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Charakterystyka produktu  

Wyrób Kategorii I zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425  

z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 

Rady 89/686/EWG. 

 

Skarpety przemysłowe S-1/72 występują w długości 60 cm oraz  w dwóch wersjach: białej  

(w składzie 85% bawełna i 15% włókno syntetyczne) oraz w melanżowej (w składzie 60% 

bawełna i 40% włókno syntetyczne). Składają się z części dolnej o kształcie owalnym zbliżonym 

do układu anatomicznego stopy człowieka, części zasadniczej – środkowej oraz części górnej – 

ściągacza obszytego overlockiem.  Są one wyrobem wielokrotnego użytku.  

Skarpety posiadają opinię potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w § 221 

rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. 

 

Skarpety przemysłowe S-1/72 są przeznaczone do stosowania przez pracowników pracujących  

w trudnych warunkach, stosujących obuwie robocze ochronne. Szczególnie wskazane jest ich 

użycie dla osób pracujących w obuwiu gumowym i skórzanym. Stanowią również alternatywę 

dla stosowania onuc. 

 

Producent 
Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”  

ul. 8 Marca 1, 95 - 050 Konstantynów Łódzki, Polska  

tel. (+48 42) 211 11 62 

fax (+48 42) 211 16 42 

e-mail: info@zgoda.pl 
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Zastosowane surowce do produkcji skarpet nie posiadają działania 

drażniącego na skórę  i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie 

użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach 

stosowania.  

 

Deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania dostępne na stronie www.zgoda.pl 

 

 

Znakowanie 

Każda para jest znakowana w sposób trwały poprzez przyszycie wszywki zawierającej: nazwę 

producenta, symbol skarpety, znak „CE” , kategorię zagrożenia, wielkość, piktogramy 

dotyczące konserwacji wyrobu, daty produkcji i ważności. 

 

Pakowanie  

Każde opakowanie zbiorcze zawierające 100 par skarpet jest oznaczane etykietą zawierającą dane:  

• nazwę i adres producenta  

• kraj pochodzenia  

• nazwę wyrobu  

• symbol wyrobu  

• znak „CE”, kategoria zagrożenia  

• symbol PKWiU  

• wielkość  

• dostępny zakres wielkości  

• ilość par  

• datę ważności:  2 lata od daty produkcji  

• datę produkcji  

• znak KJ  

• informację użytkowania na odwrocie etykiety.  
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