
POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

KOŠILE POLYTECH

Popis: 
Košile s dlouhým rukávem,
an�sta�cká, ohnivzdorná, kyselinovzdorná,
kryté zapínaní na druky,
dvě náprsní kapsy s klopami s krytým drukem.

2Materiál:  99% bavlna,1% an�sta�cké vlákno, 140g/m

Velikost:  37  - 48 

Použi�: 
Oděv je navržen a vyroben v souladu s požadavky 
EU nařízení  2016/425, je označen jako PPE kat. 2
a splňuje požadavky norem EN 13688:2013, 11612:2015, 
EN 13034:2008 a EN 1149-5:2009.

Doporučená odvětví:
petrochemický, chemický, rafinérský, 
olejářský, plynárenský průmysl, 
svařování, údržba plynové sítě, hasiči.

Skladování, přeprava, 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 použi�m 
nebo skladováním. 
Oděvy nevhodné k používání se mohou likvidovat 
jako běžné tex�lní odpady. 

Upozornění
Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, 
mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. 
V případě podráždění pokožky oděv dále nepoužívejte. 
Je na zodpovědnos� každého uživatele aby posoudil, 
zda rukavice využívá za vhodných podmínek. 

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

PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice
www.pra-p-or.cz, objednavky@pra-p-or.cz
+420 596 628 776,  +420 725 890 513

Distributor do ČR a SR:        Název výrobku: 

Kód:  378137-48   (35219)košile POLYTECH světle modrá
37-48   (35219 B)3780 košile POLYTECH tmavě modrá

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

 Návod na údržbu:
Oděv lze prát buďto odděleně anebo se stejně barevnými věcmi, 
dle symbolů na e�ketě. Před praním zapněte druky. Perte naruby.

Před použi�m se ujistěte, že oděv je v dobrém stavu,
nepoškozen a čistý.
Pokud je oděv poškozen, nezajišťuje již plnohodnotnou ochranu 
a nelze jej používat.     

Životnost  je závislá na intenzitě a náročnos� činnos�, 
při které jsou používány. Vlastnos� ochranného oděvu
zůstávají nezměněny 5 pracích cyklů.
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