
  TECHNICKÁ DATA     NITRIL 
 

Název výrobku : OCHRANNÉ RUKAVICE – TECHNICKÉ  
Označení výrobku : NITRIL 
Dodavatel:  REO AMOS, spol. s r.o. 

  Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava -Třebovice 

  tel.: 596 966 455           fax.: 596 966 460  

  E-mail: reoamos@reoamos.cz 

  WWW.REOAMOS.CZ 

Technický popis: Pětiprsté nitrilové rukavice bez textilního podkladu. Povrch dlaně a prstů je  

   upraven dezénem zlepšujícím úchopové možnosti. Vnitřní povrch rukavic  

   má velurovou úpravu.  

   Jednotlivé páry jsou označeny typovým číslem velikostí a značkou CE 0598. 

 

   Dle EN 388:2016 

   Odolnost proti oděru:  třída 4 

   Odolnost proti řezu:   třída 1 

   Odolnost proti roztržení: třída 0 

   Odolnost proti propíchnutí: třída 1 

   Hydroxid sodný 50% : třída 6 

   Rukavice jsou v souladu s normami: 

• EN ISO 374-1:2016 Type A 

• EN ISO 374-5:2016 

• EN 388:2016 

• EN1186  - Testováno v souladu s evropskou normou, vhodné pro styk 

s potravinami 

• EN1147-1 – antistatika 
Použití:  Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickému poranění a proti 

   působení vody, kyselin a louhů, proti bakteriím a virům. Při práci  

s organickými rozpouštědly a ropnými produkty se na chemickou odolnost 

proti příslušné chemikálii informujte. 

Parametry:  materiál  nitril  

   barva   zelená 

                                    balení                 pár 

   hmotnost (kg)  0.05 

   velikost  10 (XL) 

   délka   33 cm 

   síla stěny rukavice 0,38 mm 

Údržba:   Po každém použiti důkladně omyjte rukavice čistou vodou a dobře vysušte. 

   Při práci s agresivními roztoky kontrolujte neporušenost rukavic jejich  

   nafouknutím a únikem vzduchu pod vodní hladinou. 

Expirace: zboží je použitelné 3 roky od výroby. Datum výroby je uvedeno v prvních 4 

číslech šestičíslí (tzn. např. 02/21 znamená, že zboží bylo vyrobeno v únoru. 

roku 2021). 

Skladování:               Chránit před přímým slunečním světlem. Nevystavovat dlouhodobě působení 

                                   organických rozpouštědel. Skladovat v suchém a chladném prostředí. Doba  

                                   skladovatelnosti je min. 1 rok. 

Likvidace:                 Výrobek nepodléhá zvláštnímu způsobu likvidace. Lze je likvidovat  

                                   skládkováním. 

Záruka: 12 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným 

nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či 

používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost. 
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Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným 

používáním zde uvedených informací. 
 

Dne 16. 8. 2021:          Ing. Ondřej Stoniš 

                                           


