto, statybų, transporto ar kt. 
sektoriuose

Medžiaga medvilnė

Oda ožkos

EN standartas 388, 420

Kategorija II

Spalva juoda/pilka

Dydis Produkto Nr. P. porų
9 5350 200 109

1210 5350 200 110
11 5350 200 111

Žieminės odinės pirštinės Hi-Lite
Atsparios stiprios pirštinės pagamintos iš aukštos kokybės ožkos odos 

X 1 X

Žieminės pirštinės
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Drėgmei atsparios žieminės pirštinės MultiFit Dry
Drėgmei atsparios, pilnai padengtos pirštinės su optimaliomis sukibimo 
savybėmis bei jautrumu šaltoms ir drėgnoms aplinkoms 

• Geros termoizoliacinės savybės

• Atsparios skysčiams ir kvėpuojančios

• Puikus sukibimas sausomis ir drėgnomis sąlygomis

Paskirtis
Idealiai tinka besikeičiančioms žiemos sąlygoms, darbui drėgnose ir šaltose 
aplinkose, remonto ir techninėse dirbtuvėse, surinkimas ir mechanikos darbai

Medžiaga Polyester

Padengimas Naturlatex

EN standartas 388, 420, 511

Kategorija II

Spalva pilka, juoda

Dydis Produkto Nr. P. porų
8 0899 405 608

6
9 0899 405 609
10 0899 405 610
11 0899 405 611

• Pastiprinta smiliaus piršto vieta, leidžianti 
turėti papildomą apsaugą darbe

• Nugarinė pirštinės dalis pagaminta iš 
kvėpuojančio padidinto elastingo nailono 
audinio

• Pamušalas pagamintas iš patogaus ir šilto 
„fleece“ audinio;

• Puikiai priglunda, lanksčios ir labai geras 
pirštų dalies jautrumas

Paskirtis
Puikiai tinka sandėliavimo ir logistikos, laivybos, elektronikos montavimo, 
tiksliosios inžinerijos ir montavimo darbams

Medžiaga kvėpuojantis audinys

Oda ožkos

EN standartas 388, 420, 511

Kategorija II

Spalva  juoda/balta

Dydis Produkto Nr. P. porų
8 5350 200 008

12
9 5350 200 009
10 5350 200 010
11 5350 200 011

Žieminės odinės pirštinės Base
Tamprios ožkos odos pirštinės skirtos montuotojams ir mechanikams  
dirbantiems vėsiose sąlygose 

X 2 X

NAUJIENA!
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