
CS     Informace pro uživatele  

 

Jednorázový pracovní oblek s kapucí 

Typ: 1160 001 100 XX; „OVERAL“, 1009-VV 

 1160 050 100 XX; „OVERAL“, 7061-VV 

1160 098 100 XX; „OVERAL“, 7061-VV 

 

Materiál: 100 % polypropylen, 40 g/m2 

Velikosti: Označeny piktogramem s číselným kódem velikosti. 

    L=94, XL=95, XXL=96, XXXL=97. 

 

 

Tento výrobek je jednoduchý osobní pracovní prostředek určený pouze pro ochranu před minimálními riziky, jejichž následky 

mohou být uživatelem včas předpokládány. Vyhovuje základním požadavkům EN ISO 13688.   

Tento oděv se obléká jako vrchní oblečení. Je nutné se vyvarovat nadměrnému mechanickému působení (roztrhnutí, utrhnutí apod.).  

Výrobek je značen etiketou, má označení CE kategorie I. 

Použití: Oděv chrání pracovníka před prachovými částicemi, před znečištěním a kapalinami. Oděv je porézní a prodyšný, což 

zvyšuje komfort nošení, to však způsobuje, že ochrana před kapalinami není úplná (nechrání před kapalinami, pokud by působily 

na oděv se zvýšeným tlakem) 

Možnosti použití:   

- všude tam, kde není nutná antistatika a nebezpečí chemických úkapů – např. malířské práce, 

- prašné prostředí, 

- ochrana proti běžnému znečistění (opravy dopravních prostředků apod.). 

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.) 

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

Pouze pro jednorázové použití, nepoužívejte opakovaně. 

Související dokumenty:    

       ČSN EN ISO 13688:2014 Ochranné oděvy – Obecné požadavky. 

       V souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425. 

Skladování: Skladovat v suchém a dobře větraném prostředí. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od plamenů a většího tepla. 

Údržba: Oděv se nepere ani chemicky nečistí. Je určen pro jednorázové, či krátkodobé použití. 

 

  

 

Upozornění: Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od plamenů a většího tepla. Polypropylen se taví při 165 ºC. 

Balení, přeprava:  V uzavřených, průhledných PE obalech.  

Značení: všitou etiketou s identifikací výrobce, velikosti, materiálového složení a symbolů ošetřování dle ČSN EN ISO 3758:2012. 

Likvidace: S kontaminovaným oděvem je nutné zacházet jako se zvláštním odpadem. Likvidace dle místních předpisů. 

 

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

 

Význam značení na štítku: 

 
 

Typ výrobku 
Kategorie, do které je výrobek zařazen, značka shody 

Materiálové složení 

Piktogramy údržby 
Piktogram velikosti 

Upozornění na nutnost číst návod k použití 

Identifikace výrobce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.canis.cz/

