
  INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV    SK 
 

Výrobok: Tričko ESD CXS „NOME“     

Materiál:  96 % bavlna, 4 % uhlíkové vlákno. Hladký úplet.  

 

Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám v súlade s Nariadením (EU) 

2016/425 a ďalšími uvedenými normami. Osobný ochranný prostriedok kategórie I. 

 

Súvisiace dokumenty:   

• EN ISO 13688:2013 Ochranné odevy – Všeobecné požiadavky. 

• EN 1149-5:2018 Ochranné odevy – Elektrostatické vlastnosti – časť 5: Materiálové a konštrukčné požiadavky. 

(povrchový odpor) 

• EN 61340-5-1:2016 Elektrostatika – Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi – 

Všeobecné požiadavky  

Účel  použit ia:  ESD antistatické odevy zaisťujú ochranu elektrostaticky citlivých súčiastok pred elektrostatickými výbojmi 

a poľami. ESD antistatické odevy odvádzajú náboj statickej elektriny z povrchu tela pracovníka, aby nedošlo k výboju 

statickej elektriny. Odevy sa používajú v tzv. EPA priestoroch. Vyhovujú tiež z hľadiska všeobecných požiadaviek EN ISO 

13688 a účelu použitia, čím je ochrana užívateľov proti prachu, zašpineniu a povrchovo pôsobiacim mechanickým vplyvom 

bez nárokov na vyššiu ochrannú funkciu – osobný ochranný prostriedok jednoduchej konštrukcie.   

Upozornenie pre užívateľov:  pri dôslednom dodržaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by mohli 

ohroziť užívateľov na zdraví, (výrobok nesmie byť používaný za okolností, ktoré vyžadujú iný typ ochranných funkcií, napr. 

ochrana pred tepelnými, chemickými rizikami, zachytenie pohyblivými časťami strojov apod.) Znečistený, prederavený, 

roztrhaný, či inak poškodený odev neposkytuje vyššie uvedenú ochranu a je nutné ho opraviť alebo vyradiť. Predpokladaná 

životnosť 2 roky. 

Pred prvým použitím je nutné odevy vyprať, aby boli zbavené všetkých prachových častíc. 

Veľkosti:  označené piktogramom s číselným kódom veľkosti.  

Označenie:  všitou etiketou s identifikáciou výrobcu, veľkosti, materiálového zloženia a symbolov ošetrovania podľa EN 

ISO 3758:2012 

Skladovanie:  v suchom, tmavom a odvetranom prostredí v rozmedzí teplôt 10-30 °C. 

Balenie, preprava:  v uzavretých, priehľadných PE obaloch. 

Likvidácia: likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia spálením.  

Spôsob údržby:   

 

pranie ručné i v práčke, odstreďovať pri nižších otáčkach (cca 400 ot./min), teplota kúpeľa max. 60 °C, zákaz bielenia, zákaz 

sušenia v bubnovej sušičke, žehlenie do max. teploty 110 °C, zákaz chemického čistenia. Po praní sa neaplikujú antistatické 

ani avivážne prostriedky.                                               

Vzor štítku na odevoch:  

Názov výrobku 

Kódové označenie výrobku 

Kategória, značka CE – zhoda s NV 

Materiálové zloženie 

Symboly údržby 

Veľkosť, piktogram veľkosti 

2 rozmery veľkosti 

Normy 

Upozornenie o nutnosti prečítať si návod na použitie 

Šarža 

Identifikácia výrobcu 

 

 

Prehlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - „Dokumenty pro 

stažení“ (Dokumenty na stiahnutie). 

 

Výrobca: Kontaktná adresa: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.                          

 

 

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

