TEMPEX - informace výrobce, návod k použití pro bezpečností mrazírenskou obuv
typ: 7308880, 7306070, 740500, 7502010
Vážený zákazníku,
zakoupil jste bezpečnostní obuv nejvyšší kvality. Naše modely jsou značeny CE a splňují
základní požadavky evropské normy 9/686/EWG pro osobní ochranné prostředky.
Všeobecné informace
Tento pár bezpečnostní obuvi splňuje požadavky normy DIN EN ISO 20344 2004 a je platná
nejen pro základní stupeň SB ale i pro stupně S2 a CI. Výběr vhodné obuvi musí proběhnout
na základě vyhodnocení bezpečnostník rizik, která jsou s dannou činností spojena.
Podrobnější informace získáte u zodpovědných či příslušných organizací či svazů, které se
bezpečností práce na pracovištích zabývají. Zásadní pro správnou funkci obuvi je správná a
sedící velikost. Používaní dodatečných výrobků (např. vložek) může mít zásadní negativní
vliv na ochranné vlastnosti obuvi. Před jejich použitím se dotažte u výrobce a použijte nejlépe
jím doporučený typ. Před každým použitím obuvi zkontrolujte neporušenost povrchu,
funkčnost zdrhovadel a zapínání, profil a neporušenost podrážky. Je nepřípustné provádět
na obuvi jakékoliv změny. Tyto vedou ke znehodnocení výrobku a ztrátě deklarovaných
vlastností.
Značení obnáší:
výrobce
použitou normu
kategorii
velikost obuvi
značení typu dle výrobce
měsíc a rok výroby

Péče o obuv
Použitá kůže je přírodní materiál, který vykazuje mnohé dobré vlastnosti. Aby kůže vydržela
dlouho v nezměněné podobě, je péče o ní zásadním předpokladem. Pravidelně čistěte obuv na
trhu dostupnými čistícími prostředky na kůži. Závěrečné voskování vyčištěné obuvi je
nezbytné! Nepřípustné je sušení obuvi na radiátorech nebo na přímém slunci ! A sice
z důvodu překročení maximální přípustné teploty sušení (40°C). Sušte obuv na dobře
větraném suchém místě. Výhodou je používání teplovzdušných sušáků obuvi s nuceným
větráním. Obuv je vysušena podstatně rychleji, navíc nehrozí překročení max. přípustné
teploty sušení.
Skladování obuvi
Na suchém místě při pokojové teplotě., v papírovém kartonu, ne na přímém slunci. S ohledem
na mnoho vlivů nelze pevně stanovit životnost či použitelnost obuvi. Tato je odvislá od
použití, péče, stupně opotřebení.
Tato obuv není bez dalšího odzkoušení určena pro provozy, které požadují antistatické
vlastnosti !
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