
Informácie pre užívateľa     SK

     
Výrobok: Plášte a obleky z PVC/polyester                 EN ISO 13688:2013 

Vzor: „PROFI“ 1170 003 XXX XX, (1407-VV, 1408-VV, 1409-VV); „VENTO“ 1170 004 XXX XX (1411-VV, 1412-

VV); „DEREK“ 1170 001 XXX XX (1402-VV, 1403-VV) 

 

Účel použitia: Vyhovujú z hľadiska všeobecných požiadaviek EN ISO 13688 a účelu použitia ako ochrana užívateľov proti 

prachu, zašpineniu, povrchovo pôsobiacim mechanickým vplyvom a čiastočná ochrana proti dažďu alebo vlhku. Bez nárokov 

na vyššiu ochrannú funkciu – osobný ochranný prostriedok jednoduchej konštrukcie.    

Predpokladá sa ich použitie ako prevlek cez bežné pracovné oblečenie.  PVC vytvárajúce nepremokavú vrstvu je termoplast, 

ktorý neznáša dlhé vystavenie teplotám vyšším než 80 °C ani dlhší pobyt v mraze. Týmto podmienkam je nutné prispôsobiť 

praktické použitie oblekov  a plášťov. 

Materiál: Tieto výrobky sú vyhotovené z polyesterovej tkaniny, povrstvené zmäkčeným PVC, švy podlepené.  

PROFI, VENTO: 60 % polyester 40 % PVC. 

DEREK: 64 % PVC, 36 % polyester. 

Upozornenie pre užívateľa: Pri dôslednom dodržaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by mohli ohroziť 

užívateľa na zdraví ( výrobok nesmie byť používaný za okolností, ktoré vyžadujú  iný typ ochranných funkcií, napr. ako ochrana 

pred tepelnými, chemickými rizikami, zachytením pohyblivými časťami strojov apod. ) Silne znečistený, prederavený,  

roztrhaný, či inak poškodený odev neposkytuje popísanú ochranu a je nutné ho opraviť alebo vyradiť. Pozor: sluch a periférne 

videnie môžu byť narušené, ak je oblečená kapucňa. 

Skladovanie a údržba: Na skladovanie sú vhodné suché a čisté priestory, ktorých teplota sa pohybuje medzi + 5 C až 40 C. 

Priame slnečné svetlo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť výrobkov. Po použití udržujte toto oblečenie v čistote. Zvyšky 

piesku, stavebných hmôt apod. môžu prispievať k urýchlenému mechanickému poškodzovaniu. 

Výrobky možno čistiť ručným praním – odporúčame odev čistiť šampónovaním pri teplotách do 30 C s použitím bežných 

pracích prostriedkov a sušiť voľne zavesený pri miernej teplote.  

Výrobky sa nesmú bieliť, žehliť, chemicky čistiť ani sušiť v bubnovej sušičke. 

 

Veľkosť: Označenie piktogramom s číselným kódom veľkosti M-XXXXL 

 

Balenie, preprava: V uzavretých, praktických polopriehľadných obaloch. 

Likvidácia: Likvidujte výrobok podľa zákona o odpadoch. 

Značenie: Všitou etiketou s identifikáciou výrobcu, veľkosti, materiálového zloženia a symbolov 

ošetrovania podľa EN ISO 3758:2012. 

Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa 

Nariadenia (EU) 2016/425 a ďalším zmieňovaným normám. 

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

 

Vzor štítku na odevoch: 

názov výrobku 

kódové označenie výrobku 

kategória, značka CE – zhoda s NV 

materiálové zloženie 

symboly údržby 

veľkosť, piktogram veľkosti 

3 (2) rozmery veľkosti 

upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie 

identifikácia výrobcu 

 

 

 

Výrobca: Kontaktná adresa: U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ.                    

 


