
Instrukcja użytkowania odzieży polarowej 

 

Producent: 
 

IMPEL DELIVERY  Sp.z o.o. 53-111 Wrocław , ul. Ślężna 118 ; www.impeldeliivery.pl 

 

Opis produktu : Odzież robocza - (Środek Ochrony Indywidualnej)  o prostej 

konstrukcji chroniące przed zagrożeniami, które użytkownik sam potrafi przewidzieć i 

których skutki dla zdrowia i życia są oceniane jako nieznaczne. 

Produkt należy do środków ochrony indywidualnej kategorii I i jest zgodny z 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 

r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 

89/686/EWG. Zabezpiecza przed minimalnym zagrożeniami:  

1) Działaniem czynników mechanicznych, 

2) Światłem słonecznym. 

Przed użyciem należy sprawdzić stan odzieży w przypadku uszkodzenia  naprawić lub  

wymienić na nową jak również optymalnie  dopasować rozmiar  tak aby zapewnić  

maksymalny komfort podczas pracy. 

 

Przechowywanie i konserwacja: odzież należy przechowywać  w oryginalnych 

opakowaniach na półkach  w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym w 

temperaturze 5-250C w odległości nie mniejszej 1,5 m od urządzeń grzejnych.  Chronić 

przed promieniowaniem UV,  wilgocią, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym , 

działaniem środków chemicznych. Suszyć w pozycji wiszącej bez wirowania.  

 

Czyszczenie: prać w temp. 40 C, nie chlorować, nie chlorować,  nie prasować 

żelazkiem, nie czyścić chemicznie,  nie suszyć mechanicznie, suszyć w stanie 

rozwieszonym. Przepis prania oraz konserwacji umieszczono na metce przy wyrobie.   

Nabywca bierze odpowiedzialność za uszkodzenia i wady wyrobu powstałe w wyniku 

użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wyrobu, a także niewłaściwego sposobu 

prania, konserwowania i przechowywania. 

 

Okres przechowywania: 5 lat od daty produkcji. 

 

  kat.I        

Data produkcji : …… 
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