
Návod k použití 

                                                               
 

 

 

pracovní stejnokroj        GoodPRO PSII FR9 Raptor   OOP I. kategorie 

 

 
 

Výrobce: GoodPRO, s.r.o., Dukelská 1247, 334 01 Přeštice, Česká republika, www.goodpro.cz 

 

Materiál:  70% Tencel, 30% Polyester, váha 210 g/m² 
 

 

 

Popis:   

Tento ochranný oděv poskytuje svému uživateli nejen ochranu, ale i komfort a pohodlí. Je vzdušný a prodyšný. Materiál 
je hygienicky nezávadný a zajišťuje i dobrou odolnost proti běžné mechanické zátěži.  
 

 

 

Upozornění: 
Ochranný oděv GoodPRO PSII FR9 Raptor splňuje svoji ochrannou funkci pouze v případě, že je kompletní, správně 
oblečený a zapnutý včetně uzavření všech uzávěrů. 

 

 

 

Údržba a ošetřování: 
 

 

 

 

Před praním uzavřete zdrhovadlo, všechny stuhové uzávěry. Používejte tekuté prací prostředky bez bělících účinků a 
aviváží, pH prací lázně nesmí být vyšší než 9. Doporučujeme prát oděv na 40°C, při nadměrném znečištění praní 
opakujte – poprvé po líci podruhé naruby. Využívejte pouze ½ pracího bubnu a zajistěte větší množství vody. 
Odstřeďujte max. na 800 ot/min. Doporučujeme volné sušení (nesušit na přímém slunci), popřípadě sušte v sušící skříni 
nebo bubnové sušičce při teplotě max. 60 °C. Sušte ve dvou cyklech 2 x 20 min (nejprve naruby, pak po líci). Žehlete na 
teplotu max. 110 °C mimo reflexní pruhy. 
 

Přesušováním oděvu v sušičce při vysoké teplotě může docházet k jeho nepřiměřenému mechanickému opotřebení a 
případně i k nadměrné srážlivosti. 
 

 

Skladování: 
Skladujte v suchých a větraných místnostech. Chraňte před poškozením a účinky přímého slunečního záření i UV záření. 
 

 

Poznámky: 
Udržujte oděv čistý, špinavý oděv může vést ke snížení ochrany. Oděv je plně funkční pouze v originálním provedení, tj. 
bez neodborných zásahů. Oděv plní svou ochrannou funkci v prostředí s normálním atmosférickým obsahem kyslíku. 
Dvoudílné oděvy musí být nošeny společně pro poskytnutí předepsané úrovně ochrany. Věnujte náležitou pozornost 
ošetřování oděvu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé používáním výrobku jinak, než je určeno a 

rovněž se zříká odpovědnosti, je-li výrobek ošetřován nesprávným způsobem bez respektování zde uvedených pokynů. V 
případě potřeby doplnění technických informací, nejasností nebo dotazů kontaktujte výrobce. 
 

 

Prohlášení o shodě naleznete na webové stránce www.goodpro.cz . 
 

http://www.goodpro.cz/
http://www.goodpro.cz/

