„ĽAHKÁ PRACOVNÁ OBUV – Obuv pre pohodu"

SK

Vzor: „CORK“
Popis:
- Obuv je vyrobená z kvalitných materiálov z usne.
- Korková stielka je anatomicky tvarovaná tak, aby podpierala nožnú klenbu, táto podpora klenby pôsobí
priaznivo na zdravotný stav chodidla.
- Korková stielka je na styku s nohou krytá kvalitnou štiepanou kožou.
POUUŽITIE A ÚDRŽBA:
- Obuv je určená ako obuv prezúvková.
- Obuv je možné používať ako ľahkú pracovnú obuv sandálového alebo vsuvkového typu, s tvarovanou
stielkou, vyhovujúcej ČSN EN ISO 20347 E, tzn., že je splnená ďalšia požiadavka na absorpciu energie
v oblasti päty. Protišmykové vlastnosti - SRA, OOP kategórie I.

-

Tieto výrobky spadajú do kategórie ľahkých osobných ochranných prostriedkov, u ktorých základnou
funkciou je ochrana nôh pred poraneniami, ktoré môžu nastať pri nehodách v tých pracovných oblastiach,
pre ktoré je určená - práce v kanceláriách, v zdravotníctve atď.
Jedná o špeciálnu obuv, opatrenou protišmykovou vrstvou podošve. Z dôvodu dodržaní výborných
protišmykovych vlastností je zhoršená vlastnosť: odolnosť podošve proti oderu. Znamená to, že podošva
musí byť pravidelne kontrolovaná a v prípade obrúsenie nášľapnej vrstvy musí byť obuv okamžite vyradená.
Výrobca tiež negarantuje protišmykové vlastnosti v prípade výmeny protišmykové vrstvy podošvy.
Obuv nie je určená do vlhkostí.

-

Obuv nie je určená pre styk s chemikáliami.
Obuv nie je určená pre športovanie, na telocvik, atp.

Vyhovuje požiadavkám:

Nariadenie (EU) 2016/425.
EN ISO 20344:2004/A1:2007 Osobné ochranné prostriedky - Metódy skúšania obuvi.
EN ISO 20347:2004/A1:2007 Osobné ochranné prostriedky - Pracovná obuv. Stanovenie odolnosti proti
pošmyknutiu.
Značenie: razením na podšívke podľa EN ISO 20347.
Upozornenie pre používateľov:
obuv môže byť používaná výhradne v zmysle vyššie popísaného účelu použitia. Pri narušení obuvi (predratiu,
neprimerané stenčenie materiálu, prasknutie podošvy, páranie švov apod.) dochádza k zníženiu úrovne ochrany a
výrobok sa stáva nevyhovujúcim v zmysle vyššie uvedených právnych a technických predpisov.
Ochranné vlastnosti sú trvalé aj pri opakovanej údržbe.
Údržba, skladovanie:
1. Znečistený povrch obuvi sa čistí gumovým kefou. Na odstránenie mastnôt použite podľa návodu chemický
prostriedok na čistenie škvŕn. Potom na obuv naneste farbivo na useň príslušného odtieňa. Znečistenú podošvu
omyte vlhkou handričkou.
2. Obuv sa nesmie prať v žiadnom druhu práčky.
3. Obuv skladujte v suchom prostredí, od 10 do 35 °C, bez kontaminácie vlhkom, nečistotami, plesňami, popr.
ďalšími činiteľmi znižujúcimi úroveň ochrany.
4. Na prepravu sa používa papierová krabia dodávaná s výrobkom.
Poškodenie obuvi spôsobené nerešpektovaním uvedených zásad nemôže byť predmetom reklamácie.
Likvidácia: v súlade s platnou legislatívou
Príslušenstvo: výrobok je dodávaný bez príslušenstva.
Obuv bola testovaná v Certifikačnom orgánu pre výrobky: Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Zlín. CZ.
Výrobca:
Kontaktná adresa: U Tesly 1825, Petřvald, 735 41; CZ.
Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení".
Značenie:
Na obuvi sa nachádzajú nasledujúce informácie (s uvedením príkladu)
Vzor
Norma, ktorú táto obuv spĺňa
Požiadavky normy, ktorým tato obuv vyhovela
Značka zhody, šarža, štvrťrok a rok výroby
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