
PL    INFORMACJE DLA UŧYTKOWNIKčW   

 

Jednorazowy odzieŨ z kapturem  

Typ:  1160 001 100 XX; ĂOVERALñ, 1009-VV 

 1160 050 100 XX; ĂOVERALñ, 7061-VV 

1160 098 100 XX;  ĂOVERALñ, 7061-VV 

 

 

Materiağ: 100%  polipropylen, 40g/mĮ 

WielkoŜĺ: oznakowano piktogramem z kodem wielkoŜci  

    L=94, XL=95, XXL=96, XXXL=97 

 

Niniejszy produkt stanowi prosty Ŝrodek ochrony indywidualnej przeznaczony tylko do ochrony przed zagroŨeniami minimalnymi, 

kt·rych skutki moŨe uŨytkownik przewidywaĺ. Speğnia podstawowe wymagania normy EN ISO 13688. OdzieŨ ubiera siň jako 

odzieŨ wierzchniŃ. Konieczne jest r·wnieŨ unikanie nadmiernego uszkodzenia mechanicznego (rozerwanie, urwanie, itp.). Produkt 

znakowany jest etykietŃ, posiada oznakowanie CE kategorii I. 

UŨycie: OdzieŨ chroni pracownika przed czŃsteczkami pyğ·w, zanieczyszczeniem i cieczami. OdzieŨ jest porowata i przewiewna, 

co zapewnia duŨy komfort noszenia, jednak jest to powodem do tego, Ũe ochrona przed cieczami nie jest peğna (nie chroni przed 

cieczami oddziağywujŃcymi na odzieŨ pod ciŜnieniem zwiňkszonym).  

MoŨliwoŜci zastosowania: 

- Tam, gdzie nie jest wymagana ochrona antystatyczna i nie wystňpuje zagroŨenie rozprysk·w chemicznych, np. prace malarskie. 

- Pomieszczenia zapylone. 

- Ochrona przed zwykğymi rodzajami zanieczyszczeŒ (naprawy samochod·w itp.). 

OstrzeŨenie dla uŨytkownika: W wypadku konsekwentnego przestrzegania okreŜlonego celu uŨycia nie powstaje ryzyko mogŃce 

zagraŨaĺ zdrowiu uŨytkownika (wyrob·w nie wolno stosowaĺ w warunkach wymagajŃcych innego rodzaju funkcji ochronnych, np. 

ochrona przed wpğywami ciepğa, ryzykiem chemicznym, 

zaczepienie przez ruchome czňŜci urzŃdzeŒ, itp.). OstroŜĺ sğuchu i widzenie peryferyjne mogŃ byĺ obniŨone, jeŨeli ubrany jest 

kaptur. 

Tylko do jednorazowego uŨytku, nie uŨywaj wielokrotnie. 

Dokumenty towarzyszŃce:  

EN ISO 13688:2013 - OdzieŨ ochronna - wymagania og·lne.  

Jest zgodny z wymogami RozporzŃdzenia (UE) 2016/425. 

Skğadowanie: Magazynowaĺ i przechowywaĺ w pomieszczeniach suchych z odpowiedniŃ wentylacjŃ. W odlegğoŜci odpowiedniej 

od pğomieni i Ŧr·değ ciepğa. 

Konserwacja: odzieŨy nie wolno praĺ lub czyŜciĺ chemicznie. Przeznaczona jest tylko jednorazowego lub do uŨywania 

kr·tkotrwağego. 

 

  

OstrzeŨenie: NaleŨy dotrzymywaĺ odlegğoŜĺ bezpiecznŃ od pğomieni i Ŧr·değ promieniowania cieplnego. Polipropylen 

topnieje przy temp. 165ÁC.  

Pakowanie, transport: w zamkniňtych i przezroczystych opakowaniach PE. 

Znakowanie: etykieta naszywana z  oznakowaniem  producenta,  wielkoŜci,  skğadu  materiağu oraz znak·w pielňgnacji wg EN ISO 

3758:2012.  

Utylizacja:  odzieŨ kontaminowanŃ naleŨy traktowaĺ jako odpad specjalny. Utylizacja przez lokalnymi przepisami. 

Deklaracjň zgodnoŜci moŨna znaleŦĺ tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczeg·lnych wyrob·w sŃ w zakğadce ĂDokumenty 

do pobraniañ. 

Znaczenie oznakowania na etykiecie: 

 

Typ produktu 

Kategoria, do kt·rej produkt naleŨy, znak zgodnoŜci 

Skğad materiağu 

Piktogramy konserwacji 

Piktogram rozmiaru 

OstrzeŨeni koniecznoŜci zapoznania siň z instrukcjami uŨytkowania 

Oznakowanie producenta 

 

 

  

 

 

 

 

Producent: Adres kontaktovy: U Tesly 1825, 735 41, PetŚvald, CZ.  

http://www.canis.cz/

