
                                                                                       

Informace pro uživatele         CS 

 
EN 420+A1:2009   EN 388:2016                     OOP KATEGORIE II  

Přečtěte si pozorně návod k použití    Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425 

         
Výrobek:  Pracovn² rukavice pŊtiprst®, koģen® ï l²cov§ kozinka bez podġ²vky, gumiļka na z§pŊst². 

Vzor:  „BONO“ Kód:  3100 006 000 XX Velikost: 8, 10 Materiál l²cov§ kozinka  

Určení: Jedn§ o rukavice pro speci§ln² ¼ļel se zkr§cenou d®lkou, k obvyklĨm prac²m by nemŊly bĨt pouģ²v§ny. Slouģ² jako ochrana rukou proti 

zneļistŊn² a ochrana v pracovn²m prostŚed² pŚi pr§ci s mechanickĨm ohroģen²m (odŚen², uġpinŊn²é), napŚ²klad pro Śidiļe, pŚi manipulaci                      

s bŚemeny.  Rukavice pouģ²vejte na ļist® a such® ruce.  

Tyto rukavice byly zkouġeny dle EN 388- mechanick§ rizika (ļ²m vyġġ² ļ²slo, t²m vyġġ² faktor ochrany) Ochrana plat² pouze v oblasti dlanŊ 

a proti zde uvedenĨm rizikŢm. Proti 

jinĨm rizikŢm a tŚ²d§m je 

nepouģ²vejte. Tyto vĨsledky jsou 

pouze tŚ²dy proveden² nikoliv 

¼rovnŊ (tŚ²dy) ochrany. Tyto 

¼rovnŊ tŚ²d jsou z²sk§ny z 

provedenĨch testŢ dle podm²nek 

stanovenĨch v platnĨch tady 

uvedenĨch norm§ch U rukavic se 

dvŊma nebo v²ce vrstvami 

nevyjadŚuje nutnŊ vlastnosti vnŊjġ² 

vrstvy. 

A (0-4) Odolnost proti odŊru tŚ²da proveden²  2  

 

 

 

        A.B.C.D.E.F 

 

 

B (0-5) Odolnost proti Śezu  tŚ²da proveden²  1 

C (0-4) Odolnost proti dalġ²mu trh§n² tŚ²da proveden²  2 

D (0-4)                    Odolnost proti prop²chnut² tŚ²da proveden²  2 

E (A-F) Odolnost proti Śezu (TDM) tŚ²da proveden²  X 

F(P/X nebo nic)     Ochrana proti n§razŢm tŚ²da proveden²  X 

EN 420 - ochrann® rukavice (vġeobecn® poģadavky) 

(1-5) Đchopov§ schopnost tŚ²da proveden²  5  

ĂXñ = rukavice nebyla podrobena t®to zkouġce.   

Upozornění: Je nutn®, aby uģivatel provedl prohl²dku rukavic pŚed a po jeho pouģit² za ¼ļelem ovŊŚen² poģadovan® kvality. Nepouģ²vejte 

poġkozen® rukavice. Nepouģ²vejte pro manipulaci s ostrĨmi pŚedmŊty, plamenem ļi horkĨmi nebo zahŚ§tĨmi pŚedmŊty, chemik§liemi nebo 

mastnĨmi pŚedmŊty. Nejsou odoln® proti prom§ļen².    

Tyto rukavice se nesm² nosit, pokud hroz² riziko zachycen² do pohyblivĨch ļ§st² strojŢ.  

Zkouġka odolnosti proti Śezu (B) jsou testy pouze orientaļn², zat²mco zkouġka odolnosti proti Śezu (E) je referenļn² vĨkonnostn² vĨsledek. 

Rukavice splŔuj² poģadavky na odolnost proti prop²chnut², nejsou ale urļeny pro ochranu pŚed tenkĨmi, ostrĨmi pŚedmŊty, jako jsou napŚ²klad 

injekļn² jehly. 

Uveden® skuteļnosti mohou uģivateli pŚispŊt k racion§ln²mu pouģit² tohoto typu pracovn²ch rukavic. Je na zodpovŊdnosti kaģd®ho uģivatele, aby 

posoudil, zda vĨrobky vyuģ²v§ za vhodnĨch podm²nek. 

Údržba, životnost: Po pouģit² se ujistŊte, ģe jsou z rukavic odstranŊny veġker® zneļisŠuj²c² l§tky. Prodlouģ² to jejich ģivotnost.  

Jedn§ se o rukavice pro kr§tkodob® pouģit². Zvlhl® rukavice suġte d§le od tepelnĨch zdrojŢ pŚi pokojov® teplotŊ. Z§kaz pran², pŚ²padnou neļistotu 

vykart§ļujte jemnĨm kart§ļkem, neļistŊte chemicky, nebŊlte, nesuġte v bubnov® suġiļce, neģehlete. ProdŚen®, prop§len®, silnŊ zneļistŊn®, nebo 

ztvrdl® p§ry vymŊŔte za nov®. Neruļ²me za moģn® sn²ģen² ochrann® funkce zpŢsoben® chybnou p®ļ².  

Skladování, přeprava: V ļist®m, such®m a odvŊtr§van®m prostŚed² pŚi pokojov® teplotŊ, bez kontaminace vlhkem, neļistotami, pl²snŊmi, popŚ. 

dalġ²mi ļiniteli sniģuj²c²mi ¼roveŔ ochrany. Nevystavovat delġ²mu pŢsoben² sluneļn²ho z§Śen². PŚepravujte nejl®pe v origin§l balen². 

Příslušenství: vĨrobek je dod§v§n bez pŚ²sluġenstv². 

Nebezpečné příměsi: Materi§ly, kter® pŚich§zej² do styku s pokoģkou uģivatele, mohou bĨt u citlivĨch osob pŚ²ļinou alergickĨch reakc². Mohou 

obsahovat stopov® mnoģstv² chromu -  kŢģe je ļinŊn§ chromem. PŚi podr§ģdŊn² kŢģe nebo alergick® reakci rukavice d§le nepouģ²vejte a vyhledejte 

l®kaŚe. 

Likvidace: pouģit® rukavice likvidujte v souladu s pŚedpisy pro likvidaci dan®ho druhu zneļistŊn² a s naŚ²zen²m m²stn²ch ¼ŚadŢ. Nepouģit® 

rukavice je moģn® likvidovat s domovn²m odpadem. 

Notifikovan§ osoba, kter§ prov§d² posouzen² shody:  

Notified Body No. 0120, SGS United Kingdom Ltd. Unit 202b, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK.  

Prohl§ġen² o shodŊ naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkŢ v liġtŊ -  ĂDokumenty pro staģen²ñ. 

VZOR: Značení – popis:  

ĂBONOñ Typ rukavic  

 

 

 

 

 

 

 

8  Velikost 

 

 Piktogram a ļ²slo normy, kter® tento vĨrobek vyhovuje 

2122X VĨsledky provedenĨch zkouġek             

 Znaļka shody 

cat II   Kategorie 

                               UpozornŊn² na nutnost ļ²st n§vod k pouģit² 

 

ĂELñ Identifikace vĨroby 

 Identifikace vĨrobce 

 

                     

U Tesly 1825, 735 41, PetŚvald, CZ.         V pŚ²padŊ potŚeby podrobnŊjġ²ch informac² kontaktujte:   

http://www.canis.cz/

