
01010076 JAY KIDS 
 

180503    01010076 JAY KIDS UI v08 A3 double 

 
 
 

 PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE 
Základní informace: Rukavice kombinované, dlaň z lícové vepřové usně, hřbet a manžeta z bavlněno / polyesterové tkaniny. Jsou určené hlavně pro práce 
v suchém prostředí. Vyrábějí se ve velikosti 6 v souladu s 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009. 

Návod na použití a údržbu: Rukavice chraňte před sálavým teplem a před vlivem agresivních chemických látek. Po použití hrubší nečistotu odstraňte jemným 
kartáčem a rukavice nechte volně rozložené při pokojové teplotě. 

Upozornění: Používejte vždy správnou velikost rukavic a před použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte poškozené rukavice. Tyto rukavice jsou 
jednoduchý osobní ochranný prostředek, určený pro ochranu jen před minimálními riziky, jejichž následky mohou být uživatelem včas předpokládány. Nejsou 
vhodné pro svařování, pro manipulace s chemickými látkami, ostrými nebo horkými předměty o teplotě vyšší než 50°C. Předpokládá se jejich jednorázové 
nebo krátkodobé použití. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit. U přecitlivělých osob není vyloučeno podráždění pokožky. 

Přeprava a skladování: Přepravovat v plastovém pytli nebo v původním kartonovém obalu. Skladovat v suchých, tmavých a větraných prostorách. Při vhodných 
podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let. 

Značení:  
 Identifikace JAY KIDS - název rukavice 
 výrobce  velikost 
 datum výroby (rok) 
 značka shody Cat.I - jen pro minimální rizika 
  01010076 - typ rukavice 

Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na www.cerva.com. 
Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč 
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