
SK     INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA 
 

VÝROBOK: odev ochranný antistatický,  „ELEKTROTECHNIK“ 

VÝROBCA: CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.              

 

ÚČEL POUŽITIA: 

Odev je určený k ochrane užívateľa v prostrediach, kde je zvýšená prašnosť, zvýšená koncentrácia výbušných plynov a je preto veľmi 

pravdepodobný vznik nebezpečného elektrostatického náboja, pred ktorým je treba sa chrániť. (elektrotechnický, energetický priemysel, 

plynárenské závody, rafinérie, apod.)    

MATERIÁL:  Tkanina NEGASTAT 

materiálové zloženie: 65 % polyester, 34 % bavlna, 1 % vodivé vlákna, ktorá sú votkané do tkaniny, tvoria mriežku v rozmeroch 1 x 0,8 cm. 

ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY: 

V súlade s Nariadením vlády (EU) 2016/425, pre osobný ochranný prostriedok kategórie II. 

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

ČSN EN 1149-5:2008 Ochranné odevy – Elektrostatické vlastnosti – časť 5: požiadavky na prevedenie. 

Certifikát ES preskúšania typu vydal Inštitút pre testovanie a certifikáciu, a.s., Zlín, Tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín, CZ, Notifikovaná osoba č. 1023. 

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA: 

Ochranný odev spĺňa požiadavky normy EN 1149-5:2008 a má zabrániť zápalným výbojom. Odev používať v priestoroch s nebezpečnými 

účinkami elektrostatických nábojov iba v súlade s platnými normami a predpismi pre ochranu pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny. 

Osoba nosiaci ochranný odev rozptyľujúci elektrostatický náboj (ďalej len ochranný odev) musí byť správne uzemnená priamym stykom 

vodivých súčastí odevného materiálu s pokožkou, napr. na krku a zápästí. Odpor medzi osobou a zemou musí byť menšia ako 108 Ω, docielime 

to napríklad nosením vhodnej obuvi. 

Ochranný odev nesmie byť rozopnutý (rozhalený) alebo byť odkladaný v blízkosti horľavého alebo výbušného ovzdušia alebo pri zaobchádzaní 

s horľavými alebo výbušnými látkami. 

Ochranný odev nesmie byť použitý v ovzduší obohatenom kyslíkom bez predchádzajúceho schválenia zodpovedným bezpečnostným technikom. 

Elektrostatická rozptyľujúci funkcia ochranného odevu môže byť ovplyvňovaná jeho opotrebovaním a roztrhnutím, praním a prípadným 

znečistením. Odev opravujte výlučne s použitím materiálov a látok, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy. Odev je funkčný len v pôvodnom 

prevedení, tj. bez neodborných zásahov, ako sú napr. zlé záplaty. 

Pred každým použitím je nutné skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu odevu. V tomto prípade je nutné ochranný odev vyradiť z ďalšieho 

použitia!  

Ochranný odev musí počas bežného používania (zahŕňajúceho ohýbanie a pohyby) trvalo prekrývať všetky materiály nemajúci túto vlastnosť. 

Blúza musí byť dostatočne dlhá, aby pokryla hornú časť nohavíc, ak sa ich užívateľ ohne v páse. 

Ochranný odev je nutné užívať iba s ostatnými kompatibilnými osobnými ochrannými pomôckami.  

Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody na osobách alebo majetku vzniknuté nesprávnym užitím odevu. 

 

 

VEĽKOSTI:  sú značené 3-mi kontrolnými rozmermi v súlade s EN ISO 13688. 

Voľba správnej veľkosti - všeobecne platí, že treba vyberať oblečenie tak, aby mohol byť pracovný výkon možný bez akéhokoľvek obmedzenia. 

Ochranný odev nesmie byť napr. príliš široký, aby sa vylúčilo prípadné riziko zachytenia v dôsledku voľného odevu. Obliekanie a vyzliekanie 

prebieha ako u obvyklého oblečenia. 

SKLADOVANIE: v suchom, tmavom a odvetranom prostredí v rozmedzí teplôt 10-30 °C. Musí byť chránený pred poškodením i pred účinkami 

slnečného žiarenia. Skladujte v pôvodných obaloch.  

PREPRAVA, TYP BALENIA: Výrobky sú zabalené do PE vrecúšok. Výrobky sa po dobu prepravy nesmú poškodiť ani zničiť.   

ÚDRŽBA: Špinavý odev môže viesť k zníženiu funkcie ochranného odevu! Funkčnosť zostáva zachovaná pri dodržiavaní odporúčanej 

údržby! 

Perte pri maximálnej teplote prania 60 °C, pri miernom postupu – antistatické vlastnosti nie sú poškodené ani po 50 cykloch štandardného prania, 

nie je dovolené bielenie, výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri nižšie teplote sušenia, žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 

150 °C, profesionálne chemické čistenie tetrachlorethanom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F., normálny postup. 

 

ZNAČENIE:     všitou etiketou, (vzor): 

názov  a typ výrobku 

kategória výrobku    

značka zhody 

materiálové zloženie 

piktogramy údržby podľa EN ISO 3758:2012 

značenie veľkosti 3-mi kontrolnými rozmermi 

piktogramy ochrany vrátanie harmonizovanej normy              

značenie veľkosti 3-mi kontrolnými rozmermi 

upozornenie na nutnosť čítať návod k použitiu 

šarža 

identifikácia výrobcu 

 

 

 

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

 

 

LIKVIDÁCIA: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia 

spálením. 

Elektrostatické vlastnosti:  

EN 1149-5:2008 

Odev spĺňa nasledujúce požiadavky: 

- ochranný faktor (S)>0,2; polčas znížení náboje = t50 < 4(s) 

- pravidelný vzoriek vodivých vlákien 

- medzera medzi vodivými vláknami max 0,8 cm 

ELEKTROTECHNIK

1130 003 400 50

9044-50

CAT: II                                    

"NEGASTAT"  - 65 % polyester, poliester, 34 % 

bavlna, Cotton, bawełna,  1 % antistatické 

vlákno, Antistatic material, materiał antystatyczny

Před prvním použitím vyperte, nepoužívejte 

aviváž   ·  Před prvým použitím vyperte, 

nepoužívať aviváž  ·  Wash before first use, do 

not use fabric softener  ·  Umyć przed pierwszym 

użyciem, nie stosować płynu do zmiękczania 

tkanin  

I.: 182 cm

II.: 96 - 100 cm

III.: 84 - 88 cm

BARCODE

Order nr.

Poděbradská 260/59

Hloubětín, 198 00 Praha 9

Czech Republic  


