
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODZIEŻ OCHRONNA KATEGORIA I
MODEL:ONBW50/ONBWUR50

ONBW50 - osłony ochronne na buty wysokie jednokrotnego użytku.
ONBWUR50 - osłony ochronne na buty wysokie z podeszwą antypoślizgową, jednorazowego użytku.

UŻYTKOWANIE: Czas użytkowania nakładek zależy bezpośrednio od sposobu użycia i zachowanej
ostrożności, należy mieć na uwadze to, że są to nakładki jednokrotnego użytku lub krótkotrwałego
użytku. Gwarantują odpowiedni poziom ochrony użytkownikowi w części, którą zakrywają. Nakładki
przeciwko zagrożeniom spowodowanym przez pyły nietoksyczne, tłuszcze stałe nietoksyczne i inne
podobne odpady nietoksyczne oraz przed lekkimi zagrożeniami mechanicznymi takimi jak otarcia,
zadrapania etc. i natryskami cieczy nietoksycznych pod niskim ciśnieniem. Nie należy stosować tego
ŚOI w przypadku zagrożeń innego typu.

OPIS:
ONBW50 - wykonane zmateriału barierowego - włóknina laminowana foliąmikroporowatąMPFL65g/m²,
warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa, warstwawewnętrzna: włóknina polipropylenowa. Kolor biały.
ONBWUR50 - wykonana z materiału barierowego - włóknina laminowana folią mikroporowatą MPFL
65g/m², warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa, warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa,
Podeszwa 530g/m²; skład: 2%(100% PU), 79% PCW, 19% PES. Kolor biały.

SPOSÓB ZAKŁADANIA I UŻYTKOWANIA:
• Sprawdź wizualnie czy nakładki są w nienaruszonym stanie ( brak przekłuć, rozejścia się szwów etc.)
• Wyjmij nakładki z opakowania rozłóż i załóż na każdą nogę, po założeniu każdej zawiąż paski
powyżej łydki z wyczuciem wokół nogi tak by uniemożilwić się ich zsuniecie .

TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA:
Produkt musi być transportowany i przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w suchych
pomieszczeniach z daleka od źródeł światła i ciepła. Jeżeli nakładki nie zostały skażone mogą być
wyrzucane razem ze stałymi odpadami komunalnymi. Jeżeli zostały skażone muszą być utylizowane
zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami dotyczącymi ŚOI.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej (ŚOI) – kategorii I
Został zaprojektowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 Producent: Oxyline Sp. z o.o., ul.Piłsudskiego 23, 95-200
Pabianice, email: oxyline@oxyline.eu
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Nie prać Nie chlorować Nie suszyc
mechanicznie Nie prasować Nie czyścić na

sucho Łatwopalne


