SLOVNÍČEK SYMBOLŮ
Vysvětlení symbolů použitých na obalech osobních ochranných prostředků ZARYS International Group
sp. z o.o. sp.k.

Označení shody CE

Označení CE s číslem oznámeného subjektu

Výrobce
Producent/ Manufacturer

Datum výroby
Data produkcji/ Date of manufacture

Doba použitelnosti
Użyć do daty/ Use-by-date

Číslo šarže
Kod partii/Batch code

Katalogové číslo
Numer katalogowy/ Catalogue number

Chraňte před slunečním světlem
Trzymać z dala od światła słonecznego/ Keep away from
sunlight

Uchovávejte v suchu
Chronić przed wilgocią/ Keep dry

Teplotní limit
Dopuszczalna temperatura/ Temperature limit

Omezení vlhkosti
Ograniczenie wilgotności/ Humidity limitation

Nepoužívejte opakovaně
Nie używać powtórnie/
Do not re-use

Obsahuje latex z přírodního kaučuku
Zawiera lateks/ Contains latex

Není vyroben z přírodního kaučukového latexu
Nie zawiera lateksu/ Latex-free

Seznamte se s návodem k použití
Zajrzyj do instrukcji używania/ Consult instructions for use

Velikost
Rozmiar/ Size

Ochrana před chemikáliemi

Ochrana proti stříkajícím kapalným chemikáliím,
typ 4

Ochrana proti polétavým částicím, typ 5

Ochrana proti kapalným chemikáliím, typ 6

Ochrana proti statické elektřině

Ochrana proti mikroorganismům

Ochrana před kontaminací radioaktivními
částicemi

Konec doby skladování
Koniec okresu przechowywania/ End of shelf life

Viz informace poskytnuté výrobcem
Patrz informacje dostarczone przez producenta/ See
information supplied by the manufacturer

Teplotní rozsah skladovacích podmínek
Zakres temperatur w warunkach przechowywania/
Temnerature range of storage conditions

Maximální relativní vlhkost pro skladování
Maksymalna wilgotność względna w warunkach
przechowywania/ Maximum relative humidity of storage
conditions

Ochrana proti chemikáliím

Ochrana před expozici infekčním agens

Kontakt s potravinami

Počet rukavic

Čtěte informace pro uživatele

Neperte
Nie prać/ Do not wash

Nepoužívejte bělidlo
Nie używać wybielacza/ Do not bleach

Nesušit mechanicky
Nie suszyć mechanicznie/ Do not tumble dry

Nežehlit
Nie prasować/ Do not iron

Nečistit chemicky
Nie czyścić chemicznie/ Do not dry clean

Hořlavá látka
Materiał łatwopalny/ Flammable fabric

Jednotka balení

Touto stranou nahoru

Limit ukládání na sebe

Symbol recyklace: Polyethylen s nízkou hustotou

Symbol recyklace: Vlnitá lepenka

Symbol recyklace: Plochá lepenka

Symbol recyklace: Papír

Symbol recyklace: Smíšený odpad

