
 

RUKAVICE  HENANRUKAVICE  HENAN
Popis: 
Bezešvé pětiprsté rukavice                               
vyráběné ve velikostech  7, 8, 9, 10, 11,
50% polyamid, 50% bavlna, 
PVC terčíky v dlani. 

Tyto rukavice jsou osobním ochranným prostředkem (OOP) 
dle evropské směrnice 89/686/EEC, kategorie II,  
splňují požadavky norem EN 420 a EN 388.

Použití: 
Rukavice jsou určeny pro ochranu uživatele proti mechanickému 
působení, jehož účinky jsou povrchové a následky mohou být uživatelem 
včas předpokládány. 

Poskytují velmi dobrou hmatovou citlivost a bezpečný úchop. 
Jsou vhodné pro všeobecné použití.
Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení 
pohyblivými částmi strojů. 

Nejsou vhodné pro svařování, pro manipulace s chemickými látkami, 
nebo horkými předměty.

Předpokládá se jejich krátkodobé použití.

Rukavice používejte pokud možno za sucha a chraňte je před zbytečným 
znečištěním z vnitřní i vnější strany. 

Informace pro uživatele

Značení:
Na štítku v rukavici je: 

označení loga výrobce, velikost, název, typ rukavice, 
značka shody, kategorie 2 a stupně odolností  dle EN 388

a)  proti otěru (0-4): stupeň 2 
b)  proti pořezu (0-5): stupeň 1 
c)  proti roztržení (0-4): stupeň 4 
d)  proti propichu (0-4): stupeň 1

Návod na údržbu a životnost rukavic: 
Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Každý 
uživatel si má rukavice vyzkoušet a ujistit se, že zvolil 
správnou velikost, jedině tak je zaručena plnohodnotná 
ochrana a úchopová schopnost. Nepoužívejte silně 
znečištěné, ztvrdlé, prodřené nebo jakkoli jinak poškozené 
rukavice.

Životnost rukavic je závislá na intenzitě používání                 
a náročnosti činnosti, při které jsou rukavice používány. 

Vlhké rukavice je nutno před dalším použitím vysušit při 
pokojové teplotě mimo přímý zdroj tepla. K ošetřování 
rukavic doporučujeme používat běžné mechanické čisticí 
prostředky (např. kartáč, hadřík). Tyto rukavice nelze čistit 
praním. 

Skladování, přeprava, likvidace: 
Rukavice skladujte v suchém a chladném prostředí 
mimo přímé působení slunečního světla. Výrobce 
nenese odpovědnost za změny kvality způsobené 
špatným skladováním. Rukavice přepravujte                     
v původním balení nebo v plastovém pytli. Použité 
rukavice vyhoďte do komunálního odpadu. 

Upozornění ! 
Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou 
uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou 
alergických reakcí. V případě podráždění pokožky 
rukavice dále nepoužívejte. Je na zodpovědnosti 
každého uživatele aby posoudil, zda rukavice využívá   
za vhodných podmínek. 
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