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Technický list výroku


ROUŠKA DVOUVRSTVÁ S GUMIČKAMI model 202001 
Rouška dvouvrstvá s gumičkami je jednorázový osobní ochranný prostředek.


Charakteristika: 

- jednoduchá konstrukce

- snadná a rychlá aplikace

- neobsahuje latex, skleněná vlákna ani alergeny

- bez zápachu

- šetrný k pokožce

- velikost 22x16 cm 

- materiál polypropylen Novolin / hydrofilní 50g/m2


- dvouvrstvý SN/SN 

- provedení bez tvarovacího pásku na nos

- s gumičkami 


Balení a barevné provedení:

- baleno po 10ks / 50 ks

- bílá


Normy:

Ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o 
osobních prostředcích.

V souladu s požadavky evropské normy ČSN EN IDO 13688:2013.

Samocertifikace technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností 
výrobku dne 22.3.2019. Výrobce přijal veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho 
kontrola zajišťovaly shodu vyráběných OOP s technickou dokumentací a s příslušnými požadavky 
uvedeného nařízení. Je osobním ochranným prostředkem jednoduché konstrukce proti 
minimálním rizikům (kategorie 1), jež mohou být včasně a bezpečně uživatelem rozpoznána.


Informace:

Tento výrobek je určený k ochraně proti minimálním rizikům. Není určen k ochraně před 
nebezpečnými látkami, chemikáliemi, kontaminací nebo infekčními látkami. Výrobek je určen pro 
jednorázové použití, nepoužívejte opakovaně. Neperte, chemicky nečistěte. Výrobek neupravujte. 
Před použitím zkontrolujte neporušenost a celistvost, nepoužívejte pokud zjistíte známky 
poškození. Chraňte před ohněm a zdroji intenzivního tepla. Skladujte v původním balení, chraňte 
před vlhkem, přímým slunečním světlem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte. 

EU prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách výrobce www.handy-trade.cz


Výrobce:

Handy Trade s.r.o., chráněná dílna, 

se sídlem Jungmanova 711, 407 77 Šluknov, zapsaná u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v 
Ústí nad Labem oddíl C, vložka 30370

ICO: 24722685, DIC: CZ24722685

tel.: 608 681 035, email: info@handy-trade.cz, www.handy-trade.cz


Výrobní závod Šluknov: Jungmanova 711, 407 77 Šluknov 
Výrobní závod Habartov: 1.Máje 569, 357 09 Habartov 
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