
 

 
INFORMACE PRO UŽIVATELE:  

 
OCHRANNÝ ODĚV HYRAX 

 

Oděv je určen pro likvidaci požárů.  

Vyroben dle nařízení vlády č. 21/2003 sb. 3 kategorie OOP. Splňuje 

požadavky ČSN EN 469:2006 + A1:2007, ČSN EN 1149-5, ČSN 

EN 13688. Materiál vyhovuje indexům EN  469:Xf2; Xr2; Y2; Z2. 

Docertifikace obleků  na doplňkové zkoušky – ČSN EN 342 – 

čl. 5, ČSN EN ISO 9237, ČSN EN ISO 4674-1, T – 09 – 42 – 

ISO 4674, ČSN EN 20811, ČSN EN ISO 13506. 
 

 

1) Způsob použití 

Tento ochranný oděv zaručuje všechny ochranné vlastnosti pouze 

tehdy je-li používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé používáním 

výrobku jinak než je určeno a rovněž je-li výrobek ošetřován 

nesprávným způsobem.  

Oblek plní svoji funkci jen tehdy je-li používán jako komplet - 

kalhoty a kabát a jsou správně oblečeny a zapnuty.  

Před oblečením obleku provést kontrolu celistvosti obleku i všech 

jeho dílů.  

Oblek chrání horní a dolní část těla včetně krku, rukou až po zápěstí 

a nohou ke kotníkům. Další části těla nejsou chráněny a pro úplnou 

ochranu jsou nezbytně nutné další prostředky. 

2) Instrukce pro skladování  

Tento ochranný oděv uschovávejte čistý a suchý na chráněném místě 

se stálou (pokojovou ) teplotou a vlhkostí. Uskladnit tak, aby byl 

chráněn před přímým slunečním zářením. 

3) Instrukce pro ošetřování 

Při údržbě tohoto ochranného oděvu dodržujte ošetřování symboly 

uvedené na etiketě uvnitř oděvu. Nevhodné postupy ošetřování by 

mohly pozměnit vlhkosti a úroveň poskytované ochrany tohoto 

oděvu.  

 



Ošetřující symboly uvedené na etiketě oděvu:  

 

 

Maximální teplota praní 60 °C šetrný postup. 

 

 

 

Nesmí se bělit chlórem. 

 
 

Teplota maximálně 110 °C 

 
Výrobek se nesmí chemicky čistit. 

 
Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce. 

   

4) Oprava oděvu  

Na opravu oděvu použijte výhradně materiály stejné povahy 

jako byly použity pro výrobu. Jiný nesmí být použit. Opravy 

nesmí být provedeny specializovanými osobami nebo nejlépe 

přímo výrobcem.  

 

5) Životnost oděvu 

Oděv byl navržen a konstruován z vysoce kvalitních 

komponentů. Kvůli početným faktorům, které ovlivňují 

životnost oděvu, není možné specifikovat lhůtu platnosti 

používání. Je-li oděv evidentně poškozen, musí být v každém 

případě vyřazen. 

 

6) Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti k funkci obleku, nebo 

k jeho ošetřování, kontaktujte vašeho prodejce nebo výrobce.         


