Informace pro uživatele pracovních rukavic kategorie CE I.
Rukavice:
Materiál:
Velikost:

CZ

„TALE“ 0002-V7 /3210 012 000 XX/ - místo písmene V nebo XX je velikost rukavice.
dlaň a prsty: kozinková lícovka; hřbet: bavlněný úplet .
S/7; M/8; L/9; X/10

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 vyjímečné ani
extrémní povahy. Celoplastové (pryžové) rukavice také proti čístícím 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. Po použití hrubší
nečistotu odstraňte jemným kartáčem a rukavice nechte volně rozložené při pokojové teplotě.
Upozornění: Používejte vždy správnou velikost rukavic a před použitím prověřte jejich stav. Nikdy nepoužívejte poškozené rukavice
Předpokládá se jejich jednorázové nebo krátkodobé použití. Praní ani chemické čistění se nedoporučuje.
Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Může obsahovat
stopové množství chromu - kůže je činěná chromem. Při podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte
lékaře.
Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou
ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.
Výrobek je označen grafickou značkou CE , vyhovuje EN 420.
Pletené elastické rukavice jsou navrženy tak, aby těsně přiléhaly k ruce, tudíž nemusí splňovat velikostní požadavky normy EN 420. Rukavice
pro speciální užití.
Likvidace: rukavice by měly být likvidovány podle zákona o odpadu.
Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty pro stažení“.
Význam značení na rukavici: (v příkladech)
číselné označení + název například:
TALE
- vzor rukavice
vel. 10
- velikost rukavice
CAT I
- zařazení rukavice do kategorie I – rukavice pro minimální rizika
- identifikační značka zplnomocněného zástupce
CE
- značka shody
“UE”
- identifikace výrobce
EN420
- norma, kterou tato rukavice splňuje
-upornění na nutnost číst návod k použití
Zplnomocněný zástupce:

kontaktní adresa: U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, ČR.

