
POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

Popis: 
Bezešvý, pletený pro�řezný a žáruvzdorný návlek na paži, 
délka 45 cm, materiál: 87% polyamid, 7% skelné vlákno, 
6% elastan

Tyto návleky jsou osobním ochranným prostředkem (OOP)
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425, 
patří do kategorie II a splňují požadavky norem: 
EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2016, EN ISO 13997
a EN 407: 2004.

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

Distributor do ČR a SR:        

Použi�: 
Ochranné návleky poskytují ochranu předlok� a paže 
před ostrými hranami a teplem:
Jsou určeny pro všeobecné použi� ve slévárenství, sklářství, 
v kuchyních a pekárnách.

Návleky se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení 
pohyblivými částmi strojů. 
Pužívejte pokud možno za sucha a chraňte je před 
zbytečným znečištěním z vnitřní i vnější strany. 

 Skladování, přeprava, likvidace:
Skladujte při pokojové teplotě na suchém 
a větraném místě mimo přímé působení slunečního světla. 
Návleky přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. 
Návleky nevhodné k použi� likvidujte dle zákona o odpadech, 
pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, 
vyhoďte do běžného 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. 

Cer�fikaci provedl: 
CTC Centre Technique du Cuir et de la maroquinerie, 
Parc Sc. T.Garn – 4 rue Herm, Frankel, F 69367 Lyon Cedex 07, 
no�fikační osoba č. 0 075

EU prohlášení o shodě je k dispozici na

h�p://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseni

 Výrobce:
Helmut Feldtmann GmbH, Zun�strasse 28, 
D-21244 Buchholz/Nordheide  

norma a rok vydání:
mechanická odolnost,
piktogram a hodnoty

Značení: Na š�tku v návleku je: 

je název, kód, výrobce, značka shody, normy, 
piktogramy, EAN, materiál a symboly  údržby.

a)  pro� oděru   (0-4): úroveň 4
    b)  pro� řezu (0-5): úroveň x

   c)  pro� roztržení (0-4): úroveň 4
 d)  pro� propichu (0-4): úroveň x

e)  pro� pořezu :dle EN 13997
      úroveň D

norma a rok vydání:
ochrana pro� teplu a plameni,
piktogram a hodnoty

 a) pro� plameni x (0-4):  netestováno
b) pro� kontaktnímu teplu 1  (0-4): úroveň 

  (0-4):  c) pro� konvekčnímu teplu x
  (0-4): d) pro� sálavému teplu  x 

 (0-4):  e) pro� malým rozstřikům kovu x
   (0-4):  f) pro� velkým rozstřikům kovu x 

4 x 4 x D

EN 388:2016

x 1 x x x x

EN 407:2004

Návod na údržbu: 
Stav návleku kontrolujte před každým použi�m. 
Nepoužívejte prodřené nebo silně znečištěné návleky. 
Vlhký návlek je nutno před dalším použi�m vysušit při 
pokojové teplotě mimo přímý zdroj tepla. 

K ošetřování doporučujeme používat běžné mechanické 
čis�cí prostředky (např. kartáč, hadřík). 
Nelze prát, chemicky čis�t, žehlit, ani sušit v sušičce. 

Životnost 

Životnost návleků je závislá na intenzitě používání 
a náročnos� činnos�, při  které jsou používány. 
Nelze proto určit  konkrétní časový údaj životnos�.

Balení: 
jednotlivě v PE sáčku a po 100 párech v kartonu. 

Rukavice SANTIAGO
Název výrobku: 

Kód:  189005 (0847),   velikost:  univerzální


