Informacje dla użytkownika
Produkt:

Płaszcz męski, spodnie – ociepłane, impregnowane przed wodą

Materiał:

Górna materiału 100% bawełna, podszewka 100% bawelna, wypełnienie 100% polyester

Dokumenty towarzyszące:

- Ustawa nr 22/1997 Dz. U. o wymaganiach technicznych dla produktów
- Rozporządzenie Rządu nr 21/2003 Dz.U., które określa wymagania dla šrodków
ochrony indywidualnej.
- EN 340
Użycie: spełniają wymagania ogólne EN 340 i cel użycia jako ochrona użytkownika przed pyłem, zabrudzeniem oraz
powierzchniowymi wpływami mechanicznymi, bez zapewnienia wyższego poziomu zabezpieczenia – środek ochrony
indywidualnej o konstrukcji prostej. Ochrona przed zimnem / max -10°C / i nie ekstremalnych atmosferycznych

wpływow.
Ostrzeżenie dla użytkownika: w wypadku konsekwentnego przestrzegania określonego celu użycia nie powstaje ryzyko
mogące zagrażać zdrowiu użytkownika (wyrobów nie wolno stosować w warunkach wymagających innego rodzaju funkcji
ochronnych, np. ochrona przed wpływami ciepła, ryzykiem chemicznym, zaczepienie przez ruchome części urządzeń,

długotrwałą ochrona przed ekstremalnymi atmosferycznymi wpływy – ostry deszcz, blizard, silny mroz pod 10°C itp.). Mocno zabrudzony, rozdarty lub w inny sposób uszkodzony element odzieży nie stanowi ochrony i
należy go naprawić lub zamienić.
Wielkość: oznakowano piktogramem z kodem wielkości 48-66
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I. Wysokość wzrostu

Wszelkie ubrania męskie wykonano dla wzrostu 182 cm lub też wydłużone do 194 cm, na zamówienie
można dostarczyć również inne rozmiary.
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Znakowanie wielkości
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Znakowanie: etykieta naszywana z oznakowaniem producenta, wielkości, składu materiału oraz znaków pielęgnacji wg
ČSN EN 23758.
Wszelkie produkty posiadają znak CE.
Składowanie: w pomieszczeniach suchych, ciemnych z odpowiednią wentylacją przy temp. 10-30 °C .

Likwidacja : produkt zlikwidowac zgodnie z ustawą o odpadach.
Pakowanie: w opakowaniach zamkniętych, przezroczystych PE.

Konserwacja: nie wolno prać ubrania, nie wolno wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, prasować przy
temp. do 110°C, dozwolone czyszczenia na sucho, nastepnie stosować impregnace przed wodo.

Wzór etykiety na ubraniach:
Nazwa produktu
Norma, której wymagania produkt spełnia
Kategoria
Skład materiału
rok produkcji
Wielkość, piktogram wielkości, znak CE – zgodność z NV
3 (2) wymiary wielkości
Symbol pielęgnacji
Oznakowanie producenta

Producent:
Adres do kontaktu: U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ

Zateplený kabát “JUTOS”
1325-V
výplň:100%Polyester
Rok výroby 2010
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