
SK     Informácie pre užívateľa 

 

Jednorazový pracovný oblek s kapucňou. 

Typ:  1160 001 100 XX; „OVERAL“, 1009-VV 

 1160 050 100 XX; „OVERAL“, 7061-VV 

1160 098 100 XX; „OVERAL“, 7061-VV 

 

          

Materiál: 100 %  polypropylén, 40g/m² 

Veľkosť: označenie piktogramom s číselným kódom veľkosti 

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

 

Tento výrobok je jednoduchý osobný pracovný prostriedok určený iba pre ochranu pred minimálnymi rizikami, nakoľko následky 

môžu byť užívateľom včas predpokladané. Vyhovuje základným požiadavkám EN ISO 13688. Tento odev sa navlieka ako vrchné 

oblečenie. Je nutné sa tiež vyvarovať nadmernému mechanickému poškodeniu (roztrhnutie, utrhnutie, apod.). Výrobok je značený 

etiketou, má označenie CE kategória I. 

Použitie: Odev chráni pracovníka pred prachovými časticami, pred znečistením a kvapalinami. Odev je porézny a priedušný, čo 

zvyšuje komfort nosenia, to však spôsobuje, že ochrana pred kvapalinami nie je úplná (nechráni pred kvapalinami pokiaľ by pôsobili 

na odev so zvýšeným tlakom). 

Možnosti použitia: 

- všade tam, kde nie je nutná antistatika a nebezpečie chemického znečistenia – napr. maliarske práce, 

- prašné prostredie, 

- ochrana proti bežnému znečisteniu (opravy dopravných prostriedkov apod. ). 

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.). Ostrosť sluchu a periférne videnie môžu 

byť narušené, ak si natiahnete kapucňu. Len na jedno použitie, nepoužívajte opakovane. 

Súvisiace dokumenty:  

EN ISO 13688:2013 Ochranné odevy  - Obecné požiadavky. 

V súlade s Nariadením  (EU) 2016/425. 

Skladovanie: Skladovať v suchom a dobre vetranom prostredí . Dodržujte bezpečnú vzdialenosť od plameňov a väčšieho tepla. 

Údržba: odev sa nesmie prať ani  chemicky čistiť. Je určený pre jednorazové, alebo krátkodobé použitie. 

 

 

 

Upozornenie: Je nutné dodržovať bezpečnú vzdialenosť od plameňov a väčšieho tepla. Polypropylén sa roztopí pri 165 ºC. 

Balenie, preprava: V uzavretých, priehľadných PE obaloch.  

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

3758:2012. 

Likvidácia: s kontaminovaným odevom je nutné zachádzať ako s  zvláštnym odpadom. Likvidácia podľa miestnych predpisov. 

 

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

 

Význam značenia na štítku: 

 

 
Typ výrobku 
Kategória, do ktorého je výrobok zaradený, značka zhody 

Materiálové zloženie 

Piktogramy  údržby 
Piktogram veľkosti 

Upozornenie na nutnosť čítať návod k použitiu 

Identifikácie výrobca 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kontaktn§ adresa: U Tesly 1825, 735 41 PetŚvald, CZ.      VĨrobca: 


