
    Informace pro uživatele            CS
  

EN 420:2003+A1:2009                         OOP kategorie I 

 
Přečtěte si pozorně návod k použití         Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425 

 

Rukavice pětiprsté z bavlněného úpletu se silnou vrstvou PVC. Délka rukavice 27 cm. 

Vzor: „KADO“ Kód: 3430 001 250 10 Velikost: 10 Materiál

: 

Bavlna, PVC 

Tyto rukavice jsou jednoduchý osobní pracovní prostředek určený jen pro ochranu před minimálními riziky, jejichž následky mohou být 

uživatelem včas předpokládány – drobné mechanické působení, jehož účinky jsou povrchové. Povětrnostními vlivy, které nejsou výjimečné ani 

extrémní povahy. Celoplastové (pryžové) rukavice také proti čistícím prostředkům se slabým působením a snadno zrušitelným účinkem (zředěné 

saponátové roztoky atd.). Nejsou vhodné pro svařování ani manipulace se silně agresivními chemickými látkami, ostrými nebo horkými předměty 

o teplotě vyšší než 50 ºC. Rukavice chraňte před sálavým teplem a před vlivem agresivních chemických látek.  

Požadavky podle ČSN EN 420: Úchopová schopnost – třída provedení: 4. 

Upozornění: Používejte vždy správnou velikost rukavic a před použitím prověřte jejich stav. Nikdy nepoužívejte poškozené rukavice. 

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. 

Údržba, životnost: Po použití se ujistěte, že jsou z rukavic odstraněny veškeré znečisťující látky. Jedná se o rukavice pro krátkodobé použití. 

Životnost rukavic prodloužíte, pokud je po každém použití opláchnete čistou vodou a zavěšené dobře usušíte mimo zdroj tepla. Zákaz praní 

rukavic, nečistěte chemicky, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, sušte volně rozprostřené, nežehlete. Prodřené, propálené, silně znečistěné, nebo 

ztvrdlé páry vyměňte za nové. Neručíme za možné snížení ochranné funkce způsobené chybnou péčí. Při vhodných podmínkách skladování je 

doba skladovatelnosti 2 roky. 

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. 

Příslušenství: Výrobek je dodáván bez příslušenství. 

Nebezpečné příměsi: Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Při 

podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře. 

Likvidace: Rukavice by měly být likvidovány podle zákona o odpadech. 

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

Vzor značení – popis:  

„KADO“ Vzor rukavice 

10 Velikost rukavice       

  EN420 Norma, kterou tento výrobek splňuje 

 Značka shody 

CAT I  Zařazení rukavice do kategorie I – rukavice pro minimální rizika 

 Upozornění na nutnost číst návod k použití 

„A“ Identifikace výroby 

ZA/2018/XXX Šarže 

 Identifikace výrobce 

 

 

V případě dalších dotazů, či doplnění informací kontaktujte: kontaktní adresa: U Tesly 1825, 735 41, Petřvald CZ. 

 

 

http://www.canis.cz/

