
PL    INFORMACJE DLA UŧYTKOWNIKA 
 

Produkt:  ĂBRIGHTONò 1210 078 XXX XX MňŨczyŦni kurtka otw·r wentylacji, odpinany kaptur, elastyczny wewnňtrzny mankiet w 

rňkawach, moŨliwoŜĺ ŜciŃgania w dolnej czňŜci.  OdzieŨ produkowana jest w rozmaitych kolorach. 

Materi al:  100 % poliester, podszewka / wyŜci·ğka: 100 % poliester     

 

OdzieŨ ta speğnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeŒstwa wedğug RozporzŃdzenia (UE) 2016/425 i dalszych podanych 

norm. środek ochrony indywidualnej kategorii I. 

 

UŨycie: SpeğniajŃ wymagania og·lne EN ISO 13688:2013 i cel uŨycia jako ochrona uŨytkownika przed pyğem, zabrudzeniem oraz 

powierzchniowymi wpğywami mechanicznymi, i ochrona przed chğodem EN 14058:2004, bez zapewnienia wyŨszego poziomu zabezpieczenia ï 

Ŝrodek ochrony indywidualnej o konstrukcji prostej. Materiağ kurtki wierzchniej ma specjalne wykoŒczenie odporne na wodň chroniŃce przed 

niekorzystnymi warunkami pogodowymi (np. deszczem, Ŝniegiem), mgğŃ i wilgociŃ gruntowŃ. WartoŜĺ ochronna efektywnej izolacji cieplnej 

odzieŨy poddanej pomiarom to poğŃczenie temperatury powietrza otoczenia i poziomu czynnoŜci (wytwarzanie ciepğa w procesach metabolizmu). 

Odpowiedni poziom izolacji cağego ciağa nie jest wystarczajŃcy do zapobieŨenia przechğodzeniu wraŨliwych czňŜci ciağa (np. rňce, nogi, twarz)    i 

z nim powiŃzanym ryzykiem odmroŨeŒ. Efektywna izolacja cieplna odzieŨy i temperatury otoczenia w ÁC dla r·wnowagi cieplnej w przypadku 

r·Ũnych poziom·w dziağalnoŜci i dğugoŜci naraŨenia: 

Czğowiek stojŃcy 
Lekkie czynnoŜci poruszajŃcego siň 

czğowieka 

Umiarkowane czynnoŜci poruszajŃcego siň 

czğowieka 

Maks.  8 godz. w temp.  11 ÁC 

Maks. 1godz. w temp.  -2 ÁC 

Maks.  8godz. w temp.  -1 ÁC 

Maks.  1 godz. w temp.  -15 ÁC 

Maks.  8 godz. w temp.  -19 ÁC 

Maks.  1 godz. w temp. -32 ÁC 

Te wartoŜci temperatur obowiŃzujŃ tylko w przypadku r·wnomiernego rozğoŨenia izolacji na ciele i z odpowiednimi rňkawicami, obuwiem i 

nakryciem gğowy i przy prňdkoŜci powietrza od 0,3 m/s do 0,5 m/s. WyŨsza prňdkoŜĺ wiatru pod wpğywem wyŨszego dziağania chğodzŃcego 

wiatru spowoduje podwyŨszenie temperatury w tabeli. Wyboru wğaŜciwej odzieŨy wedğug stosownej klasy naleŨy dokonaĺ zgodnie ze 

specyficznymi potrzebami zwiŃzanymi ze stanowiskiem pracy, wedğug rodzaju ryzyka i konkretnych warunk·w na stosownym stanowisku pracy. 

OdpowiedzialnoŜĺ za ten wyb·r ponosi pracodawca. Jest on zobowiŃzany okreŜliĺ i wybraĺ prawidğowy typ odzieŨy jeszcze przed rozpoczňciem 

jej uŨytkowania. 

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.). Mocno zabrudzony, 

rozdarty lub w inny spos·b uszkodzony element odzieŨy nie stanowi ochrony i naleŨy go naprawiĺ lub zamieniĺ. OstroŜĺ sğuchu i 

widzenie peryferyjne mogŃ byĺ obniŨone, jeŨeli ubrany jest kaptur.Po kaŨdej procedurze czyszczenia izolacja cieplna moŨe ulec obniŨeniu. 

WielkoŜĺ: Oznakowano piktogramem z kodem wielkoŜci S ï XXXXL 

Rozmiary speğniajŃ wymagane przedziağy zgodnie z EN ISO 13688:2013. 

OdzieŨ jest uszyta na wysokoŜĺ standardowŃ 182 cm. Dozwolona tolerancja odchyleŒ od wymiar·w wynosi +4  i ï3%. 

Znakowanie: etykieta naszywana z  oznakowaniem  producenta,  wielkoŜci,  skğadu  materiağu oraz znak·w pielňgnacji wg EN ISO 3758:2012 
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EN 14058:2004   

Klasa odpornoŜci cieplnej Rct 

Klasa oddychalnoŜci AP  

Klasa przenikania wody WP 

WartoŜĺ izolacji Icler 

WartoŜĺ izolacji Icle 

UŨycie X zamiast numeru wskazuje, Ũe odzieŨ nie zostağa przetestowana w zakresie tego wymogu 

Magazynowanie: Przechowywaĺ w zamkniňtych suchych, dobrze wentylowanych magazynach, chroniĺ przed promieniujŃcym ciepğem 

element·w grzejnych, ulokowaĺ minimalnie 1 m od element·w grzejnych. JeŨeli odzieŨ jest mokra, naleŨy jŃ pozostawiĺ do wyschniňcia w 

temperaturze pokojowej i dopiero p·Ŧniej schowaĺ. NIE MAGAZYNOWAĹ w miejscach z bezpoŜrednim promieniowaniem sğonecznym. 

Pakowanie, transport: w opakowaniach zamkniňtych, przezroczystych PE.  
Konserwacja: pranie rňczne lub w pralce, temp. prania maks. 30 ÁC, nie wybielaĺ, nie suszyĺ w suszarce 

bňbnowej, nie prasowaĺ, nie czyŜciĺ chemicznie. 

Umyĺ przed pierwszym uŨyciem, nie stosowaĺ pğynu do zmiňkczania tkanin. Podczas konserwacji naleŨy postňpowaĺ zgodnie z piktogramami       

i wskaz·wkami na etykietach ubraŒ.     . 

Utylizacja: Utylizacja odzieŨy jest regulowana ustawami poszczeg·lnych kraj·w lub przepisami lokalnymi. Utylizacja poprzez spalenie. 

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

 

Wz·r etykiety na ubraniach: 

Nazwa produktu 

Kod  

Kategoria, znak CE ï zgodnoŜĺ z NV 

Skğad materiağu 

Symbol pielňgnacji 

WielkoŜĺ, piktogram wielkoŜci,  

2 wymiary wielkoŜci 

ostrzeŨenie nakazujŃce zapoznanie siň z instrukcjŃ uŨytkowania 

Oznakowanie producenta 

 

 

 

 

 

 

Producent:  

Adres do kontaktu: U Tesly 1825, 735 41 PetŚvald, CZ. 

 

http://www.canis.cz/

