
 

                     

                     
Ošetřování a praní pleteniny CarbonX® 

 
Ošetřování 

• Pleteniny CarbonX® jsou přirozeně nehořlavé a tato vlastnost je zachována i po praní, nicméně 
při čištění oděvů je třeba být šetrný pro zachování jejich optimálních vlastností. 

• Oblečení by nemělo být nošeno, pokud se na něm objeví díry nebo pokud látka začne řídnout, 
funkčnost oděvu se tímto může narušit. 

 
Domácí praní 

• Perte v pračce při teplotě 40oC při šetrném pracím cyklu nebo perte ručně při použití běžných 
pracích prostředků bez příměsí průmyslových změkčovadel a jiných aditiv. 

• Nepoužívejte průmyslová změkčovadla nebo bělidla, mohou mít vliv na funkčnost látky. 
Průmyslová změkčovadla obsahují malé koncentrace hořlavých směsí a mohou tak mít vliv na 
funkčnost materiálu. 

• Oblečení z nehořlavého materiálu CarbonX® perte odděleně od ostatního oblečení, abyste 
předešli možnému ovlivnění vlastností těmito látkami či jejich úpravami. 

• Oblečení z pletenin jako kukly, ponožky, trika, spodky či další pletené oblečení oddělujte od 
tkaných oděvů se zipy, velcro uzávěry apod., snížíte tak možnost poškození vašeho oblečení. 

 
Sušení 

• Při sušení v sušičce používejte nízkou teplotu nebo sušte volně pověšené. Sušení v sušičce při 
vysokých teplotách může způsobit sražení oděvu. 

• Nepoužívejte antistatické ubrousky do sušičky ani sušicí aditiva, můžete tím ovlivnit funkčnost 
oděvu. 

• Nesušte oděvy věšením na přímém slunci. 
 
Suché čištění 

• Suché čištění se nedoporučuje. 
• Ačkoli suché čištění samo o sobě nezhoršuje vlastnosti vašeho oděvu z CarbonX®, běžně 

zůstávají po suchém čištění z rozpouštědel nečistoty představující hořlavé zbytky na vašem 
oděvu.   

 
Důležité upozornění 
Třebaže byl tento oděv vyroben ke zvýšení osobní bezpečnosti v nebezpečných podmínkách, výrobce 
v žádném případě nezaručuje schopnost tohoto výrobku ochránit jeho uživatele před zraněním nebo 
smrtí.  
 

         

 
Informace pro konečného uživatele 

Tento oděv je určen pro potřeby pracovníků přicházejících do styku s teplem a plameny. 

Tento oděv je ve shodě s ČSN EN ISO 11612 „Ochranné oděvy – Oděvy na ochranu proti teplu a 
plameni“. Tento oděv splňuje požadavky norem pro omezené šíření plamene, sálavého i konvekčního 
tepla včetně požadavků EN 1149-3. 

Tvar tohoto výrobku byl navržen s ohledem na základní zdravotní a bezpečnostní požadavky uvedené v 
Příloze II Nařízení 89/686/EEC. 
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