
cz Technický list
Ochranné rukavice prstové PD-07

Rukavice jsou ve shodě s normami EN 420, EN 388.

Popis:
Ochranné rukavice ze štípané hověziny, střih driver, pruženka na zápěstí, barevný lem. Velikosti: 8, 9, 10, 11

Určení:
Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům při manipulaci s lehčími i středně těžkými 
předměty, např. v truhlářství, opravárenství, dopravě, zasilatelství. Rukavice nejsou odolné vůči tekutinám a 
nezajišťují ochranu před chemikáliemi a mikroorganizmy. Výrobce deklaruje zdravotní nezávadnost rukavic 
dle normy EN420. Deklarovaná úchopová schopnost odpovídá třídě 5. Zařazení dle EN388: 

Odolnost proti otěru  3

Odolnost proti řezu  1

Odolnost proti protržení  3

Odolnost proti propíchnutí  3

CE přezkoušení shody provedl INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT, 69134 
ECULLY CEDEX / Francie, Notified Body 0072.

Označení: 
Rukavice jsou označeny CE, dále logem dodavatele, typovým číslem, velikostí, číslem a piktogramem dle 
EN388 a návodovým piktoramem. 

Údržba a čištění: Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Na čištění rukavic nepoužívejte organická 
rozpouštědla. Nečistoty odstraňujte pomocí kartáčku. Rukavice nejsou určeny k čištění praním.

Skladovatelnost: 
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 neručí 
výrobce.

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, Česká republika, IČ: 27179397, www.profod.com



en Technical file
Work gloves PD-07

In compliance with EN 420, EN 388.

Description
Cow split leather gloves, driver style, elastic wrist, color coded hem. Available sizes: 7,8,9,10,11.

General Information
The quality system used to manufacture the gloves is in compliance with ISO 9001 2000.
None of the materials or Processes used in the manufacture of these products are known to be harmful to the 
wearer. These gloves do not contain any substance that at levels known or suspected to affect the health or 
hygiene of the user in the foreseeable conditions of normal use.

Performance 
These gloves comply to CE norms and have the following levels of protection against mechanical hazards: -
Mechanical test data in accordance with EN 388: 2003(3133) and EN 420:2003 + A1: 2009 standard.
Dextrity: Level 5. EN388 levels of performance: 

Abrasion Resistance  3

Cut Resistance  1

Tear Resistance  3

Puncture Resistance  3

EC type examination certificate issued by  INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE 
L'HABILLEMENT, 69134 ECULLY CEDEX / France, Notified Body 0072.

Instructions for use: These gloves are used for protection against mechanical risks. Do not use out of its 
usage specifications defined in the instruction above. It is the responsibility of the end user not the 
manufacturer to determine the gloves suitably for the intended use.

Clearing / Maintenance:
It cannot be cleaned. Do not use of its usage specifications defined in the instruction above. It is the 
responsibility of the end user and not the manufacturer to determine the glove suitably for the intended use.

Packing, Storage and Obsolescence:
The gloves are packed in bundles along with this user instruction leaflet. The bundled gloves are then placed 
in cardboard cartons, which prove to be advantageous for transportation and storage. Store the gloves in cool 
dry place and out of reach of sunlight.

Producer:
PROFOD s.r.o., Malešická 546/71, 108 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27179397, www.profod.com


