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INFORMACE PRO UŽIVATELE 

PVC-45G A PVC-45W ZÁSTĚRA 

A. POUŽITÍ  
Tento Návod k použití se používá v kombinaci se specifickými informacemi, které jsou uvedeny 
vně či uvnitř každého balení.  Tyto zástěry/návleky na paže jsou určeny pro částečnou ochranu 
těla proti postřiku některými chemikáliemi. Jsou v souladu se směrnicí Rady 89/868/EHS ve 
znění pozdějších předpisů a jsou podle ní označeny. Jsou v souladu s evropskými normami      
EN 340:2003 a EN 14605:2005.  
Zástěry nejsou navrženy tak, aby umožňovaly přenos vodních par. V důsledku toho by měly být 
z důvodů pohody používány pouze krátkodobě. 
Vysvětlení piktogramů: 

 

Chemická permeace 
třídy úrovně: 

H2SO4 50 %: 6 
NaOH 50 %: 6 

Mechanická performance třída: 
Odolnost proti oděru: 6 
Odolnost proti vzniku trhlin: 6 
Lichoběžníková odolnost proti protržení: 3 
Pevnost v tahu: 4  
Odolnost proti propíchnutí: 2 
Odolnost proti hoření: 1 Type PB[4] 

Upozornění! Informace uvedené v piktogramech nebo údaje o délce trvání chemické odolnosti 
jsou založeny na laboratorních testech, a proto slouží pouze jako pomocné údaje, protože 
nemusí odrážet skutečnou trvanlivost na pracovišti. 
 
Testovací certifikát typu EU od Centexbel Belgium (I.D.0493), Technologiepark 7, B-90502 
Zwijnaarde.  
Podrobnější informace o výkonu zástěry a získání kopie Prohlášení o shodě naleznete na adrese 
Ansell. https://industrialcatalogue.ansell.eu/cs 

B. Bezpečnostní opatření pro použití  
1. Před použitím zkontrolujte, zda zástěry nejsou poškozené či vadné. Pokud jsou zástěry 

během používání protrženy či propíchnuty, ihned je zlikvidujte. Pokud máte pochybnosti, zástěry 

nepoužívejte a vezměte si nové. 

2. Je nezbytné vyhnout se jakémukoli styku chemikálií s pokožkou, i když jsou tyto chemikálie 

považovány za neškodné. Proto používejte produkty, které mají ochranný index č. 6 nebo 

vynikající hodnocení odolnosti proti degradaci. Ve všech ostatních případech se zástěry mají 

používat pouze pro ochranu proti postřiku nebo krátkodobému kontaktu. Pro další podrobnosti 

ohledně chemické vhodnosti se, prosím, spojte s technickým oddělením firmy Ansell. 

Ansell Healthcare Europe N.V. 
Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium 

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 

http://www.anselleurope.com E-mail info@eu.ansell.com  
ISO 9001 Certificate 

Number FM 40130 

 
Technical 

Glove Xperts 

http://www.anselleurope.com/
mailto:info@eu.ansell.com


 

   

Ansell 
 Technical 

  Glove X•erts  

3. Zajistěte, aby chemikálie nemohly pronikat okolo bočních stran hrudní části zástěry nebo 

do návleků na paže. 

4. Zástěry nejsou určeny pro ochranu proti mechanickým rizikům. Mechanická odolnost může 

být hodnocena z výsledků testů na úrovni A. 

5. Zástěry/návleky na paže by neměly být používány jako ochrana proti vroubkovaným ostřím 

nebo pokud je riziko zapletení do pohyblivých částí stroje. 

6. Zástěry nechrání proti tepelným rizikům. 

C. Rizikové přísady 
Žádné. Pro více informací, prosím, kontaktujte oddělní Zákaznických služeb firmy Ansell. 

D. Jak o výrobek pečovat  
Použití: Zástěry: Přetáhněte otvor pro krk přes hlavu, zavažte pásky na zádech.  
                        Návleky na paže: Navlékněte návleky přes oděv, zkontrolujte přiléhavost na obou 
koncích. 
Uskladnění: Chraňte před přímým slunečním světlem, skladujte v chladném a suchém 
prostředí. Chraňte před zdroji ozónu nebo otevřeným ohněm. 
Údržba: Zástěry/návleky na paže nelze prát. Nepoužívejte opakovaně. 

 

E. Likvidace  
Použité zástěry/návleky na paže mohou být znečištěny infekčními nebo jinými rizikovými 
látkami. Likvidace provádějte podle místních předpisů. Likvidaci spalováním na skládkách 
provádějte pod dohledem. 

Ansell Healtchare Europe Internationale Laan 55 
1070 Brussels, Belgium 

Typ Provedení Označení Barva Rozměry Tloušťka 

 
PVC 

Nevyztužené 
zástěry 

 

Otevřená zadní 
část 

PVC-45G Zelená 
 

84 x 112 cm 

 

0,508 mm 

PVC-45W Bílá 

  

Tato ochranná zástěra je k dispozici pouze v jedné velikosti.
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