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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, KONSERWACJI, TRANSPORTU 
 

Kurtka REGULAR LUX 

kod: TPS-01.095K.010; TPS-01.095K.110; TPS-01.095K.210;        
TPS-01.095K.310; TPS-01.095K.410; TPS-01.095K.510 

- producent - TRAFITOM Tomasz Kuczyński 46-100 Namysłów, Plac Wolności 12 

- zaprojektowano i wprowadzono do obrotu – wg ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków 

ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG 

- kategoria 1 – wg w/w Rozporządzenia ZAŁĄCZNIK I – Kategorie zagrożeń w odniesieniu 

do ŚOI 

- znak zgodności CE – wg w/w Rozporządzenia 

- nr normy – PN-EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna - Wymagania ogólne 

- data produkcji/numer partii –  

   Odzież ta należy do Środków Ochrony Indywidualnej o prostej konstrukcji chroniącej przed 

minimalnymi zagrożeniami w zróżnicowanych warunkach użytkowania. Użytkownik może 

sam ocenić poziom skuteczności działania w stosunku do minimalnych zagrożeń, których 

skutki, jeżeli są stopniowo narastające mogą być łatwo i we właściwym czasie 

zidentyfikowane.  

 

 UŻYTKOWANIE 

   Do wszechstronnego użytkowania przy pracach technicznych lekkich. Ochrona tułowia, 

ramion i okolic przed: 

- działaniem czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne 



 
 

TRAFITOM Tomasz Kuczyński                                                                                                                             ODDZIAŁ NAMYSŁÓW 
Ul. Słobódzkiego 55/9 Plac Wolności 12 
58-105 Świdnica 46-100 Namysłów 
NIP 616-107-20-31 tel. 604-794-128 
REGON 021538393                                                                                                                                                 trafitom@trafitom.pl                         
 
                                                                                 trafitom.pl 

- środkami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania 

- zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża 

użytkownika na temperaturę wyższa niż 50º C lub też na niebezpieczne uderzenia 

- słabymi uderzeniami i drganiami, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i 

których skutki nie mogą powodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała 

- światłem słonecznym  

- czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru ekstremalnego 

- działaniem wilgoci w krótkich okresach 

 

 PRZECHOWYWANIE 

- przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i 

wilgoci 

- maksymalny okres przechowywania – 3 lata od daty produkcji 

 

 KONSERWACJA 

- lekkie zabrudzenia usunąć suchą lub delikatnie zwilżoną szmatką, w przypadku silnych 

zanieczyszczeń, przetarć lub innych uszkodzeń mechanicznych wymienić kurtkę na nową. 

Nie czyścić środkami chemicznymi, żrącymi, łatwopalnymi! Nie prać.  

     

 

 TRANSPORT 

- wyrób przewozić w opakowaniach zbiorczych – kartonach lub workach jutowych bądź 

foliowych odpowiedniej wielkości, aby nie powodować deformacji wyrobu. Transport 

powinien być kryty, zabezpieczający przed zamoczeniem lub zawilgoceniem oraz 

uszkodzeniem 
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UWAGI 

  Dopuszcza się stosowanie przez Producenta naszywania małych łat ! Poszczególne 

elementy produktu mogą różnić się odcieniem ! Producent deklaruje, iż w/w nie mają wpływu 

na bezpieczne użytkowanie produktu. 

  Instrukcja dotyczy wszystkich rozmiarów w jakich są produkowane kurtki ! 

  Używać zgodnie z przeznaczeniem i po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją ! 

 

 


