
 

RUKAVICE  TECHNICIANRUKAVICE  TECHNICIAN
Popis: 
Anatomicky tvarované pětiprsté rukavice                               
vyráběné ve velikostech   8, 9, 10, 11 (M - XXL),
hřbet z elastického prodyšného materiálu, dlaň a palec z jemné umělé kůže. 

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. 

Jsou schopny poskytnout dostatečnou ochranu při:
- lehkých mechanických činnostech, 
- manipulaci s předměty do teploty 50°C, 
- práci s neagresivními čistidly, 
- při činnostech ve venkovním prostředí jako ochrana před běžnými
   povětrnostními vlivy, 
- při činnostech s malými vibracemi a rázy, ne však v oborech, u nichž může
   vlivem vibrací dojít k nezvratnému poškození zdraví.

Tyto rukavice se nesmí používat nad rámec možností uvedených výše (např. 
práce s chemikáliemi, práce s horkými předměty).

Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení 
pohyblivými částmi strojů. 

Informace pro uživatele

Značení:
Na hřbetě rukavice je: 

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

a)  proti otěru (0-4): stupeň 4 
b)  proti pořezu (0-5): stupeň 2 
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. 

Distributor pro ČR:  PRA-P-OR s.r.o., 

                        Orlovská 343/148, 
                        713 00 Ostrava Heřmanice
                        IČ: 26842017
                        DIČ: CZ26842017
                        www.pra-p-or.cz

4 2 4 1

Kód 193008-11 (0871)

EN 388


