INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA

SK

Výrobok: „BRIGHTON“ 1210 078 XXX XX Pánska zateplená bunda s odopínateľnou kapucňou. Pružná manžeta v rukávoch, sťahovanie v
dolnom okraji. Tieto odevy sa vyrábajú v rôznom farebnom vyhotovení.
Materiál: 100 % polyester, podšívka a výplň: 100 % polyester
Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenie (EÚ) 2016/425 a ďalším
uvádzaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie I.
Účel použitia: Vyhovujú z hľadiska všeobecných požiadaviek EN ISO 13688:2013 a účelu použitia ako ochrana užívateľa proti prachu, ušpineniu
a povrchovo pôsobiacim mechanickým vplyvom a ochrana proti chladu EN 14058:2004, bez nárokov na vyššiu ochrannú funkciu – osobný
ochranný prostriedok jednoduchej konštrukcie.
Vrchný materiál bundy má vode-odolnú úpravu proti nepriaznivému počasiu (napr. dážď, sneženie), hmle a zemnej vlhkosti.
Ochranná hodnota nameranej efektívnej tepelnej izolácie odevu je kombináciou teploty okolitého ovzdušia a úrovne činností (produkcia tepla
látkovou výmenou).
Primeraná úroveň izolácie celého tela nie je postačujúca na zamedzenie prechladnutiu vnímaných častí tela (napr. Ruky, nohy, tvár) a s ním
spojeným rizikom omrznutiu.
Efektívna tepelná izolácia odevu a okolitej teploty v °C pre tepelnú rovnováhu pri rôznych úrovniach činností a dĺžky expozície:
Stojaci človek
Ľahká činnosť pohybujúceho sa človeka
Mierna činnosť pohybujúceho sa človeka
Max. 8 h pri 11 °C
Max. 8 h pri -1 °C
Max. 8 h pri -19 °C
Max 1 h pri -2 °C
Max 1 h pri -15 °C
Max 1 h pri -32 °C
Tieto hodnoty teplôt platia iba pri rovnomernom rozdelení izolácie na tele a s vhodnými rukavicami, topánkami a prikrývkou hlavy a pri
rýchlosťou vzduchu 0,3 m / s až 0,5 m / s.
Vyššia rýchlosť vetra zvýši teploty v tabuľke vplyvom vyššieho chladiaceho účinku vetra.
Voľba správneho odevu podľa príslušnej triedy musí byť uskutočnená podľa špecifických potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika
a konkrétnych podmienok na príslušnom pracovisku. Za túto voľbu je zodpovedný zamestnávateľ, je povinný určiť a zvoliť správny typ
oblečenia ešte pred jeho použitím.
Upozornenie pre užívateľa: Pri dôslednom dodržiavaní 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, zachytávaniu pohyblivými časťami strojov a pod.) Silne znečistený, prederavený, roztrhaný, či inak poškodený odev nespĺňa popísanú
ochranu a je nutné ho opraviť (zošiť) alebo vyradiť.
Ostrosť sluchu a periférne videnie môžu byť narušené, ak si natiahnete kapucňu.
Po každom postupu čistenia sa tepelná izolácia môže znížiť.
Veľkosti: Označenie piktogramom s číselným kódom veľkosti S - XXXXL
Veľkosti odpovedajú predpísaným intervalom podľa EN ISO 13688:2013.
Odevy sú šité na štandardnú výšku 182cm. Povolená tolerancia odchýlok rozmerov je +4 a –3%.
Značenie: Všitou etiketou s identifikáciou výrobcu, veľkosti, materiálového zloženia a symbolov ošetrovania podľa EN ISO 3758:2012
EN 14058:2004
3
Trieda tepelnej odolnosti Rct
X
Trieda priedušnosti AP
2
Trieda prieniku vody WP
X
Hodnota izolácie Icler
X
Hodnota izolácie Icle
Použitie X miesto čísla vyjadruje, že odev nebol na túto požiadavku preskúšaný

Skladovanie: V uzavretých, suchých, dobre vetraných skladoch, chrániť pred sálavým teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1m od
vykurovacích telies. V prípade, že je odev mokrý, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom uschovajte. NESKLADUJTE na miestach
s priamym slnečným svetlom.
Balenie, preprava: V uzavretých priehľadných PE obaloch.
Spôsob údržby: Pranie ručné aj v práčke, teplota max. 30 0C, zákaz bielenia, nesušte v bubnovej sušičke, zákaz žehlenia, nečistite chemicky.
Pred prvým použitím vyperte, nepoužívať aviváž. Pri údržbe sa riaďte piktogramami a pokynmi na štítkoch na odeve.
Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia spálením.
Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro sťažení".
BRIGHT ON
1210 078 802 92

S
CAT : I
material:
Svrchní · upper • wierzchni : 100 %
polyester · 100 % poliester
Podšívka • lining • podszewka: 100 %
polyester • 100 % poliester
Výplň • padding • wyściółka: 100 %
polyester • 100 % poliester

Před prvním použitím vyperte, nepoužívejte
aviváž · Pred prvým použitím vyperte,
nepoužívať aviváž · Wash before first use, do
not use fabric softener · Umyć przed pierwszym
użyciem, nie stosować pł ynu do zmiękczania
tkanin

Vzor štítkov na odevoch:
názov výrobku
kódové označenie výrobku
kategória, značka CE – zhoda s NV
materiálové zloženie
symboly údržby
veľkosť, piktogram veľkosti, normy
2 rozmery veľkosti
upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie
identifikácia výrobcu

I.: 182 cm
II.: 94 - 98 cm

BARCODE for 1 pc
O rde r numbe r

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

