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O tom ste pravdepodobne nikdy predtým 
nerozmýšľali, však? Určite to nie je 
najlepšia téma na večierkoch, ale na 
profesionálnej úrovni je to veľmi dôležité. 
Rukavice dostávate zabalené, takže musia 
byť čisté. Nikto ich predtým nepoužil, 
takže ak zakaždým použijem nový pár 
rukavíc, musia byť v poriadku, nie?

Problém čistoty

Problém je stále široko rozšírený – tak hovoria 
štúdie Inštitútu pracovného lekárstva (BGFA) 
na Univerzite Ruhr v Bochumi (Nemecko) a 
dánskeho Technologického inštitútu pre 
životné prostredie, pri ktorých sa zistila 
prítomnosť nečistôt chrómu (VI) v 45 % a 35 
% otestovaných kožených rukavíc napriek 
skutočnosti, že väčšina moderných činiacich 
činidiel neobsahuje veľké množstvo chrómu 
(VI).

Ak teda prestanem používať kožené 
rukavice a budem používať len syntetické, 
bude všetko v poriadku? 

Jednoduchá a priama odpoveď je, že NIE. 
Vždy by ste mali skontrolovať akékoľvek 
rukavice, ktoré používate, aj keď pochádzajú 

od veľkého dobre známeho výrobcu. 
Pozornosť by ste mali venovať najmä 
hodnoteniu polyuretánových (PU) rukavíc, 
aby ste sa uistili, že sú dodržané milióntiny 
DMF a THF. Čo by som mal teda hľadať? 
Existujú 3 dôležité elementy:

Výrobný proces

REACH® je smernica ktorú vypracovala 
Európska Únia, ktorá bola prijatá so 
zámerom ochrany zdravia ľudí a životného 
prostredia pred rizikami, ktoré môžu 
predstavovať chemikálie. Spýtajte sa svojho 
aktuálneho dodávateľa na povinnosti 
spoločností vo vzťahu k tejto smernici, aby 
ste zistili, čo urobili a ak momentálne 
používate rukavice ATG®, uisťujeme vás, že 
v žiadnych našich rukaviciach nie sú látky 
vzbudzujúce vážne obavy.

Čistota priamo z balenia 

Oeko-Tex® je medzinárodný testovací a 
certifikačný systém pre textílie, ktorý 
obmedzuje používanie určitých chemikálií a 
je dobrým indikátorom čistoty produktu, keď 
ho vybalíte z balenia. Hľadajte štítok.

Dermatologický aspekt 

Keďže profesionálne pracovné rukavice sú v 
kontakte s pokožkou rúk po dlhý čas každý 
deň je potrebné zvážiť aj dermatologický 
aspekt. Pozrite sa na to iným spôsobom. 
Prečo by ste mali platiť za niečo, čo si dáte na 
ruky a čo uškodí vášmu zdraviu? Je to 
nanešťastie prípad mnohých používateľov 
rukavíc v súčasnosti, ale nemusí to tak byť. 
Je dôležité skontrolovať, či sú rukavice 
dermatologicky akreditované a nenechajte sa 
nachytať tým, že si budete myslieť, že čím 
väčší je výrobca alebo čím sú rukavice 
drahšie, tým budú čistejšie.

Ako môže pomôcť ATG®?

Z nášho sortimentu si môžete vybrať s 
dôverou, že VŠETKY naše rukavice sú 
dermatologicky akreditované. Okrem toho 
sa vyrábajú v našich vlastných závodoch v 
súlade so smernicou REACH a systémom 
Oeko-Tex®. Máme taktiež akreditáciu ISO 
9001 a ISO 14001.

Viac informácií môžete získať na
www.atg-glovesolutions.com


