
Informace pro uživatele 

 
EN 420:2003    EN 388:2003    CAT  II 
 
Výrobek: Rukavice polyester/bavlna/latex, rukavice pětiprsté, bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené 

v latexu, zvrásněný povrch. 

Materiál:  65% polyester, 35% bavlna, povrstvení - latex 

Vzor:                   0001-8V „ROXY“  - místo písmene „V“ je na rukavici označena velikost (M, X) 

  

Tyto rukavice byly zkoušeny dle EN 388:2003- mechanická rizika 

Odolnost proti oděru:   třída provedení  2 
   Odolnost proti řezu:   třída provedení  2 

   Odolnost proti dalšímu trhání  třída provedení  4 
   Odolnost proti propíchnutí  třída provedení  2  

Uvedené stupně ochrany platí pouze pro dlaňovou část rukavice a to pro rukavice nové, nepoškozené a 

neprané. 

EN 420 - ochranné rukavice (všeobecné požadavky) 

Úchopová schopnost   třída provedení 5   

Rukavice pro „speciální použití“ – ochrana dlaně a prstů. Velikosti (délky) nejsou v souladu s EN 420, zápěstí 

není chráněno. Nepoužívejte tyto rukavice tam, kde je vyžadována ochrana v oblasti manžety. 
Velikost: M=8, X=10 

Určení:     Základní funkcí je ochrana před poraněními, které mohou nastat v těch pracovních oblastech, pro 

které jsou výrobky určeny. Slouží jako ochrana rukou proti znečistění a ochrana v pracovním prostředí při práci 

s mechanickým ohrožením.  

Údržba: Předpokládá se jejich krátkodobé použití. Praní, ani chemické čistění se nedoporučuje. Prodřené, silně 

znečistěné nebo ztvrdlé páry vyměňte za nové. Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. 

Skladovatelnost: Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorech v původním balení. 

Přílišná vlhkost vzduchu, teplota a přímé působení slunečního světla mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto 

vzniklá poškození dodavatel neručí. 

Upozornění: Rukavice se nesmí používat v případě nebezpečí zapletení do pohyblivých částí strojů. Materiál 

rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědly. 

Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na 

zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil, zda rukavice využívá za vhodných podmínek. 

Rukavice obsahují přírodní latex, který může u lidí citlivých na tento produkt vyvolat alergické reakce 

včetně anafylaktického šoku.  
Likvidace: použité rukavice mohou být kontaminovány infekcí, nebo jinými nebezpečnými látkami, naložte 

s nimi podle zákonu o odpadech. 

Certifikát ES přezkoušení typu vydal : CTC-Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, 4 rue Hermann 

Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Notifikovaná osoba č. 0075 

 

Autorizovaný zástupce: kontaktní adresa:  U Tesly 1825, 735 41 Petřvald CZ. 
 

Značení rukavic - příklad:  
 

        - identifikace aut. zástupce 

 

A     - identifikace výrobce 

Vel. 10/XL  - velikost rukavic  

0001-8X „ROXY“  - vzor a název rukavic 

1201        - vzor výrobce 

              - piktogram, číslo normy, 

                                   které tato rukavice odpovídá 

                  - výsledky provedených zkoušek  

                            - značka shody 

   

          cat II                    - kategorie rukavic  

                 

            - upozornění na nutnost číst návod k použití  
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