Informace pro uživatele
Pánský kabát, kalhoty zateplené, impregnované proti vodě (vatovaný kabát, kalhoty)

Výrobek:

svrchní - 100% bavlna, podšívka 100% bavlna, výplň 100% polyester
- zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích
na výrobky
- nařízení vlády 21/2003 Sb., kterými se stanoví
požadavky na osobní ochranné pomůcky. ČSN EN 340
Účel použití: vyhovují z hlediska všeobecných požadavků ČSN EN 340 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. Ochrana proti chladu / max -10C / a povětrnostním vlivům, které nejsou extrémní.
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, dlouhodobá ochrana před extrémními
povětrnostními vlivy - prudký déšť, sněhová vánice, těžké mrazy pod -10C a pod.). Silně znečistěný, proděravěný,
roztrhaný, či jinak poškozený oděv neskýtá popsanou ochranu a je nutné jej opravit nebo vyřadit.
Materiál:
Související dokumenty:

Velikosti: označeny piktogramem s číselným kódem velikosti 48-66
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I. výška postavy

Všechny pánské oděvy jsou šité na konfekční výšku postavy 182cm, nebo prodloužené na 194
cm, na zakázku je možné ušít i jiné velikosti.
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Značení: všitou etiketou s identifikací výrobce, velikosti, materiálového složení a symbolů ošetřování dle ČSN EN 23758.
Všechny tyto výrobky jsou označené grafickou značkou CE.
Skladování: v suchém, tmavém a odvětraném prostředí v rozmezí teplot
10-30 0C .

Likvidace: výrobek likvidujte dle zákona o odpadech.
Balení: v uzavřených průhledných PE obalech.
Způsob údržby: oděv se nepere, zákaz bělení, zákaz sušení v sušičce, žehlení pouze do 1100C, povolené chemické čistění
s následnou voděodpudivou impregnací.

Vzor štítku na oděvech:
název výrobku
kódové označení výrobku
norma, které tento výrobek odpovídá
kategorie
materiálové složení
rok výroby
piktogram ochrany
velikost, piktogram velikosti, značka CE – shoda s NV
3 (2) rozměry velikosti
symboly údržby
identifikace výrobce

Výrobce:
Kontaktní adresa: U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, ČR

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