
   INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PL 
 

Produkt:    Bluza kucharska, bluzka, spodnie dla rzeźników     

Materiał:  100 % bawełna – bluzki białe, uzupelnienia kolorowe; kolor – Pepito. 

65 % poliester, 35 % bawełna - bluza kucharska biały/czarny, czarny/biały. 

Dokumenty towarzyszące : 

• Rozporządzenie (UE) 2016/425. 

• EN ISO 13688:2013 - Odzież ochronna - wymagania ogólne.  

Użycie : spełniają wymagania ogólne EN ISO 13688 i cel użycia jako ochrona użytkownika przed pyłem, zabrudzeniem oraz 

powierzchniowymi wpływami mechanicznymi, bez zapewnienia wyższego poziomu zabezpieczenia – środek ochrony 

indywidualnej o konstrukcji prostej. Konieczne jest również unikanie nadmiernego uszkodzenia mechanicznego (rozerwanie, 

urwanie, itp.). 

Ostrzeżenie d la użytkownika:  w wypadku konsekwentnego przestrzegania określonego celu użycia nie 

powstaje ryzyko mogące zagrażać zdrowiu użytkownika (wyrobów nie wolno stosować w warunkach 

wymagających innego rodzaju funkcji ochronnych, np. ochrona przed wpływami ciepła, ryzykiem chemicznym, 

zaczepienie przez ruchome części urządzeń, itp.). Mocno zabrudzony, rozdarty lub w inny sposób uszkodzony 

element odzieży nie stanowi ochrony i należy go naprawić lub zamienić. Oczekiwana trwałość 2 lata.  Umyć przed 

pierwszym użyciem.       
Wielkość:  oznakowano piktogramem z kodem wielkości. 

 

 

 

Znakowanie:  etykieta naszywana z oznakowaniem producenta, wielkości, składu materiału oraz znaków 

pielęgnacji wg EN ISO 3758:2012. 

Wszelkie produkty posiadają znak CE. 

Składowanie:  w pomieszczeniach suchych, ciemnych z odpowiednią wentylacją przy temp. 10-30 °C. 
Likwidacja:  produkt zlikwidowac zgodnie z ustawą o odpadach. 

Pakowanie, transport:  w opakowaniach zamkniętych, przezroczystych PE. 
Konserwacja:  

100 % bawełna biała, uzupelnienia kolorowe: pranie ręczne lub w pralce, zwykłe wpływy mechaniczne, 

płukanie i wirowanie, temp. prania maks. 60 °C , nie wolno wybielać, zezwolenie suszyć w suszarce  bębnowej     

w temperaturze do 60 °C, prasować przy temp. do 150 °C, zakaz czyszczenia chemicznego. 

65 % poliester, 35 % bawełna + 100 % bawełna, kolor Pepito: pranie ręczne lub w pralce, zwykłe wpływy 

mechaniczne, płukanie i wirowanie, temp. prania maks. 60 °C, nie wolno wybielać, nie suszyć w suszarce  

bębnowej, prasować przy temp. do do 150 °C, lub prasować przy temp. do 200 °C, zakaz czyszczenia 

chemicznego, lub jako środek czyszczący może być używany tetrachloroethene (PEN), benzyna, standardowych 

procedur, bez ograniczeń. Podczas konserwacji należy postępować zgodnie z piktogramami i wskazówkami na etykietach 

ubrań.    
100 % bawełna, bluzka biała, 

uzupelnienia kolorowe 

65 % poliester, 35% bawełna, bluza 

kucharska biały/czarny, czarny/biały 
100 % bawełna, kolor - Pepito 

   
 

Wzór etykiety na ubraniach :  

Nazwa produktu 

Kategoria, znak CE – zgodność z NV 

Skład materiału 

Symbol pielęgnacji 

Wielkość, piktogram wielkości, znak CE – zgodność z NV 

3 (2) wymiary wielkości 

Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania 

Oznakowanie producenta 

Numer Lot 

 

 

 

 

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych 

wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania“. 

 

 

 

 

 

 

Producent: Adres do kontaktu:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic                          

RADIM

1150 001 100 42

CAT: I.

100 % bavlna · 100 % cotton ·

100 % bawelna

Před prvním použitím vyperte · 

Před prvým použitím vyperte · 

Wash before first use · Umyć 

przed pierwszym użyciem

I.: 182 cm

II.: 80 - 84 cm

BAR CODE FOR 1 PCS

order number

http://www.canis.cz/
http://www.canis.cz/

