
POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

Rukavice REMEL

Popis: 
tex lní teploodolné rukavice,
odolné do 250°C,
materiál: 85% bavlna, 15% polyester

Tyto rukavice jsou osobním ochranným prostředkem (OOP)        
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425,                          dle 

a splňují požadavky norem: 
EN 420: 2003 + A1: 2009 (všeobecné požadavky),
EN 388: 2016 (mechanická odolnost),
EN 407: 2004 (proti tepelným rizikům).

Použi : 
Tyto rukavice chrání ruce před znečištěním
a běžnými mechanickými riziky, především jsou vhodné 
při manipulaci s teplými předměty
např. v pekárnách apod.

Rukavice se , pokud existuje riziko nesmí používat
jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. 
Nejsou vhodné pro svařování a pro manipulace 
s chemickými látkami. 
Nesmí přijít do styku s otevřeným plamenem.

Balení: 
v igelitovém sáčku po 12 párech 
a po 120 párech v kartonu. 

 Skladování, přeprava, likvidace:
Skladujte při pokojové teplotě na suchém a větraném místě 
mimo přímé působení slunečního světla. 
Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené 
špatným skladováním. 
Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. 
Rukavice nevhodné k použi  likvidujte v souladu se zákonem 
o odpadech  - pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, 
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 zodpovědnos  každého uživatele aby posoudil, 
zda rukavice využívá za vhodných podmínek. 

Výrobce: 
Helmut Feldtmann GmbH
Zun straße 28, 21244, Buchholz in der Nordheide, Německo

EU prohlášení o shodě je k dispozici na
 h p://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseni

          

PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice
www.pra-p-or.cz, objednavky@pra-p-or.cz
+420 596 628 776,  +420 725 890 513

Distributor do ČR a SR:        Název výrobku: 

Kód:  ,  velikost: 10 103040 (0335)
  

Návod na údržbu rukavic: 
Stav rukavic kontrolujte před každým použi m. 
Každý uživatel si má rukavice vyzkoušet a ujis t se, 
že zvolil správnou velikost, jedině tak je zaručena 
plnohodnotná ochrana a úchopová schopnost. 
Nepoužívejte prodřené, silně znečištěné nebo ztvrdlé rukavice. 

Vlhké rukavice je nutno před dalším použi m 
vysušit při pokojové teplotě mimo přímý zdroj tepla. 
K ošetřování rukavic doporučujeme používat běžné mechanické 
čis cí prostředky (např. kartáč, hadřík). 
Tyto rukavice nelze čis t praním. Mycí nebo chemické čištění 
vyžaduje konzultaci s odbornou firmou.

Životnost rukavic je závislá na intenzitě používání 
a náročnos  činnos , při které jsou rukavice používány.  

Značení: na š tku v rukavici je: 
logo výrobce, typ, kód a velikost (Grosse) rukavice, 
značka shody, piktogram informace 
a stupně odolnos  dle EN 388 a EN 407.
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ART. 0335  REMEL
Grosse 10

EN 388: mechanická odolnost:
a)  pro  oděru (počet cyklů potřebných k poškození rukavice, 0-4): úroveň 0

 (počet cyklů potřebných k proříznu  rukavice, 0-5): úroveň b)  pro  řezu 2
  (síla potřebná k roztržení rukavice v Newtonech - N, 0-4): úroveň c)  pro  roztržení 2 

d)  pro  propichu (síla potřebná k propíchnu  rukavice v Newtonech - N, 0-4): úroveň 1
 xe) odolnost pro  řezu dle EN ISO 13997 (pla  pro pro řez.rukavice - A-F): netestováno

EN 388: mechanická odolnost:
odolné kontaktnímu teplu: 2 úroveň 

Příklad značení:
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