
      INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA                SK 
 
 

Výrobok:  Kuchárske rondóny, blúzky, košele, plášte, nohavice  

Materiál:             100 % bavlna  

Súvisiace dokumenty:   

¶ Nariadenie (EÚ) 2016/425. 

¶ ČSN EN ISO 13688:2014 Ochranné odevy  - Obecné požiadavky. 

Účel použitia: vyhovujú z hľadiska všeobecných požiadaviek ČSN EN ISO 13688 a účelu použitia ako ochrana 

užívateľa proti prachu, ušpineniu a povrchovo pôsobiacim mechanickým vplyvom,  bez nárokov na vyššiu 

ochrannú funkciu – osobný ochranný prostriedok jednoduchej konštrukcie. Je nutné sa tiež vyvarovať 

nadmernému mechanickému poškodeniu (roztrhnutie, utrhnutie, apod.).    

Materiál odevov vyhovuje požiadavkám normy ČSN P ENV 14237: 2003 - Textílie vo zdravotníctve. 

Upozornenie pre užívateľa: pri dôslednom dodržiavaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by 

mohli ohroziť užívateľa na zdraví (výrobok nesmie byť používaný za okolností, ktoré vyžadujú  iný typ 

ochranných funkcií, napr. ako ochrana pred tepelnými, chemickými rizikami, zachytávaniu pohyblivými časťami 

strojov a pod.) Silne znečistený, prederavený,  roztrhaný, či inak poškodený odev nespĺňa popísanú ochranu a je 

nutné ho opraviť (zošiť) alebo vyradiť. Predpokladaná životnosť 2 roky. 

Pred prvým použitím vyperte. 

Veľkosti: označenie piktogramom s číselným kódom veľkosti. 

 

 

Značenie: všitou etiketou s identifikáciou výrobcu, veľkosti, materiálového zloženia a symbolov ošetrovania 

podľa EN ISO 3758:2012. 

Všetky tieto výrobky sú označené grafickou značkou CE. 

Skladovanie: v suchom, tmavom a odvetranom prostredí v rozmedzí teplôt 10-30 °C. 

Balenie, preprava: v uzavretých priehľadných PE obaloch. 

Likvidácia: likvidujte výrobok podľa zákona o odpadoch. 

Spôsob údržby:  

pranie ručné aj v práčke, normálne mechanické pôsobenie, pláchanie a odstreďovanie teplota  max. 95 °C, 

povolené použitie všetkých oxidačných bieliacich prostriedku, zákaz sušenia v bubnovej sušičke, žehlenia do max. 

teploty 200 °C, ako čistiaci prostriedok  použiť tetrachlorethen (PEN), benzín základné postupy bez obmedzenia.  

Pri údržbe sa riaďte piktogramami a pokynmi na štítkoch na odeve. 

 

                                    

Vzor štítkov na odevoch:  
názov výrobku 

kódové označenie výrobku 

kategória, značka CE – zhoda s NV 

materiálové zloženie 

symboly údržby 

veľkosť, piktogram veľkosti 

3 (2) rozmery veľkosti 

upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie 

identifikácia výrobcu 
ŠARŽA 

 

 
 

 

 

Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - 

"Dokumenty pro stažení". 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobca:  Kontaktná adresa: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic              

 


