
    INFORMACE PRO UŽIVATELE   CS 
 

Výrobek:   Pánské, dámské kalhoty, haleny, pláště    

Materiál:   64 % polyester, 33 % bavlna, 3 % elastan (Spandex) - 260 g/m2 

   62 % bavlna, 35 % polyester, 3 % elastan - 195 g/m2 

 

Související dokumenty:   

• Nařízení (EU) 2016/425. 

• EN ISO 13688:2013 Ochranné oděvy – Obecné požadavky. 

Účel použití: vyhovují z hlediska všeobecných požadavků EN ISO 13688 a účelu použití jakožto ochrana 

uživatelů proti prachu, ušpinění a povrchově působícím mechanickým vlivům bez nároků na vyšší ochrannou 

funkci – osobní ochranný prostředek jednoduché konstrukce.  

Upozornění pro uživatele: při důsledném dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla 

ohrozit uživatele na zdraví 

 (výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před 

tepelnými, chemickými riziky, zachycení pohyblivými částmi strojů apod.) Silně znečistěný, proděravěný, 

roztrhaný, či jinak poškozený oděv neskýtá popsanou ochranu a je nutné jej opravit nebo vyřadit. Předpokládaná 

životnost 2 roky. 

Před prvním použitím výrobek vyperte. 

Velikosti: označeny piktogramem s číselným kódem velikosti.  

 

 

Značení: všitou etiketou s identifikací výrobce, velikosti, materiálového složení a symbolů ošetřování dle              

EN ISO 3758:2012. 

Všechny tyto výrobky jsou označené grafickou značkou CE. 

Skladování: v suchém, tmavém a odvětraném prostředí v rozmezí teplot 10-30 °C. 

Balení, přeprava: v uzavřených, průhledných PE obalech. 

Likvidace: výrobek likvidujte dle zákona o odpadech.  

Způsob údržby:  

praní ruční i v pračce, normální mechanické působení, máchání a odstřeďování teplota lázně max. 60 °C, nebělte, 

zákaz sušení v bubnové sušičce, žehlení do max. teploty 110 °C, nečistěte chemicky. 

Při údržbě se řiďte piktogramy a pokyny na štítcích u oděvu.      

    

                                                             
Vzor štítku na oděvech:  

Název výrobku 

Kódové označení výrobku 

Kategorie, značka CE – shoda s Nařízením EU 

Materiálové složení 

Symboly údržby 

Velikost, piktogram velikosti 

3 (2) rozměry velikosti 

Upozornění na nutnost číst návod k použití 

Šarže 

Identifikace výrobce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v liště - 

„Dokumenty pro stažení“. 

 

Výrobce: Kontaktní adresa: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.                          

 

http://www.canis.cz/
http://www.canis.cz/

