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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

Výrobce: 
 
ARDON SAFETY s.r.o. 
Tržní 2902/14 
750 02 Přerov I - Město 
IČ: 258 52 141 

 
prohlašuje, že níže popsaný osobní ochranný prostředek: 

 
SAM - pracovní rukavice – II. kategorie 
(celokožená rukavice pro svářečské práce, tuhá dlouhá manžeta) 

 

je ve shodě s ustanoveními nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímajícím směrnici 
Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/58/ES 
 
je identický s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem certifikátu 
ES přezkoušení typu č. 18 0376 T/NB vydaného notifikovanou osobou č. 1023 
(ITC a. s., Zlín, Česká republika) dne 7. 8. 2018. 
 
Zkoušky vzorku předmětného výrobku prokázaly shodu jeho vlastností s požadavky 
následující harmonizované normy: 
ČSN EN 420:2004+A1:2010 : Ochranné rukavice - všeobecné požadavky a metody 
zkoušení 
ČSN EN 388:2016 : Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. (3-1-3-3-x) 
ČSN EN 407:2005 : Ochranné rukavice proti tepelným rizikům. (4-1-3-x-4-x) 
ČSN EN 12477:2002/A1:2005 : Ochranné rukavice pro svářeče - Změna A1 
 
 
 
V Přerově dne 5. 9. 2018 
         Mgr. Tomáš Voženílek 
                                                                                  Jednatel společnosti 
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Informace pro spotřebitele 
 
Rukavice SAM jsou pětiprsté ochranné rukavice svářečské, vyrobeny ze štípané hovězí 
usně s podšívkou z netkané podšívkové textilie. Velikost 10.  
Jsou značeny v souladu s EN 420V:2003, EN 388:2003, EN 12477:2003, a to logem 
dodavatele, typovým číslem rokem výroby a piktogramy ochranného určení. 
 
Použití 
Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro svařování. 
Úchopová schopnost rukavic je dobrá. Ochranné vlastnosti se vztahují na celou 
rukavici. Nepoužívejte ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. 
 
Stupně ochrany dle EN 388 
Odolnost proti oděru   3 
Odolnost proti řezu   1 
Odolnost proti dalšímu trhání  3 
Odolnost proti propíchnutí  3 
Odolnost proti řezu (TDM)  X 
 
Stupeň ochrany dle EN 407 
Odolnost proti hoření   4 
Odolnost proti kontaktnímu teplu 1 
Odolnost proti konvekčnímu teplu 3 
Odolnost proti sálavému teplu  X 
Odolnost proti malým rozstřikům 4 
Odolnost proti velkým rozstřikům X 
 
Rukavice jsou třídy A 
 
Návod na údržbu ochranných rukavic 
Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a jejich parám, 
mazivům, tukům, minerálním olejům, žíravinám a vodě. Nečistoty odstraňujte 
kartáčem a rukavice skladujte při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani 
chemicky čistit. 
 
Skladování rukavic 
Rukavice skladujte v suchém prostředí v rozmezí teplot 0°C + 30°C bez přímého 
slunečního záření.   
 
Certifikát byl vydán notifikovanou osobou č. 1023 (Institut pro testování a certifikaci 
a.s., tř. T. Bati 299, Zlín, Česká republika). 


