GRIPPY
Návod k použití, údržbě a skladování rukavic GRIPPY
(EN 420, EN 388)
Tyto rukavice jsou určeny k ochraně proti jednoduchým
mechanickým rizikům způsobeným oděrem, proříznutím,
roztržením a propíchnutím.
Úrovně provedení pro jednotlivá rizika:
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Údržba a skladování
Rukavice nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Je možné je očistit
hadrem navlhčeným v jemné mýdlové vodě. Nebělit chlorem.
Sušit pomalu a volně – nesušit na přímotopech a jiných topných
tělesech. Rukavice skladovat v běžných pokojových podmínkách
(teplota do 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 65%), v suchém
a čistém prostředí, minimálně 1 m od topných těles, bez přímého
vlivu slunečního záření a z dosahu škůdců.
Upozornění: černé rukavice mohou při navlhčení pouštět barvu.
Dostupný rozsah velikostí: 08; 09; 10; 11

CZ Bez důkladného pročtení a pochopení návodu
k použití nepoužívejte tento výrobek.
EN Reading and understanding instruction for use are
required to use this product.

2

YEARS

CZ 2 roky záruka.
EN 2 years guarantee.

GRIPPY
Instructions for use, maintenance and storage the gloves
GRIPPY (EN 420, EN 388)
These gloves are designed to protect against the simple
mechanical risks caused by abrasion, cutting, tearing and
perforation.
Levels of performance for each risk:
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Maintenance and Storage
Gloves do not require any special maintenance. They can be
cleaned with a cloth dampened with mild soapy water. Do not
bleach with chlorine. Dry slowly and freely – do not dry on heaters
and other heating elements. Gloves should be stored under
normal room conditions (temperature to 20 °C, relative humidity
65%), in dry and clean environment, at least 1 m from heat sources,
away from direct solar radiation and away from pests.
Warning: black gloves when wet may release the colour.
Available size range: 08, 09, 10, 11
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