
CZ  SKLADOVÁNÍ: v suchu, skryjte před přímým sl. Zářením; POUŽÍVÁNÍ: ochrana proti mechanickým rizikům; ČIŠTĚNÍ: 
Nečistoty odstraňujte kartáčem a rukavice skladujte při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.  
POPIS: rukavice z nábytkářské hověziny, podšívka z netkané textilie; ÚDRŽBA: nevystavujte sálavému teplu, organickým 
rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům, žíravinám a vodě; STUPEŇ OCHRANY: EN 388 2132, 
ochrana proti oděru 2, řezu 1 , trhání 3, propichu 2 

piktogram ochrana proti mech rizikům; CE značka shody; A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH 

REPUBLIC identifikace výrobce; piktogram informace; notifikovaná osoba- VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. 
Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovensko 
Upozornění:rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů 

 
SK  Skladovanie: Rukavice skladovať v suchom prostredí, teplotné rozmezie 0°+ 30° C, bez priameho slnečného zárenia; 
Používanie: Rukavice sú určené k ochraně rúk proti mechanickým rizikám; Nečistotu odstránime jemně kartáčom. Skladovať 
pri izbovej teplote. Pranie ani chemické čistenie nie je možné;  
Popis: 5-prsté ochranné rukavice, rukavice sú vyrobené z nábytkarskej hovädzej usne, podšívka z netkanej textílie. 
Údržba: Rukavice nesmú byť vystavené sálavemu teplu, organickým rozpúšťadlám a ich výparov, tukom, minerálnym 

olejom, žieravín a vode. 2132 Stupeň ochrany podľa EN 388:  

Odolnosť voči oderu: 2,Odolnosť voči prorezaniu: 1, Odolnosť voči roztrhnutiu: 3, Odolnosť voči prepichnutiu: 2 

značka informácie, , A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC identifikácia výrobcu, CE 

značka zhody, značka mechanické rizika  
 Upozornienie: Rukavice sa nesmú používať na miestach, kde hrozí zachytenie do pohyblivých častí strojov 

Institut pre testovanie a certifikátu VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, 

Slovensko 
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