
CS     INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Výrobek: „BRIGHTON“ 1210 078 XXX XX Pánská zateplená bunda s odepínací kapucí. Pružná manžeta v rukávech, stahování v dolním 

okraji.  

Tyto oděvy se vyrábějí v různém barevném provedení. 

Materiál: 100 % polyester, podšívka a výplň: 100 % polyester     

 

Tyto oděvy vyhovují základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU) 2016/425 a dalším zmiňovaným 

normám. Osobní ochranný prostředek kategorie I. 

 

Účel použití: Vyhovují z hlediska všeobecných požadavků EN ISO 13688:2013 a účelu použití jakožto ochrana uživatelů proti prachu, ušpinění 

a povrchově působícím mechanickým vlivům a ochrana proti chladu EN 14058: 2004, bez nároků na vyšší ochrannou funkci – osobní ochranný 

prostředek jednoduché konstrukce. 

Svrchní materiál bundy má voděodolnou úpravu a lepené švy proti nepříznivému počasí (např. dešti, sněžení), mlze a zemní vlhkosti.  

Ochranná hodnota naměřené efektivní tepelné izolace oděvu je kombinací teploty okolního ovzduší a úrovně činností (produkce tepla látkovou 

výměnou). 

Přiměřená úroveň izolace celého těla není postačující k zamezení prochladnutí vnímaných částí těla (např. ruce, nohy, obličej) a s ním spojeným 

rizikem omrznutí.   

Efektivní tepelná izolace oděvu a okolní teploty ve °C pro tepelnou rovnováhu při různých úrovních činností a délky expozice: 

Stojící člověk Lehká činnost pohybujícího se člověka Mírná činnost pohybujícího se člověka 

Max.  8 h při  11 °C 

Max  1 h při  -2 °C 

Max.  8 h při - 1 °C 

Max  1 h při  -15 °C 

Max.  8 h při  -19 °C 

Max  1 h při  -32 °C 

Tyto hodnoty teplot platí pouze při rovnoměrném rozdělení izolace na těle a s odpovídajícími rukavicemi, obuvi a přikrývkou hlavy a při rychlostí 

vzduchu 0,3 m/s až 0,5 m/s. 

Vyšší rychlost větru zvýší teploty v tabulce vlivem vyššího chladícího účinku větru. 

Volba správného oděvu dle příslušné třídy musí být provedena podle specifických potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika  

a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za tuto volbu je zodpovědný zaměstnavatel, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě 

před jeho použitím. 

Upozornění pro uživatele: Při důsledném dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví 

(výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před tepelnými, chemickými riziky, 

zachycení pohyblivými částmi strojů apod.) Silně znečistěný, proděravěný, roztrhaný, či jinak poškozený oděv neskýtá popsanou ochranu a je 

nutné jej opravit nebo vyřadit.  

Ostrost sluchu a periferní vidění mohou být narušeny, jestliže je oblečená kapuce.  

Po každém postupu čistění se tepelná izolace může snížit. 

Velikosti: Označeny piktogramem s číselným kódem velikosti S - XXXXL  

Velikosti odpovídají předepsaným intervalům podle EN ISO 13688:2013.  

Oděvy jsou šité na standardní výšku 182 cm. Povolená tolerance odchylek rozměrů je +4 a –3%. 

Značení: Všitou etiketou s identifikací výrobce, velikosti, materiálového složení a symbolů ošetřování dle EN ISO 3758:2012 
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EN 14058:2004   

Třída tepelné odolnosti Rct 

Třída prodyšnosti AP  

Třída pronikání vody WP 

Hodnota izolace Icler 

Hodnota izolace Icle 

Pouģit² X m²sto ļ²sla vyjadŚuje, ģe odŊv nebyl na tento poģadavek zkouġen 

Skladování: V uzavřených suchých, dobře větraných skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. 

Jestliže je oděv mokrý, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až potom uschovejte. NESKLADUJTE na místech s přímým slunečním světlem. 

Balení, přeprava: V uzavřených průhledných PE obalech.  

Způsob údržby: Praní ruční i v pračce, teplota lázně max. 30 °C, zákaz bělení, zákaz sušení v bubnové sušičce, 

zákaz žehlení, zákaz chemického čistění.  

Před prvním použitím vyperte. Při údržbě se řiďte piktogramy a pokyny na štítcích u oděvu.      

Likvidace: Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy. Likvidace spálením.  

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty pro stažení“. 

 

Vzor štítku na oděvech:  

název výrobku 

kódové označení výrobku  

kategorie, značka CE – shoda s NV 

materiálové složení 

symboly údržby 

velikost, piktogram velikosti, normy 

2 rozměry velikosti;  

upozornění na nutnost číst návod k použití 

identifikace výrobce 

 

 

 

 

 

 

Výrobce:     

Kontaktní adresa: U Tesly 1825, 735 41 Petřvald, CZ. 

 

BRIGHTON

1210 078 802 92

S

CAT: I

material:

Svrchn²  Ŀ upper Å wierzchni : 100  % 

polyester  Ŀ  100 % poliester

Podġ²vka Å lining Å podszewka: 100 % 

polyester Å 100 % poliester

VĨplŔ Å padding Å wyŜci·ğka: 100 % 

polyester Å 100 % poliester

PŚed prvn²m pouģit²m vyperte, nepouģ²vejte 

aviv§ģ   Ŀ  Pred prvĨm pouģit²m vyperte, 

nepouģ²vaŠ aviv§ģ  Ŀ  Wash before first use, do 

not use fabric softener  Ŀ  Umyĺ przed pierwszym 

uŨyciem, nie stosowaĺ pğynu do zmiňkczania 

tkanin  

I.: 182 cm

II.: 94 - 98 cm

BARCODE for 1 pc

Order number

http://www.canis.cz/

