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Equips de protecció individual

Protecció de mans i braços: Guants contra
agressions d’origen elèctric

Definició
Equip de treball destinat a la protecció de les mans
contra electrocucions

Identificació del producte
Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o llengües oficials
del país de destinació.
1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:
a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.
b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma
del fabricant o del seu representant autoritzat).
c) Talla.
d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.
2. Les marques s’han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida útil
del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s’han indicat
més amunt.
3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible amb l’ús
previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.
4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:
a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.
b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma
del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la data de
caducitat.
c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.
d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra els riscos que
s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims» ha d’estar marcada, almenys,
en la llengua o llengües oficials del país de destinació.
e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en almenys un dels
assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats per a aquests assaigs. Cada
pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestació, que s’han de col·locar sempre en l’ordre
definit en la norma específica aplicable.
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Específic per a guants de protecció contra agressions d’origen elèctric
Cada guant al qual s’exigeixi el compliment de les prescripcions de la norma UNE-EN 60903 ha de portar les
marques que s’indiquen a la figura (símbol del doble triangle; nom, marca registrada o identificació del
fabricant; categoria, si s’escau; talla; classe; mes i any de fabricació).A més a més, cada guant ha de portar les
marques següents:
• Una banda rectangular que permeti la inscripció de les dates de posada en servei, de verificacions i de
controls periòdics. Les mesures i la posició d’aquesta banda s’indiquen a la norma UNE-EN 60903, annex G.
• Una banda sobre la qual es puguin perforar forats. Aquesta banda es fixa a la vora de la bocamàniga i les
dates de posada en servei, verificacions i controls periòdics es donen per mitjà de perforacions, que s’han de
situar a 20 mm com a màxim de la perifèria de la bocamàniga. Aquesta banda perforada no s’admet en guants
de les classes 3 i 4.
• Una altra marca qualsevol apropiada que permeti conèixer les dates de posada en servei, verificacions i
controls periòdics.
Les marques han de ser indelebles, fàcils de llegir i no han de disminuir la qualitat del guant. S’han de verificar
com indica la norma.

Requisits establerts pel RD 1407/1992
• Certificat CE expedit per un organisme de control.
• Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.
• Declaració de conformitat.
• Fullet informatiu.

Normativa aplicable
• UNE-EN 60903: Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics.

Activitats en què s’utilitzen
• Treballs de soldadura.
• Treballs amb risc elèctric.

Criteris d’ús i manteniment
• Cal determinar la talla necessària per a cada operari.
• Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització dels guants.
• S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.
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Tipologia
Per la seva classe:

Classe

Tensió de prova
(kV valor eficaç)

Tensió mínima suportada
(kV)

00
0
1
2
3
4

2,5
5
10
20
30
40

5
10
20
30
40
50
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