Instrukcja użytkowania, przechowywania
i konserwacji kurtki

PL

KATEGORIA I

Zastosowanie:
Kurtka typ: EXPERT może być wykorzystywana do użytku zawodowego w celu zapewnienia ochrony jedynie przed
minimalnymi zagrożeniami. Jest środkiem ochrony indywidualnej, który zapewnia ochronę okrywanych części ciała przed
oddziaływaniem czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne. Kurtka typ: EXPERT zakwalifikowana została
do pierwszej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 i spełnia wymagania określone w normie
zharmonizowanej: EN ISO 13688:2013. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.robod.pl/ce
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1. Nazwa producenta.

3. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania.

2. Oznaczenie odzieży.

4. Odzież jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.

Skład surowcowy produktu:
Tkanina zewnętrzna: 55 % bawełna, 45% poliester.
Ocieplina: 100% poliester.
Podszewka: 100% poliester.
Transport i przechowywanie:
Kurtkę typ: EXPERT należy transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczając przed zabrudzeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem. Odzież należy przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu,
z dala od źródeł ciepła i punktów świetlnych. Zaleca się magazynowanie odzieży nie dłużej niż 5 lat od daty zakupu.
Czyszczenie i konserwacja :
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1. Maksymalna temperatura prania 40 st. C.

4. Maksymalna temperatura dolnej płyty żelazka 110 st. C.
Prasowanie z wykorzystaniem pary może być ryzykowne.

2. Nie stosować bielenia związkami wydzielającymi chlor.

5. Można czyścić chemicznie.

3. Nie suszyć w suszarce bębnowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z producentem:
ROBOD SA
80-017 Gdańsk, Polska
Trakt św. Wojciecha 223/225
tel./fax: (+48) 58 321 98 20
e-mail: info@robod.pl

www.robod.pl
UWAGA:
1. Przed użyciem zaleca się dokonanie oględzin odzieży. Odzież uszkodzona np. przetarcia, rozdarcia lub rozprucia itp.
powinna zostać odpowiednio naprawiona lub wycofana z użytkowania.
2. Rozmiar odzieży należy dobrać odpowiednio do sylwetki użytkownika w oparciu o wymiary prezentowane na dołączonej
do produktu etykiecie.
3. Utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
4. Odzież nie zapewnia ochrony przed deszczem.
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