ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Rukavice PD-08
Prohlašujeme, že deklarovaný osobní ochranný prostředek je ve shodě s ustanoveními Nařízení
vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky,
ve znění pozdějších předpisů, a které je v souladu se směrnicí Rady 89/686/EHS o sbližování
právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění
pozdějších směrnic.
Výrobek je identický s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem ES certifikátu o
přezkoušení typu č. 0072/487/162/07/08/0066/EX04 07 12 vydaným Notifikovanou
osobou číslo 0072 INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT, Avenue Guy
de Collongue, 69134 ECULLY Cedex, Francie.
Popis: Celokožené pětiprsté ochranné rukavice z jemné bílé lícové hověziny, hřbet ze štípenky,
pružinka v zápěstí, okraj lemovaný textilem.
Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům v suchém prostředí. Jsou
určeny pro manipulaci se zbožím, stavebnictví, strojírenský průmysl, zemědělství, apod.
Značení: logo výrobce, označení artiklu, velikost, piktogram informace, CE značka shody,
piktogram EN388
CE EN388:2003
Odolnost proti oděru
2
Odolnost proti prořezání
1
Odolnost proti protržení
3
Odolnost proti propíchnutí
2
Velikosti: 7 - 11
Údržba a čištění: Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Na čištění rukavic
nepoužívejte organická rozpouštědla. Nečistoty odstraňujte pomocí kartáčku. Rukavice nejsou
určeny k číštění praním.
Skladování: Rukavice musí být skladovány v originálním balení na suchém místě, daleko od
zdrojů tepla a přímého světla. Vyhněte se kontaktu s rozpouštědly, která mohou způsobit
zhoršení jejich vlastností.
V případě nedodžení těchto skladovacích podmínek, může dojít k znehodnocení rukavic, za
které výrobce neručí.
Upozornění: Před každým použitím rukavice vizuálně prohlédněte, cílem je zajistit bezpečnost a
především výborné pracovní podmínky. Pokud budou rukavice poškozené nebo znečištěné,
nemohou být použity – vyměňte je za nové.
Výrobce: PROFOD s.r.o., Malešická 546/71, 108 00 Praha 10, ČR
V Praze, dne 23.7.2014
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