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PÍCHA Safety, s.r.o.  V okruží 2158, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
IČ: 272 08 117  DIČ: CZ27208117 Tel./fax: +420 266 313 167, +420 266 315 288 

kkóódd  vvýýrroobbkkuu::  115511221111,,  115511221133,,  115511221144  
 

Výrobce:    ČERVA EXPORT IMPORT a.s. Archeologická 1378, 25301 Hostivice,  
                IČ: 26712121 
 
 Prohlašujeme, že deklarovaný osobní ochranný prostředek je ve shodě s ustanoveními 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky, ve znění pozdějších předpisů, a které je v souladu se Směrnicí Rady 89/686/EHS o 
sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve 
znění pozdějších směrnic. 

 
Výrobek je identický s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem  
       

ES Certifikátu typu  
 
vydaným Notifikovanou Osobou číslo 0120 SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, 
Weston-super-Mare, BS22 6WA, Velká Británie 
 
Popis: 
Pětiprsté ochranné rukavice jsou vyrobeny  z PVC naneseného na podkladu z úpletu. Vyrábějí se 
celomáčené v délkách 27, 35 a 45 cm, ve velikosti 10“ v souladu s EN 420:1994 a EN 388:1994. 
 
Použití: 
Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Jsou určeny 
zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod. 
 
Vlastnosti a značení: 
 
 

 
 
piktogram identifikace značka  piktogram 
informace výrobce shody mechanická rizika 
 



4111 - Stupně ochrany 
Stupeň ochrany proti oděru:   4 151211, 151213, 151214 typ rukavice 
Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: 1 10“ velikost 
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 1 EN388:94 číslo normy a rok vydání 
Stupeň ochrany proti propíchnutí: 1 2008 datum výroby (rok) 
 
Návod na údržbu a použití ochranných rukavic 
Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich 
parám. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně 
rozprostřené při pokojové teplotě.  
Rukavice nelze prát ani chemicky čistit. 
 
Upozornění: 
Rukavice se nesmí používat pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. 
Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice 
správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, 
ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – 
v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. 
 
Přeprava a skladování: 
Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat 
v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných 
podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 12.10.2008 Ing. Petr Pícha 

PÍCHA Safety, s.r.o.  V okruží 2158, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
IČ: 272 08 117  DIČ: CZ27208117 Tel./fax: +420 266 313 167, +420 266 315 288 

 jednatel společnosti 
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