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Vyobrazení produktu: 

Popis použitých materiálů a jejich technických parametrů:

Materiál: úplet 7914/NAT, 270g/m2
(60% Modakryl, 38% bavlna, 2% PA antistatické vlákno)

Šicí nitě: FIREFLY 100, černé

Střihové provedení: Tričko s dlouhým rukávem
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Ochranná funkce oděvu a úplný seznam harmonizovaných norem, které byly použity při 
návrhu tohoto OOP:

Ochranné tričko je určeno pro ochranu pracovníků proti náhodnému krátkodobému
kontaktu s malými zápalnými plameny v úrovni A1, ultrafialovému záření a dalším tepelným
rizikům v úrovni B1 (konvekční teplo) a C1 (sálavé teplo). Ochranné tričko rozptyluje
elektrostatický náboj. Výrobek má sloužit jako součást nehořlavého ochranného ošacení
(pod svrchní oděv) určený pro hasiče, policii, armádu a pracovníky v průmyslu.

FUN-COM Polo splňuje následující požadavky:

ČSN EN ISO 13688:2014 Ochranné obleky – Všeobecné požadavky

(EN ISO 13688:2013)

ČSN EN 1149-5:2008 Elektrostatické vlastnosti
(EN ISO 1149-5:2008)

ČSN EN ISO 11612:2015 Ochranné oděvy – Oděvy na ochranu proti teplu a
plameni(EN ISO 11612:2015)

• Omezené šíření plamenem A1
• Konvenční teplo B1
• Sálavé teplo C1 



4

Životnost výrobku:

Délka použití spodního prádla není pevně stanovena. Předpokládaná životnost při
průměrném používání je v rozsahu 2-4 roky. Jedná se o ochranný prostředek, kde může
dojít k jeho poškození při pracovní činnosti. V tomto případě je nutné postupovat
následujícím způsobem:
• výrobek vyčistit dle návodu na údržbu
• zajistit odborné posouzení obleku oprávněnou osobou (výrobce, proškolený

distributor nebo proškolená osoba příslušného hasičského útvaru)
• v případě nutnosti opravit (z bezpečnostního hlediska doporučujeme vždy u

VÝROBCE nebo proškolené osoby)
• v případě zjištění nadměrného poškození a porušení ochranných vlastností

doporučujeme výrobek vyřadit z užívání
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Údržba výrobku:

• Používejte domácí nebo průmyslové praní.
• Max. prací teplota je 40 °C se sníženým mechanickým působením, tato teplota je

dostatečná i pro silné znečištění a také výrobci detergentů i zařízení preferují případně
použití tzv. aktivátorů pro snadné vyprání.

• V případě praní s jinými oděvními součástmi musí být ostatní oděvy vždy řádně
zapnuty, aby nedocházelo případné odírání háčkovou částí stuhového uzávěru (velcra).

• Hodnota pH prací lázně nesmí být vyšší než 9, po přeměření doporučujeme konzultaci
s dodavatelem detergentů.

• Nepoužívejte detergenty s bělícími účinky.
• Při praní nepoužívejte žádná změkčovadla!

výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

optimální je volné sušení, zavěšeno na šnůře

Žehlení při maximální  teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s 
parou
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Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem, 
monofluortrichlormethanem a  všemi rozpouštědly uvedenými pod 
symbolem F. Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení.

Profesionální čištění za mokra. Jedná se o nejšetrnější způsob údržby 
při nízké teplotě praní při teplotě 20 – 40 °C 

Skladování :

✓ skladování nevyžaduje žádné odlišnosti
✓ chraňte obleky před přímými slunečními paprsky a UV zářením   

Balení obleku: 

✓ PE sáček, papírový karton

Instrukce pro uživatele

• V případě náhodného potřísnění kapalnou chemikálií nebo hořlavou kapalinou při nošení
v místě s nebezpečím vystavení ohni a/nebo teplu je nutno se neprodleně vzdálit, oděv
svléknout a vyčistit, popřípadě vyřadit z provozu.

• Osoba nosící ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj musí být správně uzemněna.
Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než 108  např. nošením vhodné obuvi. Oděv
nesmí být rozepnut nebo odkládán v blízkosti hořlavého nebo výbušného ovzduší nebo při
zacházení s hořlavými nebo výbušnými látkami. Dále nesmí být oděv použit v ovzduší
obohaceném kyslíkem bez předchozího schválení zodpovědným bezpečnostním
technikem. Elektrostatická ochranná funkce ochranného oděvu může být ovlivněna
opotřebováním a roztržením, praním a případným znečištěním. Ochranný oděv rozptylující
elektrostatický náboj musí během používání trvale pokrývat všechny materiály nemající
tuto vlastnost.

• Ochranné tričko musí být nošeno zároveň s vrchním oděvem o minimálně stejné úrovni
ochrany!!!
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