
 

Ochranný oděv POLYTECHOchranný oděv POLYTECH
Popis: 
monterkové oděvy s antistatickou, kyselinovzdornou
a nehořlavou úpravou, odolné proti vlastnostem
elektrického oblouku, vyráběné ve velikosti 44 - 62

materiál: 
74% bavlna, 25% polyesteru, 1% vodivé vlákno, 
290 g/m2.

Použití:
Polytech je ochranný oděv kategorie III
podle Nařízení EU 2016/425 a splňuje normy:
EN 13034:2005, typ 6
EN 11611:2008 A1 třída 1 
EN 11612:2009 A1, B1, C1, E3 
EN 1149-5:2008 
CEI EN 61482-1-2:2008 třída 1-4kA 

328044-62  blůza POLYTECH (35207)
318044-62  kalhoty do pasu POLYTECH (35206)
348044-62  kombinéza POLYTECH (35209)

Informace pro uživatele

Návod na údržbu a životnost: 
Tkanina má hoření zpomalující fluorokarbonovou úpravu 
odpuzujcí vodu a olej. Suché čištění nebo praní postupně 
snižují účinky tohoto povrchového ošetření. Maximální 
počet praní je 20x. Perte odděleně od ostatních oděvů, 
abyste zabránili přenosu hořlavých vláken. Nikdy 
nepoužívejte aviváž, bělidlo nebo přírodní saponáty. 
Dodržujte symboly na etiketě.

Je-li oděv poškozen, nezajišťuje již plnohodnotnou 
ochranu a nelze jej používat.

Životnost oděvů je závislá na intenzitě používání 
a náročnosti činnosti, při  které jsou používány. Nelze 
proto určit  konkrétní časový údaj životnosti.

 

Certifikováno:
  Centro Tessile Cotoniero e abbigliamento, 
  Piazza Sant´Anna 2, 21052 Busto Arsizio (VA)
  NB: 0624

  Výrobce:  SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. 
                           Zona Industriale S.Maria degli Angeli 
                           06081 ASSISI (PG) - ITALY

Distributor pro ČR a SR:  PRA-P-OR s.r.o., 

                        Orlovská 343/148, 
                        713 00 Ostrava 

    IČ: 26842017
                                                              www.pra-p-or.cz

EU prohlášení o shodě: 
http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseni

Balení, skladování a likvidace: 
Oděvy jsou baleny v igelitovém sáčku, v tomto obalu je skladujte na suchém a větraném místě mimo dosah přímého 
slunečního záření a zdrojů tepla. Výrobce ani dovozce nenesou žádnou zodpovědnost za poškození způsobené 
nevhodným použitím nebo skladováním. Jestliže nedošlo ke kontaminaci oděvů zvláštními látkami, mohou se 
likvidovat jako běžné textilní odpady. V opačném případě se řiďte platnými právními předpisy upravujícími likvidaci 
zvláštních odpadů.

Značení: 
  Na štítku v oděvu je:  
  označení loga výrobce, velikost, název nebo typ oděvu,   
  symboly pro praní a údržbu, materiál, označení  
  norem, které oděv splňuje.

http://www.pra-p-or.cz/

