
KINNASTE KASUTUSJUHIS  

Kategooria 1: Esimesse kategooriasse kuuluvad kindad on mõeldud kasutaja kaitsmiseks  üksnes 

minimaalsete ohtude korral: 

Ainult naha pealispinda mõjutava mehaanilise tegevuse eest; nõrga toimega puhastusmaterjalide eest mille 

mõju möödub kiiresti ; ohtudel, kus kasutaja ei puutu kokku temperatuuriga, mis on kõrgem kui 50°C; 

väiksemat sorti mõjutuste, nõrkade löökide ja vibratsiooni eest, mis ei mõjusta keha elutähtsaid kehaosi ning ei 

põhjusta raskeid nahavigastusi. 

Kategooria 2: KESKMISE OHU VASTU - MEHHAANILISED OHUD 

Kaitsekinnastele, kus CE-markeeringule on lisaks piktogramm, peavad kaitsekindad vastama standardi  EN 420 

üldistele nõuetele lisaks veel kaitsekinnastele märgitud piktogrammile vastava standardi tingimuste nõuetele. 

Siia kategooriasse kuuluvad kaitsekindad on klassifitseeritud mehhaaniliste ohtude vastu. 

Kategooria 3: VÄGA SUURE OHU VASTU 

Kolmandasse kategooriasse kuuluvad kaitsekindad on mõeldud kaitsmaks käsi väga suure riski puhul. Selle 

kategooria  kaitsekinnaste markeeringu CE järel olev arv näitab ära  selle kontrollinstitutsiooni, kes teeb 

järelvalvet tootja kvaliteedikontrolli osas. 

CE-markeeringuga koos oleva sümboli ja  piktogrammiga on toodud välja kaitsekinnaste testitulemused, mis 

näitavad kaitsekinnaste omadusi erinevate tingimuste juures. 

Arv  1 vastab vähesele kaitsele vastava omaduse juures.  

Mehhaanilised ohud, EN 388:2003 

a=Kulumiskindlus (skaala 0-4). 

b=Lõikekindlus (skaala 0-5)  

c=Rebenemiskindlus (skaala 0-4) 

d=Torkekindlus (skaala 0-4) 

Vastupidavus kuumusele ja tulele, EN 407:2004  

a = süttimisele (skaala 1 - 4) 

b = kokkupuutele kuuma esemega (skaala 1 - 4) 

c = soojavoole (skaala 1 - 3) 

d = soojuskiirgusele (skaala 1 - 4) 

e = sulametalli väikestele osadele (skaala 1 - 4) 

f = sulametalli suurtele osadele (skaala 1 – 4) 

( X - test tegemata.) 

 



Vastupidavus külmale, EN 511:2006  

a = külmale (skaala 1- 4) 

b = kokkupuude külma esemega (skaala1 – 4) 

c = veeläbivus (skaala 0-1) x- test tegemata 

EN 12477:2001/A1, CE standard kaitsekinnastele keevitustöödel. 

Antud standard on seotud kaitsekinda suurusega ja pikkusega 

Keevituskinda suurus 

6           7         8          9        10       11 

Kinda minimaalne pikkus. (mm) 

300     310     320     330     340     350 

Kaitsekindaid keevitustöödele testide põhjal kahte tüüpi- A ja B. Tüüp B kindad on heade sõrmede ja käelaba 

liikumisega ning hea tundlikkusega (TIG –keevitus). Tüüp A kindad on raskematele keevitustöödele. A-tüüpi 

kinnastel on kaitseomadused kõrgemad kui B-tüüpi kinnastel. 

Kinnaste standardsuurused 

Allpool olevas tabelis on toodud kinnaste tüüpsuurused vastavalt standardile EN420:2003 

 

EN 420 

suurus 

Käelaba 

ümbermõõt 

(mm) 

Käe 

pikkus 

(mm) 

Minimaalne 

kinda pikkus 

(mm) 

6 (XS) 152 160 220 

7 (S) 178 171 230 

8 (M) 203 182 240 

9 (L) 229 192 250 

10 (XL) 254 204 260 

11 (XXL) 279 215 270 

 

 

 

 

 

 

 



Materjalid: 

Puuvill on hästi õhku läbilaskev looduslik materjal, mis ei tekita staatilist elektrit ja on meeldivate omadustega 
ihuga kokkupuutel. Puuvill on üks põhilistest töökinnaste valmistamisel kasutatavatest materjalidest.  

Lateks on väga elastne, vähese soojajuhtivuse ja hea haarduvusega looduslik materjal. Lateksist tehakse 
erinevaid õhukesi kindaid, mida kasutatakse nii tööstuses, meditsiinisektoris kui ka majapidamistöödel. Kindad 
tagavad hea kaitse alkoholil ja veel põhinevate kemikaalide vastu (nt puhastusvahendid), kuid ei sobi 
kasutamiseks õlide, rasvade ja lahustite puhul.  

Nitriil on lateksi sünteetiline analoog, millel on eriti head mehhaanilised omadused. Nitriilkumm on 
sünteetiline segumaterjal, mis on väga kulumis-, lõike- ja torkekindel ning tagab hea kuiva haarde. Sobib 
kasutamiseks õlide, lahustite, rasvade jms. 

Neopreen on esimene sünteetiliselt valmistatud kumm. Ta ei ole mehhaaniliselt nii vastupidav kui nitriil. 
Neopreenkindad annavad hea kaitse alkoholide, kütuste, õlide ja määrdeainete eest. Kulumis-, torke- ja 
sisselõikekindluselt jäävad aga alla nitriilkinnastele. 

PVC (polüvinüülkloriid) on vastupidav, hea haarduvusega ja ka külmas oma elastsuse säilitav sünteetiline 
materjal. PVC on hea kulumiskindlusega ega põhjusta allergilist reaktsiooni. Kindad kaitsevad vees lahustuvate 
kemikaalide eest, nt puhastusained (happed ja alkaalid) ning tagab piiratud kaitse ka orgaaniliste lahustite 
korral. Ei sobi ketooni ega teiste lahustite puhul. Ühekordsed vinüülkindad sobivad hästi kasutamiseks 
toiduainetetööstuses. 

PVA tagab suurepärase kaitse ohtlike orgaaniliste lahustite korral ning talub isegi aromaataineid, kloori- ning 
petrooleumlahuseid. PVA kinnas talub ainukesena triklooretüleeni. 

PU (Polüuretaan) on väga hea kulumiskindlusega sünteetiline materjal, mis kaitseb käsi taimsete ja loomsete 
rasvade ning õli eest. 

Nahk on looduslik materjal, mille välimist kihti nimetatakse pealisnahaks ja alumist alusnahaks. Pealisnahk on 
pehme, vastupidav. Alusnaha pind on kare ja laseb pealisnahaga võrreldes paremini niiskust läbi. Seanahk on 
jäigavõitu, pind on kaetud väikeste augukestega. Seetõttu laseb seanahk hästi õhku läbi. Loomanahk on 
seanahast vastupidavam ja seetõttu sobivam töökinda materjal. Kitsenahk on õhuke ja loomanahast mitu korda 
vastupidavam. Töökinnaste materjaliks sobib kitsenahk eriti hästi. 

Sünteetilisest nahast kindad on omadustelt ja tundlikkuselt sarnased kitse- või seanahksete kinnastega. Nende 
eeliseks on pestavus ning see, et need on kroomivabad, kuid pole veekindlad 

Sünteetilise kattega töökindad: 

- Polüuretaan (PU) kattega töökinnaste puhul kasutatakse alusmaterjalina nailonit või polüamiidi. 
Polüamiidkindad on hinnatasemelt natukene odavamad, samas nailonkindad on mugavamad ja elastsemad 
ning nailon on parema kulumiskindlusega. Polüuretaankate võib olla kindal peopesal või ainult näpuotstel. 
Viimast kasutatakse palju elektroonikatööstustes, kus on oluline hea tundlikkus, kuid samas ka näpuotste 
vastupidavus. Polüuretaankattega kindad, mis kuuluvad üldjuhul 2. kaitsekategooriasse, on värvuselt enamasti 
kas valged, hallid või mustad.   

- Latekskattega kinnaste puhul kasutatakse alusmaterjalina nailonit või puuvillasest kangast kootud kinnast. 
Lateksi heaks omaduseks on tema veekindlus, väga hea haardekindlus ning suur kulumiskindlus. Latekskate 
võib olla ainult peopesas või ka nii, et pool või terve kinnas on lateksiga kaetud. Nitriilkattega kinnaste puhul 
kasutatakse alusmaterjalina nailonit või puuvilla. Nitriili headeks omaduseks on tema veekindlus, vastupidavus 
paljudele kemikalidele, õlidele, kütustele, väga hea haardekindlus ning suur kulumiskindlus. Nitriilkate võib olla 
ainult peopesas või ka nii, et pool või terve kinnas on nitriiliga kaetud, samuti võib erineda nitriilkatte paksus 
kindal. 

- PVC kattega kinnaste eeliseks on tema odavus ning hea vastupidavus, miinusteks aga jäikus ning 
temperatuurikartlikkus. 

 
 


