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Globalne działy usług technicznych oraz obsługi klienta firmy SHOWA są 
w stanie odpowiedzieć na wszelkie pojawiające się pytania i umożliwić 

dokonywanie wyboru ze spokojem i pewnością. Zespoły 
badawczo-rozwojowe, techniczne i zarządzania produktami firmy 
SHOWA są strategicznie rozmieszczone na całym świecie, zapewniając 

bezpośrednie wsparcie.

W ramach zapewniania usług najwyższej jakości, firma SHOWA bezpłatnie 
oferuje wszechstronną analizę sposobu używania naszych rękawic 
chroniących przed chemikaliami, co może być pomocne na przykład 
przy spełnianiu wymogów zgodności z najnowszą wersją normy EN 
374. Użytkownik otrzymuje szczegółowy raport zawierający informacje 
o zalecanych rękawicach, dobranych do używanych niebezpiecznych 
substancji chemicznych. Program został opracowany tak, aby zapewniać 
wyszukanie możliwie najbardziej opłacalnego rozwiązania oraz całkowitą 

zgodność z wymaganiami normy EN 374.

„Naszą misją jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników w niebezpiecznych 
warunkach pracy, umożliwienie im sprawnego wykonywania wszystkich 
zadań i ochrona ich dłoni zarówno podczas pracy, jak i po jej skończeniu. 
Dzięki filozofii inwestowania w badanie oraz rozwój nowych generacji 
produktów do ochrony rąk, podnoszących komfort, zapewniających 
najwyższe bezpieczeństwo i maksymalną satysfakcję, SHOWA może 

dostarczać wyjątkowo wydajne, trwałe i innowacyjne rozwiązania”.
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PEWNOŚĆ OCHRONY 
Przy pracy z niebezpiecznymi substancjami 

chemicznymi NIE WOLNO pozwalać sobie na 

przypuszczenia.

Istnieje bardzo wiele zagrożeń powiązanych z 
chemikaliami, a ich kontakt ze skórą może powodować 
oparzenia, zapalenie skóry, podrażnienia oraz zatrucia. 
Skóra po takim kontakcie może ulec poważnemu 
uszkodzeniu; jedyną barierą zapobiegającą 
niebezpiecznemu kontaktowi z substancjami chemicznymi 
są rękawice.

Zagrożenia chemiczne występują nie tylko w branży 
chemicznej. Wiele osób, w różnych sektorach, spotyka 
się z zagrożeniami chemicznymi podczas pracy 
z olejami, kwasami i rozpuszczalnikami. Może to 
następować podczas pracy na platformach wiertniczych, 
wydobywających szlam, ropę i benzeny spod dna 
morskiego lub w rafi neriach, gdzie zagrożenia chemiczne 
są jeszcze częstsze.

Wybór odpowiedniej do danej pracy rękawicy chroniącej 

przed chemikaliami stał się teraz o wiele łatwiejszy 

dzięki udostępnieniu naszej przeprojektowanej, 

ulepszonej i zaktualizowanej strony internetowej 

ChemRest, będącej pierwszym i najlepszym w swojej 

klasie katalogiem rękawic odpornych na chemikalia.

Strona ChemRest.com, wykorzystująca doświadczenia 
globalnej sieci ekspertów od produkcji SHOWA, badań i 
bezpieczeństwa, oferuje specjalistyczne analizy dotyczące 
ponad 300 substancji chemicznych.

„Kilka kliknięć pozwala mi odnaleźć dokładnie to, czego szukam!” 
 – Gloria, TN

„ChemRest dysponuje największą bazą danych na temat 
chemikaliów, jaką kiedykolwiek widziałem!”

  – Isaac, NY

JAK KORZYSTAĆ Z 

CHEMREST

KROK 5:
Zarejestruj darmowe konto i pobierz dane chemiczne.

KROK 4:
Zapoznaj się z wynikami zawierającymi informacje na temat 
substancji chemicznych oraz czasu przenikania, czyli czasu 
potrzebnego na to, aby wybrana substancja chemiczna 
weszła w kontakt z Twoją dłonią po przeniknięciu przez 
rękawicę.

KROK 3:
Wybierz substancję chemiczną, produkt lub numer CAS 
i uruchom wyszukiwanie (można jednocześnie wybrać 
większą liczbę substancji).

KROK 2:
Wyszukuj według: 1) nazwy chemicznej lub numeru CAS 
substancji, która Cię interesuje; 2) używanej rękawicy.

KROK 1:
Wejdź na stronę ChemRest.com, a następnie wybierz 
odpowiednią lokalizację i język.

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE 
RĘKAWICE

ChemRest.com to pierwszy na świecie 
darmowy, wyczerpujący przewodnik 
dotyczący odporności na chemikalia w 
odniesieniu do ochrony rąk. To cechuje 
się intuicyjną nawigacją, ulepszonym 
wyszukiwaniem substancji chemicznych, 
a także daje możliwość porównywania 
ze sobą różnych rękawic. Specjaliści 
bezpieczeństwa mogą korzystać z:

1. Przyjazny dla użytkownika katalog 
chemikaliów zawierający dane 
ponad 300 substancji.

2. Darmowe testowanie (na żądanie) 
dodatkowych substancji.

3. Dostęp do specjalistycznych danych 
chemicznych i zasobów – wszystko to 
w jednym miejscu.

4. Specjalne usługi wsparcia 
technicznego.

5. Rozwiązanie umożliwiające 
zmniejszenie kosztów ochrony rąk 
dzięki starannemu doborowi rękawic 
chroniących przed chemikaliami i 
odpowiednim zaleceniom.

urazów rąk wynika z 
noszenia niewłaściwych 
rękawic.

30%
U.S. Bureau of Labor Statistics 2012


