
POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

KALHOTY LESNÍK

Popis: 
Pro pořezové kalhoty  – třída 1 (1:20 m/s) 
Svrchní materiál: 50% bavlna, 50% polyester, 
odolný vůči mechanickému poškození a vodě,
vnitřní vložka je tvořena dlouhým, tenkým, proplétaným vláknem
odolným pro  roztrhnu , které je určeno na ochranu těla pro  pořezání
- při kontaktu s motorovou pilou se vlákno omotá okolo hnacího kola
a zasekne stroj v zlomku sekundy.

Rozsah ochranné vložky je na celé přední straně noh 
a navíc 50 mm na levé noze (bočný šev) a na vnitřní straně pravé nohy. 
Ochrana od rozkroku směrem nahoru asi 20 cm s mezerou ve středu asi 3 cm.

Velikost: 
44 - 64 - kalhoty do pasu, 46-64 - kalhoty s laclem.
Je důležité zvolit správnou velikost oděvů dle velikostních tabulek
uváděných výrobcem tak, aby nošení oděvu bylo pohodlné 
a nijak vás neomezovalo při práci. Velikostní tabulky jsou uvedeny na
h p://www.profiforest.eu/sk/?normy_velkostna-tabulka-stretch.html.

Použi : 
Ochranné kalhoty LESNÍK splňují požadavky
směrnice 89/686/EEC a jsou cer fikovány dle norem:
EN 381 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil
(EN 381-2:1995 - Zkušební metody pro ochranu nohou, 
 EN 381-5:1995 - Požadavky na chrániče nohou, ISO11393-2), 
EN ISO 13688:2013 - Ochranné oděvy-obecné požadavky.

Jsou vhodné pro práci s motorovou pilou. Žádný ochranný oděv 
nezaručuje 100% ochranu, při důsledném dodržování pokynů výrobce 
eliminují riziko na minimální možnou hranici,
je nutné současně dodržovat bezpečné pracovní postupy!!

UpozorněnÍ:
Vyvarujte se kontaktu těchto ochranných oděvů
s ostrými předměty, s agresivními látkami (př. kyseliny, oleje, rozpouštědla,...),
s hořícími předměty aj. zdroji tepla (výfuk, otevřený oheň,...),
aby nedošlo k poškození materiálu. 
Pokud přišel oděv při práci do styku s palivem, oleji, mazadly anebo jinými  
hořlavými látkami, je nutné ho vyprat a zamezit tak nebezpečí vzniku požáru.

Výrobce: 
PROFIFOREST s.r.o.
Červenákova 23 / 656, 962 63 Pliešovce , SR

Cer fikováno:
DPLF  - Deutsche Prüf- und Zer fizierungsstelle für Land- und Fors echnik
Max-Eyth-Weg 1D-64823 Groß-Umstad, (no fikační osoba č. 0363).

Pro pořezový materiál byl zkoušený ve VUBP v.v.i. 
a v Německé zkušební laboratoři pro lesnictví  - KWF.

EU prohlášení o shodě je k dispozici na
h p://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseni

PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice
www.pra-p-or.cz, objednavky@pra-p-or.cz
+420 596 628 776,  +420 725 890 513

Distributor do ČR:        Název výrobku: 

Kód:  319246-64   (09-012)kalhoty s náprsenkou LESNÍK
44-64   (09-021, 22771)3191 kalhoty do pasu LESNÍK

Značení: 
Na š tku v oděvu je:    
označení loga výrobce, velikost, název nebo typ oděvu, 
symboly pro praní a údržbu, materiál,   
označení norem, které oděv splňuje.

 Návod na údržbu:
Na oděvu nemají být prováděny žádné změny,
má být pravidelně ošetřován a čištěn. 
Lze prát buďto odděleně anebo se stejně barevnými věcmi, 
dle symbolů na e ketě:

používejte běžné prací prostředky, perte na teplotu 40°C,
používejte nižší teplotu žehlení, nepoužívejte bělidla ani změkčovače, 
neprovádějte suché čištění ani chemické čištění, neždímejte, nesušte v sušičce.
Po vyprání v mokrém stavu vypněte do správného tvaru 
a nechejte volně vysušit ve visící poloze.

Po každém vyprání zkontrolujte, zda na oděvu nedošlo k výrazným změnám. 
Je-li poškozena vnitřní pro řezná část, nezajišťuje již oděv plnohodnotnou 
ochranu a nelze jej používat. Opravovat lze pouze vnější čás .

Životnost  je závislá na intenzitě a náročnos  činnos , 
při které jsou oděvy používány. Při každodenním intenzivním 
používání se předpokládá životnost 1-1,5 let, 
což odpovídá asi 25 cyklům praní.

Balení, skladování, přeprava, likvidace: 
Oděvy jsou baleny v recyklovatelném plastovém sáčku, 
v tomto obalu je přepravujte i skladujte v suchém a větraném prostředí, 
mimo dosah přímého slunečního a UV záření a zdrojů tepla. 

Oděvy nevhodné k používání se likvidují podle zákona o odpadech, 
pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, 
vyhoďte do běžného komunálního odpadu.
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