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Przeznaczenie: 

Zaklasyfikowany został do kategorii I i jest prostym sprzętem ochronnym przeznaczonym do podstawowej 

ochrony użytkownika , zabezpieczające przed działaniem czynników minimalnego ryzyka i zabezpiecza przed: 

1. Działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne. 

2. Środkami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania. 

3. Zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża 

użytkownika na temperaturę wyższą niż 500 C. 

4. Czynnikami atmosferycznymi, z wyłączeniem czynników wyjątkowych i ekstremalnych 

warunków. 

5. Słabymi uderzeniami i drganiami, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i 

których skutki nie mogą spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała. 

6. Światłem słonecznym. 

Dobór rozmiaru: wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy sprawdzić przymierzając go przed 

przystąpieniem do pracy – przed użytkowaniem wyrobu. 

Od osobistej odpowiedzialności użytkownika zależy zagwarantowanie funkcji ochronnej odzieży. Należy 

zwrócić uwagę na to aby leżała ona wygodnie i dawała swobodę ruchów. Jeżeli odzież noszona jest z odzieżą 

ochronną przed specjalnymi zagrożeniami, należy uważać na to aby było zagwarantowane funkcje ochronne w 

zależności od właściwego zastosowania roboczego. W każdym przypadku wymogi mają pierwszeństwo.  

Użytkowanie: Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy odzież nadaje się do  

przewidzianych czynności i prac jest kompletna i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy 

sprawdzić ją pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne np. rozdarcia, 

rozprucia, dziury, rozerwane szwy, uszkodzone zapięcia itp.  

Jeżeli zaistnieje taki negatywny wyniki w/w czynności, przed użyciem należy przywrócić pierwotny prawidłowy 

stan odzieży. Jeżeli nie jest to możliwe odzież wymienić. 

Również podczas pracy należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronny odzieży. 

Produkty uszkodzone oraz trwale i mocno zanieczyszczone powinny być niezwłocznie wycofane z użytkowania. 

Przechowywanie i konserwacja   

Odzież należy przechowywać na półkach lub kratownicach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym w 

temperaturze 5-250C w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń grzewczych i punktów świetlnych, w 

warunkach zabezpieczających je przed wilgocią, zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym, 

deformacją, działaniem środków chemicznych i słońca. 

Odzież prać zgodnie z przepisem prania podanym na metce wszytej do wyrobu.  

Dostawca nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia i wady wyrobu powstałego w wyniku użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem wyrobu oraz niewłaściwego sposobu prania, konserwacji i przechowywania. 

Okres przydatności do użytkowania 4 lata od daty zakpu. 
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