
EN 388:2003

Informace pro uživatele 

EN 420:2003   EN 388:2003    CAT  II 
Výrobek: Rukavice pětiprsté kombinované kůže, textil. 

Vzor:                   0002-05 , 3210 006 000 10 RON   Pracovní rukavice pětiprsté, kombinované, z hovězí 

štípenky,  hřbet a manžeta z barevné bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani. 

Velikost:        10 

 Tyto rukavice byly zkoušeny dle ČSN EN 388- mechanická rizika 

   Odolnost proti oděru:   třída provedení  2 

   Odolnost proti  řezu:   třída provedení  1 

   Odolnost proti dalšímu trhání  třída provedení  4 

                               Odolnost proti propíchnutí  třída provedení  2 

 ČSN EN 420 - ochranné rukavice (všeobecné požadavky) 

Úchopová schopnost   třída provedení 5    

Ochrana platí pouze proti výše uvedeným rizikům. Proti jiným rizikům a třídám je nepoužívejte. Tyto výsledky 

jsou pouze třídy provedení nikoliv úrovně (třídy) ochrany. 

Určení:     Základní funkcí je ochrana před poraněními, které mohou nastat v těch pracovních oblastech, pro 

které jsou výrobky určeny. Slouží jako ochrana rukou proti znečistění a ochrana v pracovním prostředí při práci 

s mechanickým ohrožením.  

Údržba, životnost: Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Prodřené, propálené, silně znečistěné, nebo 

ztvrdlé páry vyměňte za nové. Předpokládá se jejich krátkodobé použití. 

Rukavice nevyžadují zvláštní údržbu. Zavlhlé rukavice sušte při pokojové teplotě. Zákaz praní rukavic, 

případnou nečistotu vykartáčujte jemným kartáčkem, nečistěte chemicky, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, 

nežehlete. 

Skladování, přeprava: V čistém, suchém a odvětrávaném prostředí při pokojové teplotě, bez kontaminace 

vlhkem, nečistotami, plísněmi, popř. dalšími činiteli snižujícími úroveň ochrany. Nevystavovat delšímu působení 

slunečního záření. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí. Přepravujte nejlépe v originál balení. 

Upozornění: Nepoužívejte pro manipulaci s horkými či zahřátými předměty, toxickými chemikáliemi nebo 

mastnými předměty. Rukavice používejte na čisté a suché ruce.   

Tyto rukavice nesmí být používány tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů. (Blízko 

pohyblivých mechanizmů.) 

Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na 

zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil, zda rukavice využívá za vhodných podmínek. 

Rukavice neobsahují žádný známý alergen, přesto u přecitlivělých osob není vyloučené podráždění pokožky. 

Kůže je činěna chromem.  

Likvidace: použité rukavice mohou být kontaminovány infekcí, nebo jinými nebezpečnými látkami, naložte 

s nimi podle zákona o odpadech. 

Certifikát ES přezkoušení typu vydal ITC a.s Tř. T. Bati 299;  Zlín; 764 21; CZ ; Notifikovaná osoba č. 1023 

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

 

 

Výrobce:    kontaktní adresa:  U Tesly 1825, 735 41, Petřvald CZ. 

 

              Značení rukavic - příklad: 

 

  identifikace výrobce 

 

„H“  identifikace výroby 

VEL:10   velikost rukavice       

0002-05 RON vzor a název rukavice  

 

     značka shody  

 

piktogram a číslo normy, která tato rukavice vyhovuje 

 

 

 

2142    výsledky provedených zkoušek             
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