
    Informace pro uživatele            CS  
 

EN 420:2003+A1:2009                          OOP kategorie I 

 

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

Kombinovan® rukavice 

Vzor:  „TALE“ Kód: 3210 012 000 XX Velikost: S/7; M/8; L/9; X/10 

Materiál: DlaŔ a prsty: kozinkov§ l²covka; hŚbet: bavlnŊnĨ ¼plet.  

 

Tyto rukavice jsou jednoduchĨ osobn² pracovn² prostŚedek urļenĨ jen pro ochranu před minimálními riziky,  jejichģ n§sledky mohou bĨt 

uģivatelem vļas pŚedpokl§d§ny ï drobn® mechanick® pŢsoben², jehoģ ¼ļinky jsou povrchov®. PovŊtrnostn²mi vlivy, kter® nejsou vĨjimeļn® ani 

extr®mn² povahy. Celoplastov® (pryģov®) rukavice tak® proti ļist²c²m prostŚedkŢm se slabĨm pŢsoben²m a snadno zruġitelnĨm ¼ļinkem (zŚedŊn® 

sapon§tov® roztoky atd.). Nejsou vhodn® pro svaŚov§n² ani manipulace se silnŊ agresivn²mi chemickĨmi l§tkami, ostrĨmi nebo horkĨmi pŚedmŊty 

o teplotŊ vyġġ² neģ 50 ÜC. Rukavice chraŔte pŚed s§lavĨm teplem a pŚed vlivem agresivn²ch chemickĨch l§tek. Nejsou odoln® vŢļi promoļen². 

Poģadavky podle ĻSN EN 420: Đchopov§ schopnost ï tŚ²da proveden²: 5. 

Po pouģit² hrubġ² neļistotu odstraŔte jemnĨm kart§ļem, rukavice nechte suġit volnŊ rozloģen® pŚi pokojov® teplotŊ. 

UpozornŊn²: Pouģ²vejte vģdy spr§vnou velikost rukavic a pŚed pouģit²m provŊŚte jejich stav. Nikdy nepouģ²vejte poġkozen® rukavice. 

PŚedpokl§d§ se jejich jednor§zov® nebo kr§tkodob® pouģit².  

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Může obsahovat 

stopové množství chromu -  kůže je činěná chromem. Při podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte 

lékaře. 

VĨrobky by mŊly bĨt skladov§ny v suchĨch a dobŚe vŊtranĨch prostorech. PŚ²liġn§ vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivn² svŊtlo mohou ovlivnit 

kvalitu rukavic. Za takto vznikl§ poġkozen² dodavatel neruļ².  

VĨrobek je oznaļen grafickou znaļkou CE, vyhovuje EN 420. 

Likvidace: rukavice by mŊly bĨt likvidov§ny podle z§kona o odpadech. 

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

Značení – popis:  

ĂTALEñ Vzor rukavice 

X/10 Velikost rukavice       

  EN 420 Norma, kterou tento vĨrobek splŔuje 

 Znaļka shody 

cat I  ZaŚazen² rukavice do kategorie I ï rukavice pro minim§ln² rizika 

 UpozornŊn² na nutnost ļ²st n§vod k pouģit² 

ĂUEñ Identifikace vĨroby 

 Identifikace vĨrobce 

ĠARĢE ZA/2019/XX 

 

 

V pŚ²padŊ dalġ²ch dotazŢ, ļi doplnŊn² informac² kontaktujte: PodŊbradsk§ 260/59, HloubŊt²n, 198 00 Praha 9, Czech Republic              
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http://www.canis.cz/

