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Prečítajte si pozorne návod na použitie  Vyhovujú požiadavkám Nariadenia (EÚ) 

2016/425 

 
Rukavice päťprsté z bavlneného úpletu so silnou vrstvou PVC. Dĺžka rukavice 27 cm. 

Vzor: „KADO“ Kód: 3430 001 250 10 Veľkosť: 10 Materiál: Bavlna, PVC.  

Tieto rukavice sú jednoduchý osobný pracovný prostriedok určený len pre ochranu pred minimálnymi rizikami, ktorých následky môžu byť 

užívateľom včas predpokladané - drobné mechanické pôsobenie, ktorého účinky sú povrchové. Poveternostnými vplyvmi, ktoré nie sú 

výnimočné ani extrémne povahy. Celoplastové (gumené) rukavice tiež voči čistiacim prostriedkom so slabým pôsobením a ľahko odvolateľným 

účinkom (zriedené saponátové roztoky, atď.). Nie sú vhodné na zváranie, ani manipuláciu so silne agresívnymi chemickými látkami, ostrými 

a horúcimi predmetmi o teplote vyššej ako 50°C . Rukavice chráňte pred sálavým teplom a pred vplyvom agresívnych chemických látok.  

Požiadavky podľa  EN 420: Uchopovať schopnosť - trieda vyhotovenie: 4. 

Upozornenie: Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím preverte ich stav. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. 

Rukavice sa nesmú používať v prípade nebezpečenstva zamotania do pohyblivých častí strojov.  

Uvedené skutočnosti môžu užívateľovi prispieť k racionálnemu používaniu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého 

užívateľa, aby posúdil, či rukavice využíva za vhodných podmienok.  

Údržba, životnosť: Po použití sa presvedčte, že sú z rukavíc odstránené všetky znečisťujúce látky. Jedná sa o rukavice na krátkodobé použitie. 

Životnosť rukavíc predĺžite, ak ich po každom použití opláchnete čistou vodou a zavesené dobre usušíte mimo zdroj tepla. Zákaz prania rukavíc,  

nečistite chemicky, zákaz bielenia, zákaz sušenia v bubnovej sušičke, sušte voľne rozložené, zákaz žehlenia. Predreté, silne znečistené alebo 

stvrdnuté páry vymeňte za nové. Neručíme za možné zníženie ochrannej funkcie ako následku nesprávneho ošetrovania. Pri vhodných 

podmienkach skladovania je doba skladovateľnosti 2 roky. 

Skladovanie, preprava: V čistom, suchom a dobre vetranom prostredí pri izbovej teplote, bez kontaminácie vlhkom, nečistotami, plesňami, 

popr. ďalšími činiteľmi znižujúcimi úroveň ochrany. Nevystavovať dlhšiemu pôsobeniu slnečného žiarenia. Prepravujte najlepšie v originál 

balení. 

Nebezpečné prímesi: Materiály kožených rukavíc, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou užívateľa môžu byť u citlivých osôb  príčinou 

alergických reakcií. Pri podráždení pokožky alebo alergickej reakcii rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára.  

Likvidácia: Rukavice by mali byť likvidovane podľa zákona o odpade. 

Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení". 

Vzor značenia rukavíc:  

„KADO“ Vzor rukavice 

10 Veľkosť rukavice 

EN420  Norma, ktorej tento výrobok zodpovedá 

 Značka zhody 

CAT I Zaradenie rukavice do kategórie I – rukavice pro min. riziká 

 Upozornenie na nutnosť čítať návod k použitiu 

„A“ Identifikácia výroby 

ZA/2018/XXX Šarža 

 Identifikácia výrobcu 

 

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic V prípade potreby podrobnejších informácií kontaktujte: 

 

 

 


