
                  

         Instrukce k používání pracovních rukavic kategorie CE I 
Samodezinfekční rukavice Agnes 

Typ, popis, materiál pletené pětiprsté rukavice, vyrobené z Nylonu 100%, s PVC tečkami  
Velikosti (barva manžety) 6(XS) - □ (oranžová), 8(M) - ■(zelená), 10(XL) - ■(žlutá) 
Ochranný prostředek kategorie CE I, Výrobce provedl posouzení shody dle 2016/425 přílohy IV. – Interní řízení výroby (modul A). (EU 

Prohlášení o shodě – Příloha IX) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze 
dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS, pro osobní 
ochranný prostředek kategorie I 
Dokumenty (EU prohlášení o shodě): www.highsafe.cz 

Související normy ČSN EN ISO 21420:2021  (idt EN ISO 21420:2020) (83 2300) 
Vlastnosti rukavic Ověřený antimikrobiální účinek dle AATCC 100 

Ověřená antivirová účinnost dle EN 18184:2019 
Biocidní účinná látka: chlorid stříbrný, OEKO - TEX 100, registrace EU, neobsahuje žádné potenciálně 
škodlivé nanomateriály (nano stříbro) 

Výrobce Prádelna Kyselý, a.s., Vlasákova 333, 258 01Vlašim, Česká republika - CZ 
Ochrana před riziky, vymezení 
oblasti používání 

Rukavice smí být používány výlučně pro tato minimální rizika:  
a) povrchové mechanické poranění;  
b) styk se slabě agresivními čisticími prostředky nebo dlouhotrvající styk s vodou;  
c) styk s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50 °C;  
d) povětrnostní podmínky, které nejsou mimořádné povahy. 

Upozornění Rukavice nesmí být používány tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů. 
Údržba a kontrola výrobku Před každým používáním je nutné provést vizuální kontrolu rukavic. Vážně poškozené rukavice je třeba 

vyměnit za nové.  
Rukavice lze prát až 20krát (standard ISO 6330:2012): 
 

40
max. 20x  

 
Skladování Skladovat v suchých a dobře větraných prostorech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní 

světlo výrobek poškozuje. 
Omezení v používání 
 

Není známo žádné negativní působení na pokožku uživatele. Avšak u osob citlivých zejména na složky 
polyuretanu nebo pěnového nitrilu nelze alergické reakce nebo podráždění pokožky vyloučit. Tyto osoby 
nemohou rukavice používat. Za tyto alergické reakce nelze nést odpovědnost.  

Značení Jednotlivé páry jsou označeny typem, velikostí, značkou CE, obchodní značkou. a piktogramem informace. 

Odpovědnost dodavatele Dodavatel neručí za škody vzniklé nedodržením některých shora uvedených instrukcí. 
Likvidace Rukavice by měly být likvidovány podle zákona o odpadech. 


