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Produktový   list   
    

Název   produktu:     NÁVŠTĚVNICKÝ   OCHRANNÝ   PLÁŠŤ   ADM   Z   PLÁTNA   PRO   OPAKOVANÉ   POUŽITÍ   

Specifikace:           plášť   pro   opakované   použi�   
Materiál:               plátno   100%   bavlna,   resp.   Ba/PeS   v   gramáží   140   g/m2     
Barva:                    bílá   
Velikost:                 UNI   
Provedení:             bez   kapuce,   zavazování   na   tkaloun   

  
Způsob   použi�:     výrobek   slouží   pro�   mechanickým   povrchově   působícím   vlivům   a   běžnému     
                               znečištění,   pro�   slabě   agresivním   čis�cím   prostředkům,   jejichž   působení   lze   snadno     
                               vyloučit,   pro�   pronikání   neagresivních   aerosolů,   rizikům   při   manipulaci   s   horkými   předměty,     
                               kdy   uživatel   není   vystaven   teplotě   převyšující   50   st.   C   nebo   není   vystaven   nebezpečným     
                               nárazům.   Má   minimalizovat   průnik   respiračních   kapének   slin   při   mluvení,   kašlání,   kýchání     
                               apod.   z   prostředí   na   tělo   nositele.   

    
Upozornění:          výrobek   je   možno   používat   opakovaně.   Je   konstruován   na   50   pracích   cyklů   bez   změny   jeho     
                              základních   užitných   vlastnos�.   

  
Zařazení:               OOP   jednoduché   konstrukce   –   kategorie   I.   (uživatel   může   sám   zhodno�t   úroveň     
                              ochrany   pro�   jednotlivým   postupně   účinkujícím   minimálním   rizikům,   jež   mohou   být     
                              včas   a   bezpečně   uživatelem   iden�fikovány).   
                              Tento   osobní   ochranný   prostředek   je   ve   shodě   s   požadavky   následující     
                              harmonizované   normy:   ČSN   EN   ISO   13688:2013-   Ochranné   oděvy   -   Všeobecné     
                              požadavky   OOP   jednoduché   konstrukce   pro�   minimálním   rizikům,   jež   mohou   být     
                              včas   a   bezpečně   uživatelem   rozpoznána.     
                              Samocer�fikace   byla   provedena   na   základě   technické   dokumentace   výrobku,     
                              technického   listu   vstupního   materiálu   a   prak�ckých   zkoušek   ergonomických     
                              vlastnos�   výrobku   výrobcem   dne   1.   3.   2020.   

  
Značení:                 CE,   kat.   1   (nášivkou,   �skem   na   vnitřním   švu   výrobku)   
                              Výrobní   šarže   (rok   výroby)   a   iden�fikační   údaj   výrobce   (obchodní   jméno,   značka)   
                              Piktogramy   pracích   symbolů   -   50   pracích   cyklů,   vyvářka   100   st.   C,   sušička,   žehlení   na   3.   stupeň,     
                              nevhodné   chemického   čištění   
Skladování:            Výrobek   uschovejte   na   suchém   místě   s   teplotou   do   30   °C,   op�málně   v   původním     
                              obalu,   v místě   chráněném   před   slunečním   zářením   a   v   dostatečné   vzdálenos�   od     
                              tepelných   zdrojů   a   od   výrobků,   které   by   mohly   mít   nega�vní   vliv   na   jeho   vlastnos�.   

  
Likvidace   použitých   výrobků:     Poškozený   nebo   použitý   výrobek   likvidujte   do   směsného   komunálního   odpadu,   
dojde-li   během   použi�   k potřísnění   chemickými   nebo   biologickými   látkami   (výrobek   před   nimi   nechrání!),   
postupujte   při   likvidaci   dle   specifických   norem   a   pravidel   subjektu   uživatele.   
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