
 

 

Návod k použití 
 

Ochranné oděvy s kalhotami s odolností      
proti   pořezání ruční  řetězovou   pilou       

PROFESIONAL 

Objednací čísla protipořezových produktů :                       
022161, 02271, 022172, 022174, 022181, 022182, 022183, 
022184, 022199 

Objednací čísla doplňujících produktů   :                     
022170,  022180, 022185 

 
Pro zajištění maximální ochrany a komfortu při používání 
tohoto bezpečnostního výrobku je bezpodmínečně nutné 
dbát těchto informací:  

Výstražná upozornění: 

Žádné bezpečnostní oblečení nemůže poskytnout absolutní 
ochranu proti zranění ruční řetězovou pilou. Účinnost 
ochranné úrovně oblečení  závisí na  mnoha vlivech, např. 
počtu otáček motorové pily, točivého momentu motoru, 
intenzitě a  úhlu nárazu lišty na tkaninu, momentální pracovní 
pozici atd.  Toto ochranné oblečení není náhradou za 
bezpečnou pracovní techniku. Neodborné používání ruční 
řetězové pily může vést k úrazům. Proto je nezbytně   nutné 
dodržovat schválené technologické postupy a dbát na 
dodržování platných bezpečnostních předpisů  a na 
upozornění v návodu na obsluhu používané pily . 
Bezpečnostní oblečení vyžaduje speciální a pravidelné čištění. 
Při silném znečištění je nutné prát oblečení bezprostředně 
po nošení. Zbytky pryskyřice, oleje a pohonných látek mohou 
mít škodlivý vliv na funkci bezpečnostního oblečení. K praní 
doporučujeme obvyklé prací prostředky. Pro zachování 
ochranné funkce je nutné  mokré oblečení po vyprání 
narovnat a  roztáhnout podle přirozeného tvaru a nechat 



 

 
volně uschnout. Vyšší než přípustná teplota praní snižuje 
ochrannou funkci a užitné vlastnosti (srážení). 
Pokud je to možné, zabraňte  kontaktu tohoto 
bezpečnostního výrobku se špičatými nebo ostrými 
předměty (řetěz motorové pily, trny, kovové nářadí atd.) a 
kontaktu s agresivními látkami jako kyseliny, olej, 
rozpouštědla, pohonné látky, zvířecí fekálie, aby se předešlo 
poškození materiálu. Rovněž je třeba zabránit kontaktu s 
horkými předměty a  zdroji tepla (otevřený oheň, kamna 
apod.). Oblečení musí být před dalším používáním vyčištěno 
tak, jak je předepsáno. 
 
Volba správné velikosti, návod k oblékání a svlékání: 
Obecně platí, že je třeba vybírat oblečení tak, aby mohl být 
pracovní výkon možný bez jakéhokoliv omezení. Oblečení 
nesmí být např. příliš široké, aby se vyloučilo případné riziko 
zachycení  v důsledku  rozvolněného obleku. Oblékání a 
svlékání probíhá jako u obvyklého oblečení, nositel by se 
přitom měl přesvědčit o správném usazení. 

Návod na údržbu, kontrola ze strany uživatele: 

60 °C  praní s omezeným mechanickým působením 
a postupným ochlazováním, neždímat a nesušit v bubnové 
sušičce, teplota žehlení do 110 °C, omezené chemické 
čištění, nebělit. Uživatel by měl v přiměřených časových 
odstupech kontrolovat, zda  oblečení není poškozené, a to 
především protipořezová ochrana. 

Opravy: 

Opravena smí být pouze svrchní látka s tím , že není možné 
šít přes protipořezovou vložku. Při změně nebo opravě 
bezpečnostního oblečení, např. zkrácení nohavic, není možné 
protipořezovou vložku spravovat, měnit, zkracovat nebo 
prošívat! Každá změna protipořezové vložky snižuje, resp. 
ničí ochranný účinek! 

Náhradní části: 

Svrchní látka k opravě, šle, uzávěry kalhot, zipy jsou na 
vyžádání k dostání u výrobce, příp. zčásti přiloženy k výrobku. 



 

 
Kritéria pro vyřazení: 

Bezpečnostní oblečení s poškozenou nebo změněnou 
bezpečnostní vložkou nesmí být dále používáno! Části 
oblečení, které jsou poškozené nebo změněné z jiné příčiny, 
musejí být okamžitě zlikvidovány. 

Výchozí materiály oblečení: 

Oblečení se skládá kromě řady Scilar ( 98% polyester, 2% 
elastant )  především ze svrchní látky ( 50% PES / 50% bavlna 
; 80% PES / 20% bavlna ), protipořezové ochrany ( 66% PES / 
34% polypropylen) a vložky ( 100% bavlna nebo 100% 
polyester ). 

Informace o materiálech, které mohou vyvolat alergické 
reakce : 

Materiály použité na výrobu nejsou zdrojem škodlivých vlivů, 
resp. takové nejsou známy. 

Stárnutí: 

Materiály použité k ochraně proti pořezu podléhají 
specifickému  procesu  stárnutí. Pro stanovení životnosti se 
vychází při profesionálním využití z maximální doby používání  
2 let. V neprofesionální sféře lze předpokládat dobu používání 
max. 6 let. To odpovídá v obou případech asi 30 praním, která 
jsou nutná střídavě s nošením a  řídí se podle namáhání a 
zátěže výrobku. V případě pochyb by mělo být oblečení 
nahrazeno novým. 

Hmotnost: 

Informativní hmotnost produktů ve velikosti 52 na střední 
výšku 182 cm : 

022161/52/182 – cca. 2,020 kg 
022171/52/182 – cca. 1,400 kg 
022181/52/182 – cca. 1,340 kg 
022172/52/182 – cca. 1,320 kg 
022182/52/182 – cca. 1.280 kg 
022183/52/182 – cca. 1,340 kg 
022184/52/182 – cca. 1.280 kg 
022174/52/182 – cca. 1.440 kg 



 

 
 
022199/52/182 – cca. 1,420 kg 
022170/52/182 – cca. 0,610 kg 
022180/52/182 – cca. 0,640 kg 
022185/52/182 – cca. 0,640 kg 
 

Hmotnost  ostatních  velikostí  se přiměřeně mění. 

Zkušební normy, legislativa: 

Produkty  odpovídají Nařízení EU 2016/425.  Výrobky  s  
piktogramem   označující  ochranu   proti  pořezání  splňují   
požadavky  normy  EN 381,  díl   5,   design A, třída 1 ( 20 
m/s), rozsah  ochrany  přes  celou  přední stranu  nohavic  a  
dodatečně vždy plus 50 mm  na levé vnější straně nohavic 
(boční šev) a na vnitřní  straně  ( krokový šev)  pravé 
nohavice  (viděno  z  pohledu uživatele). Ochrana  podbřišku   
až 20  cm  od    krokového švu nahoru s mezerou uprostřed 
cca 3 cm. 

Skladování, údržba a omezení užívání: 

Bezpečnostní oblečení je zabaleno v ochranné plastové tašce. 
Produkt skladujte  v dobře větraných suchých místnostech a 
zamezte extrémním teplotám, kontaktu s kapalinami nebo 
UV zářením (např. výkladní skříně).  
 
 
 
Pro další informace se prosím obraťte: 
Firma: Profesional CZ s.r.o.       
Adresa: Na Bořích 5 , 326 00 Plzeň       
Tel.:  377 244 782            
E-mail:  info@profesional-plzen.cz  
www.profesional-plzen.cz       
www.forestprofi.cz 
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