Informace pro uživatele obuvi - holínky FRESH
Obuv splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425,
normy ISO 20347:2012, ISO 22196:2011, AACTCC Test Metod 30.
Význam symbolů značení:
CE - obuv vyhovuje základním požadavkům nařízení EU 2016/425
EN ISO 20347:2012 -OB – pracovní obuv splňuje základní požadavky
ISO 22196:2011 – stanovení antimikrobiální aktivity na plastických a neporézních površích
FO – odolnost podešve vůči olejům a pohonným hmotám
WRU – odolnost svršku proti průniku a absorbci vody
SRC – odolnost proti uklouznutí na dlaždicích se saponátem i na ocelovém povrchu s glycerinem
Použití
Obuv je určena pro každodenní použití jako ochrana před vodou, blátem a jiným znečištěním,
roztokům kyselin (30%), zásad (20%), soli, hydroxidu vápenatému, alkoholům, oleji a tukům.
100 % chrání před vlhkostí a má protiskluzné vlastnosti (SRC). Vhodné do potravinářského,
chemického průmyslu apod. v teplotním rozmezí od -5 do +40°C.
Údržba
Obuv se nesmí čistit ostrými předměty, mýt organickými rozpouštědly, sušit pomocí ohřívačů
a nesmí být dlouhodobě vystavena vlivu přímého slunečního záření. Pro čištění obuvi použijte teplou
vodu s jemným čisticím prostředkem a houbičku, popřípadě jemný kartáč. Sušte při pokojové teplotě
mimo zdroj tepla.
Skladování
Obuv skladujte v poloze, při které nedochází k zalomení nebo deformaci obuvi, při teplotě
+5 až +30 °C, mimo zdroje tepla a světla, ve vzdálenosti minimálně 1 m od přímého tepelného
zdroje.
Doba použitelnosti
Nelze jednoznačně určit dobu použitelnosti obuvi. Záleží na mnoha okolnostech př. podmínkách
použití nebo způsobu ošetřování. Obuv nepoužívejte, pokud došlo k proříznutí, propíchnutí nebo
jinému mechanickému poškození.
REKLAMACE

Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou, např. nepár u obuvi, chybějící
část obuvi atd.
Záruka se nevztahuje na změny vlastností obuvi, které vznikly v průběhu času následkem opotřebení
či přirozené změny vlastností materiálu, nebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel
a zásad správného používání
a ošetřování obuvi. Nevhodně vybraný druh, velikost a šířka obuvi nemohou být důvodem pozdější
reklamace.
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