
CS   Informace pro uživatele 
 

Výrobek:  1310 001 XXX XX (1394-01BBVV) Zateplená vesta „SEATTLE“, s fleecovým límcem, reflexní 

výpustky, stahování v dolním okraji. 

1310 002 XXX XX (1394-02BBVV) Zateplená vesta „SEATTLE“, s fleecovou podšívkou,          

reflexní výpustky, stahování v dolním okraji. 

 Tyto oděvy se vyrábějí v různém barevném provedení. 

Materiál:     100 % polyester     

       

     Tyto oděvy vyhovují základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle směrnice                                                                

89/686/EHS 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, bez nároků na vyšší ochrannou 

funkci – osobní ochranný prostředek jednoduché konstrukce.    

 

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. 

Velikosti: Označeny piktogramem s číselným kódem velikosti S – XXXL 

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 3758:2005. 

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. Nepoužívejte aviváž. 

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 (nový a starý kód) 

kategorie, značka CE – shoda s NV 

materiálové složení 

symboly údržby 

velikost, piktogram velikosti,  

2 rozměry velikosti;  

upozornění na nutnost číst návod k použití 

identifikace výrobce 

 

 

 

 

Výrobce:     

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

 

http://www.canis.cz/

