JAK PRAĆ RĘKAWICE MECHANIX I WALCZYĆ
Z COVID-19

PRACUJ. WYPIERZ. POWTÓRZ.
Czyste ręce to podstawa w zapobieganiu zakażeniem koronawirusem. Jeżeli musisz wychodzić na zewnątrz lub
pracować mając styczność z innymi ludźmi używaj maseczek, chust ochronnych oraz rękawic. Źródłem zakażenia
mogą być często dotykane powierzchnie takie jak klamki, wózki sklepowe, czytniki kart, blaty, czy też smartfony
i inne osobiste urządzenia elektroniczne.
Używanie rękawic tworzy barierę dla wirusa, a także sprawia, że podświadomie ograniczamy mimowolne ruchy
takie jak dotykanie ust, nosa, oczu. W zależności od warunków otoczenia wirus może pozostawać aktywny na
powierzchniach przedmiotów od kilku godzin do nawet kilku dni.
Oprócz regularnego mycia dłoni należy również pamiętać o praniu rękawic. Koronawirus jest wrażliwy na działanie mydła, wody, wybielacza, promieniowania UV oraz płynów antybakteryjnych na bazie alkoholu. Jak zatem
prać rękawice Mechanix? W zależności od tego czy są to rękawice ze skóry syntetycznej czy naturalnej, powlekane nitrylem czy też ocieplane należy stosować się do właściwych zaleceń.

RĘKAWICE ZE SKÓRY
SYNTETYCZNEJ
Rękawice Mechanix wykonane ze skóry syntetycznej wysokiej jakości oraz takich materiałów
jak „Material4X”, „Ax-Suede”, „Armortex” oraz
„TrekDry” powinny być prane w pralce automatycznej w ciepłej wodzie i przy użyciu tradycyjnych środków piorących. Dopuszczalne jest
suszenie w suszarkach, ale tylko w niskich temperaturach, aby zapobiec skurczeniu się materiału.

RĘKAWICE
Z POWLEKANEJ DZIANINY
Bezszwowe rękawice z powlekanej dzianiny
można prać w pralce automatycznej w ciepłej
wodzie i przy użyciu tradycyjnych środków piorących. Dopuszczalne jest suszenie w suszarkach, ale tylko w niskich temperaturach, aby
zapobiec skurczeniu się materiału.

RĘKAWICE SKÓRZANE
DURAHIDE
Skóra Durahide w przeciwieństwie do zwykłych
skórzanych rękawic jest odporna na pękanie
i rozchodzenie się przy kontakcie z wodą również podczas prania mechanicznego. Można
prać je w pralkach automatycznych, ale w zimnej wodzie. Zalecamy tradycyjne suszenie, natomiast suszenie mechaniczne dopuszczalne jest
tylko w niskim zakresie temperatur.

RĘKAWICE OCIEPLANE
Dzięki użyciu ociepleń syntetycznych takich
jak 3M Thinsulate lub Primaloft dłonie są chronione przed zimnem i utrzymują ciepło. Rękawice ocieplane mogą być prane w pralkach
automatycznych w ciepłej wodzie przy użyciu
tradycyjnych środków piorących. Rekomendujemy tradycyjne suszenie, natomiast suszenie
mechaniczne dopuszczalne jest tylko w niskim
zakresie temperatur.

PIĘĆ ZASAD BEZPIECZNEGO UŻYWANIA I KONSERWACJI RĘKAWIC MECHANIX
Jak utrzymywać rękawice Mechanix w czystości i jako skuteczna ochrona przed koronawirusem.
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Zakładaj rękawice kiedy musisz przebywać w przestrzeni publicznej i możesz mieć kontakt z powierzchniami
klamek od drzwi, wózków sklepowych, terminali płatniczych czy urządzeń elektronicznych. Nie dotykaj rękawicami oczu, nosa i ust.
Myj ręce po zdjęciu rękawic.
Przechowuj rękawice w bezpiecznym miejscu np. woreczku strunowym.
Pierz rękawice ręcznie lub w pralce automatycznej przy użyciu tradycyjnych środków piorących i ciepłej wody.
Powtarzaj powyższe czynności aż do zakończenia zagrożenia epidemicznego.

