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EN 420:2003+A1:2009        OPP KATEGÓRIE I 
 

Prečítajte si pozorne návod na použitie      Spĺňa požiadavky Nariadenia (EÚ) 2016/425 

 

Textilné rukavice úpletové 

Vzor: „FALO“ Kód: 3340 001 105 XX Veľkosť: 7, 8, 9, 10 

Výrobok a materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester. PVC terčíky. 

Tieto rukavice sú jednoduchý osobný pracovný prostriedok určený len pre ochranu pred minimálnymi rizikami, ktorých následky môžu 

byť užívateľom včas predpokladané - drobné mechanické pôsobenie, ktorého účinky sú povrchové. Poveternostnými vplyvmi, ktoré nie sú 

výnimočné ani extrémne povahy. Celoplastové (gumené) rukavice tiež voči čistiacim prostriedkom so slabým pôsobením a ľahko odvolateľným 

účinkom (zriedené saponátové roztoky, atď). Nie sú vhodné na zváranie, ani manipuláciu so silne agresívnymi chemickými látkami, ostrými 

a horúcimi predmetmi o teplote vyššej ako 50 °C . Rukavice chráňte pred sálavým teplom a pred vplyvom agresívnych chemických látok. Nie sú 

odolné proti premočeniu. 

Požiadavky podľa  EN 420: Uchopovať schopnosť - trieda vyhotovenie: 5 

Po použití hrubšiu nečistotu odstráňte jemnou kefou a rukavice nechajte voľne rozložené pri izbovej teplote. 

Upozornenie: Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím preverte ich stav. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. 

Predpokladá sa ich jednorazové alebo krátkodobé použitie.  

Materiály kožených rukavíc, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou užívateľa môžu byť u citlivých osôb  príčinou alergických reakcií. 

Pri podráždení pokožky alebo alergickej reakcii rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára.  

Výrobky by mali byť skladované v suchých a dobre vetraných priestoroch. 

Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc.Za takto vzniknuté poškodenie dodávateľ neručí. 

Výrobok je označene značku CE, vyhovuje EN 420. 

Pletené elastické rukavice sú navrhnuté tak, aby tesne priliehali k ruke, preto nemusia spĺňať veľkostné požiadavky normy EN 420. Rukavice pre 

špeciálne použitie. 

Likvidácia: rukavice by mely byť likvidovaný podľa zákona o odpade. 

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

Vzor značenia rukavíc:  

„FALO“ Vzor rukavice 

7 Veľkosť rukavice 

EN 420 Norma, ktorej tento výrobok zodpovedá 

 Značka zhody 

cat I Zaradenie rukavice do kategórie I – rukavice pro min. Riziká 

 Upozornenie na nutnosť čítať návod k použitiu 

„A“ Identifikácia výroby 

 Identifikácia výrobcu 

 

 

V prípade potreby podrobnejších informácií kontaktujte: U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ.  

 

 


