
                                                   Informace pro uživatele     CS 
 

Výrobek: Pláště a obleky z PVC/polyester       ČSN EN ISO 13688:2014 

Vzor: „PROFI“ 1170 003 XXX XX, (1407-VV, 1408-VV, 1409-VV); „VENTO“ 1170 004 XXX XX (1411-

VV, 1412-VV); „DEREK“ 1170 001 XXX XX (1402-VV, 1403-VV)   

  

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

uživatelů proti prachu, ušpinění, povrchově působícím mechanickým vlivům a částečná ochrana proti dešti nebo 

vlhku. Bez nároků na vyšší ochrannou funkci. Osobní ochranný prostředek jednoduché konstrukce.    

Předpokládá se jejich použití jako převlek přes běžné pracovní oblečení.  PVC vytvářející nepromokavou vrstvu 

je termoplast, který nesnáší dlouhé vystavení teplotám vyšším než 80 °C, ani delší pobyt v mrazu. Těmto 

podmínkám je nutné přizpůsobit praktické použití obleků a plášťů. 

Materiál: Výrobky jsou zhotoveny z polyesterové tkaniny, povrstvené změkčeným PVC, švy podlepené.  

PROFI, VENTO: 60 % polyester 40 % PVC. 

DEREK: 64 % PVC, 36 % polyester. 

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. Pozor: sluch a periferní vidění mohou být narušeny, jestliže je oblečená kapuce. 

 Skladování a údržba: Ke skladování jsou vhodné suché a čisté prostory, jejichž teplota se pohybuje mezi  

+ 5 °C až 40 °C. Přímé sluneční světlo může nepříznivě ovlivnit životnost výrobků. Po použití udržujte toto 

oblečení v čistotě. Zbytky písku, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému 

poškozování. 

Výrobky lze čistit ručním praním – doporučujeme oděv udržovat šamponováním při teplotách do 30 °C s použitím 

běžných pracích prostředků a suší se volně zavěšen při mírné teplotě.  

Výrobky se nesmí bělit, žehlit, chemicky čistit ani sušit v bubnové sušičce.   

   

Velikosti: Označeny piktogramem s číselným kódem velikosti M – XXXXL. 

Balení, přeprava: V uzavřených, praktických poloprůhledných obalech. 

Likvidace: Výrobek likvidujte dle místních předpisů a zákona o odpadech. 
Značení: Všitou etiketou s identifikací výrobce, velikosti, materiálového složení a symbolů 

údržby dle:  

ČSN EN ISO 3758:2012. 

Tyto oděvy vyhovují základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU) 

2016/425 a dalším zmiňovaným normám. 
Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty pro stažení“. 

 

Vzor štítku na oděvech:  
název výrobku 

kódové označení výrobku 

kategorie, značka CE – shoda s NV 

materiálové složení 

symboly údržby 

velikost, piktogram velikosti,  

3 (2) rozměry velikosti 

upozornění o nutnosti číst návod k použití 

identifikace výrobce 

Šarže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

PROFI

1170 003 400 93

M

CAT: I

    60 % polyester, 40 % PVC  •              

60 % poliester, 40 % PVC

I.: 182 cm

II.: 92 - 100 cm

III.: 80 - 88 cm

BARCODE for 1 pc

order number


