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EN 420:2003+A1:2009            OPP KATEGÓRIE I  

 

Prečítajte si pozorne návod na použitie   Vyhovujú požiadavkám Nariadenia (EÚ) 2016/425 
 

Rukavice celokoģen® 

Vzor:  „MEKA“ Kód: 3100 004 000 XX   Veľkosť: 9, 10 

Materiál: Bravļova ġtiepenka bez podġ²vky, gumiļka v z§pªst². 

 

Tieto rukavice s¼ jednoduchĨ osobnĨ pracovnĨ prostriedok urļenĨ len pre ochranu pred minimálnymi rizikami, ktorĨch n§sledky m¹ģu byŠ 

uģ²vateŎom vļas predpokladan® - drobn® mechanick® p¹sobenie, ktor®ho ¼ļinky s¼ povrchov®. PoveternostnĨmi vplyvmi, ktor® nie s¼ vĨnimoļn® 

ani extr®mne povahy. Celoplastov® (gumen®) rukavice tieģ voļi ļistiacim prostriedkom so slabĨm p¹soben²m a Ŏahko odvolateŎnĨm ¼ļinkom 

(zrieden® sapon§tov® roztoky, atŅ.). Nie s¼ vhodn® na zv§ranie, ani manipul§ciu so silne agres²vnymi chemickĨmi l§tkami, ostrĨmi a hor¼cimi 

predmetmi o teplote vyġġej ako 50 ÁC . Rukavice chr§Ŕte pred s§lavĨm teplom a pred vplyvom agres²vnych chemickĨch l§tok. Nie s¼ odoln® proti 

premoļeniu. 

Poģiadavky podŎa  EN 420: UchopovaŠ schopnosŠ - trieda vyhotovenie: 4. 

Po pouģit² hrubġiu neļistotu odstr§Ŕte jemnou kefou a rukavice nechajte voŎne rozloģen® pri izbovej teplote. 

Upozornenie: Pouģ²vajte vģdy spr§vnu veŎkosŠ rukav²c a pred pouģit²m preverte ich stav. Nikdy nepouģ²vajte poġkoden® rukavice. 

Predpoklad§ sa ich jednorazov® alebo kr§tkodob® pouģitie.  

Materiály kožených rukavíc, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou užívateľa môžu byť u citlivých osôb  príčinou alergických reakcií. 

Môžu obsahovať stopové množstvo chrómu - koža je vyčinená chrómom. Pri podráždení pokožky alebo alergickej reakcii rukavice ďalej 

nepoužívajte a vyhľadajte lekára.  

VĨrobky by mali byŠ skladovan® v suchĨch a dobre vetranĨch priestoroch. Pr²liġn§ vlhkosŠ vzduchu, teplota alebo intenz²vne svetlo m¹ģu 

ovplyvniŠ kvalitu rukav²c.Za takto vzniknut® poġkodenie dod§vateŎ neruļ². 

VĨrobok je oznaļenĨ grafickou znaļkou CE, vyhovuje EN 420. 

Likvidácia: rukavice by mali byŠ likvidovan® v s¼lade so z§konom o odpade. 

Vyhl§senie o zhode n§jdete tu: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkov v liġte - "Dokumenty pro staģen²". 

Vzor značenia rukavíc:  

ĂMEKAñ vzor rukavice 

10 veŎkosŠ rukavice 

EN 420  norma, ktorej tento vĨrobok zodpoved§ 

 znaļka zhody 

cat I zaradenie rukavice do kateg·rie I ï rukavice pro min. rizik§ 

 upozornenie na nutnosŠ ļ²taŠ n§vod k pouģitiu 

ĂOSñ identifik§cia vĨroby 

 identifik§cia vĨrobcu 

 

 

V pr²pade potreby podrobnejġ²ch inform§ci² kontaktujte: U Tesly 1825, 735 41, PetŚvald, CZ.  

 

 


