„LEHKÁ PRACOVNÍ OBUV - Obuv pro pohodu“ CZ
Vzor: „CORK“
Popis:
- Obuv je vyrobena z kvalitních usňových materiálů.
- Korková stélka je anatomicky tvarovaná tak, aby podpírala nožní klenbu, tato podpora klenby působí
příznivě na zdravotní stav chodidla.
- Korková stélka je na styku s nohou kryta kvalitní usňovou štípenkou.
Účel použití:
- Obuv je určena jako obuv přezůvková .
- Obuv je možné používat jako lehkou pracovní obuv sandálového nebo pantoflového typu, s tvarovanou
stélkou, vyhovující ČSN EN ISO 20347 E, tzn., že je splněn dodatečný požadavek na absorpci energie
v oblasti paty. Protiskluzné vlastnosti - SRA, OOP kategorie I.
Tyto výrobky spadají do kategorie lehkých osobních ochranných prostředků, jejichž základní funkcí je
ochrana nohou před poraněními, která mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro které je
určena – práce v kancelářích, ve zdravotnictví atd.
Jedná o speciální obuv, opatřenou protiskluznou vrstvou podešve. Z důvodu dodržení výborných
protiskluzných vlastností je zhoršena vlastnost odolnost podešve proti oděru. Znamená to, že podešev musí
být pravidelně kontrolována a v případě obroušení nášlapné vrstvy musí být obuv okamžitě vyřazena.
Výrobce také negarantuje protiskluzné vlastnosti v případě výměny protiskluzné vrstvy podešve.
- Obuv není určená do vlhkostí.
- Obuv není určena pro styk s chemikáliemi.
- Obuv není určená pro sportování, do tělocviku atp.
Zákony, normy vyhlášky:
zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů.
Nařízení vlády 21/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
ČSN EN ISO 20344:2005 Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi.
ČSN EN ISO 20347:2005/A1:2008 Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv. Stanovení odolnosti proti
uklouznutí.
Značení: ražením na podšívce podle ČSN EN ISO 20347.
Upozornění pro uživatele:
obuv smí být používána výhradně ve smyslu výše popsaného účelu použití. Při narušení obuvi (prodření,
nepřiměřené ztenčení materiálu, prasknutí podešve, párání švů apod.) dochází ke snížení úrovně ochrany a
výrobek se stává nevyhovujícím ve smyslu výše uvedených právních a technických předpisů.
Ochranné vlastnosti jsou trvalé i při opakované údržbě.
Údržba, skladování:
1. Znečistěný povrch obuvi se čistí gumovým kartáčem. Na odstranění mastnot použijte dle návodu chemický
prostředek na čistění skvrn. Potom na obuv naneste barvivo na useň příslušného odstínu. Znečistěnou
podešev omyjte vlhkým hadříkem.
2. Obuv se nesmí prát v žádném druhu pračky.
3. Obuv skladujte v suchém prostředí, od 10 do 35, bez kontaminace vlhkem, nečistotami, plísněmi, popř.
dalšími činiteli snižujícími úroveň ochrany.
4. Pro přepravu slouží papírová krabice dodávaná s výrobkem.
Poškození obuvi způsobené nerespektováním uvedených zásad nemůže být předmětem reklamace.
Likvidace: v souladu s platnou legislativou
Příslušenství: výrobek je dodáván bez příslušenství.
Obuv byla testována v Certifikačním orgánu pro výrobky:Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Zlín. CZ.
Výrobce,
Kontaktní adresa: U Tesly 1825, Petřvald, 735 41; ČR.
Značení:
Na obuvi se nachází

následující informace (s uvedením příkladu)

0338-VV “ CORK LISA”
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ČSN EN ISO 20347:2005/A1:2008
E, SRC
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vzor výrobce
norma, kterou tato obuv splňuje
požadavky normy, kterým tato obuv vyhověla
logo výrobce, značka shody, velikost obuvi, čtvrtletí a rok výroby
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piktogram součásti obuvi
piktogram
matriálu obuvi

druhu

