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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
RRuukkaavviiccee  PPEETTRREELL  
kkóódd  vvýýrroobbkkuu::  115511223333  

 
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 Worley Parkway, 
Weston-super-Mare, BS22 6WA, Velká Británie 
 
Popis: 
Pětiprsté ochranné rukavice vyrobené z měkčeného PVC na textilním podkladu. Jsou dodávány ve 
velikostech 9,5“, 10.5“, 11.5“ v délce 35 cm.  

Určení: 
Ochranné rukavice proti chemickým a mechanickým rizikům v souladu s normou EN388, EN374, 
EN420. Jsou určené pro práce s chemickými látkami, při přepravě a manipulaci v průmyslu 
a v domácnosti. Poskytují ochranu před biologickými riziky. Nejsou vhodné pro svařování, pro 
manipulace s ostrými nebo horkými předměty o teplotě vyšší než 50°C. Rukavice nelze prát ani 
chemicky čistit. 
 
Vlastnosti a značení: 
Úchopová schopnost: třída 5  

 
 
 

Piktogram identifikace značka    piktogram: mechanická piktogram: chemická 
Informace výrobce shody                      rizika                  a biologická rizika  



   
4121 - Stupně ochrany EN 388 
Stupeň ochrany proti oděru:  4  
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 2 
Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: 1  
Stupeň ochrany proti propíchnutí: 1 
 
JKL – Stupně ochrany EN 374 
J – n-heptan: 2 K - 40% Hydroxid sodný: 6 L - 96% Kyselina sírová: 3  
Třída 3 - AQL = 0.65 EN 374-2:2003 Příloha A 
 
151233   typ a název rukavice                EN388,  EN374  číslo normy  
10“ velikost rukavice                  2008          datum výroby (rok) 
 
Návod na údržbu a použití ochranných rukavic 
Rukavice chraňte před velkým sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům 
a jejich parám. Po použití odstraňte nečistoty vodou se saponátem a 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. U 
rukavic s manžetou je ochranná funkce rukavice omezena pouze na část rukavice od prstů až po 
zápěstí. 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. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném 
prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba 
skladovatelnosti 2 roky od data výroby. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 12.10.2008 Ing. Petr Pícha 
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 jednatel společnosti 
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