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Цей опис поширюється на рукавиці гумові (рукавиці діелектричні) для 

штатних пожежних команд Збройних Сил України. 

Основним замовником являється Міністерство оборони України. 

Рукавиці гумові діелектричні клас 1, категорія А засобів 

індивідуального захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 27 

серпня 2008 р. № 761). 

 

Рукавиці діелектричні є додатковим засобом захисту при роботі з 

розведеними кислотами та лугами (не вище 20 %) та їх солями. 

 

Температурний інтервал експлуатації від мінус 40 º С до плюс 40 º С 

при відносній вологості 95%.  

РОЗМІРИ І ПАРАМЕТРИ: 

- довжина – не менше 310 мм; 

- ширина долоні – 120-130 ± 10 мм; 

- товщина стінки – не менше 0,5 мм. 

Рукавиці виготовляються парно на праву та ліву руку. 

Матеріал виготовлення – натуральний латекс. Колір рукавиць – 

червоний. 

За фізико-механічними властивостями рукавиці мають відповідати 

таким нормам: 

- умовна міцність при розтягуванні не менше 14,0 МПа; 

- відносне подовження при розриві не менше 600%. 

 

ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ: 

максимальний струм для рукавиць діелектричних класу 0 при напрузі 

9,0+0,4 кВ змінного струму промислової частоти не повинен перевищувати 

9 мА, для рукавиць діелектричних 1 класу при напрузі 20+0,5 кВ не повинен 

перевищувати 14 мА. 

 

ВЛАСТИВОСТІ: 

герметичні; 

багаторазового застосування для роботи з кислотами та лугами. 

 

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ: 

Перевірка діалектричних властивостей рукавиць проводиться згідно з 

Державним нормативним актом охорони праці ДНАОП 1.1.10-1.07-01 

“Правила експлуатації електрозахисних засобів”, затвердженим наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 р. № 253. 

Перевірка товщини стінок рукавиць проводиться згідно ГОСТ 11358. 

Перевірка фізико-механічних показників проводиться згідно ГОСТ 

12580. 
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МАРКУВАННЯ: 

На лицьовій стороні манжети кожної рукавиці на відстані не менше 20 

мм від краю контрастною маркувальною фарбою має бути нанесене 

маркування наступного змісту: 

- знак для товарів та послуг підприємства-виробника; 

- випробувальна напруга; 

- дата випробування; 

- дата виготовлення; 

- знак засобу захисту рук “Эн” відповідно ГОСТ 12.4.103. 

 

ПАКУВАННЯ: 

Кожна пара рукавиць пакується окремо, складаються по 10-30 пар у 

поліетиленовий пакет (ГОСТ 10354) з подальшим пакуванням у картонні 

коробки (ГОСТ 13514). У кожну коробку вкладаються рекомендації по 

експлуатації. 

На пакувальному ярлику наноситься наступна інформація: 

назва виробу; 

кількість одиниць виробу в упаковці; 

номер договору/контракту МОУ; 

дата виготовлення; 

назва виробника/постачальника. 

 

ЗБЕРІГАННЯ: 

Зберігати при температурі від 0° С до 30° С і відносній вологості 

повітря не більше 85% на відстані не менше 1 м від опалювальних і 

нагрівальних приладів. Рукавиці повинні бути захищені від дії прямих 

сонячних променів. При транспортуванні і зберіганні рукавиці не повинні 

зазнавати впливу води, мастил, бензину, жирів та інших речовин, що 

руйнують гуму. Оберігати рукавиці від механічних пошкоджень. 

Гарантійний строк зберігання рукавиць діелектричних – 12 місяців з 

дня виготовлення. 


