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Dekontaminační rohože

NÁVOD K POUŽITÍ CZ



Tento dokument slouží k seznámení s obsluhou a vlastnostmi Dekontaminačních rohoží (dále jen 
„rohož“ nebo „rohože“). Dokument obsahuje důležité informace, jak rohože odborně používat 
a zvýšit jejich spolehlivost a životnost. Dokument musí být vždy k dispozici v místě použití rohoží. 
Uchovávejte ho vždy společně s rohožemi. Obsluha je odpovědná za bezpečné používání rohoží 
v souladu s pokyny v tomto Návodu k použití, a to i ve vztahu ke třetím osobám. Máte-li pochyby 
o správnosti používání rohoží, obraťte se na výrobce nebo kvalifikovaného dealera.

Nášlapné Dekontaminační rohože zaručují efektivní odvod nebezpečných látek při dekontaminaci osob. Jsou 

vyrobené z odolného pryžového kompozitu na bázi recyklovaných surovin. Rohože se speciální chemicky 

odolnou povrchovou úpravou proti nasákavosti jsou přednostně určené pro umístění v Dekontaminačních 

vanách IZS od Eccotarp, ale dají se využít i jako čistící nášlapné předložky pro vstup do dekontaminačního místa. 

 
Dekontaminační rohože

Balení produktu obsahuje: 

 k Dekontaminační rohože v příslušném počtu

1× Návod k použití vč. záručního listu
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Technické údaje

Dekontaminační vana IZS

Název Rozměry (mm) Hmotnost (kg)

Dekontaminační rohož 470 × 470 × 80 9,5

Obecné informace
Při používání dekontaminačních rohoží se řiďte tímto Návodem k použití a dodržujte veškerá uvedená 

bezpečnostní upozornění.

1. Dekontaminační rohože slouží k zajištění efektivního odvodu nebezpečných látek při dekontaminaci osob.

2. Rohože jsou vyrobené z recyklovaného materiálu se speciální chemicky odolnou povrchovou úpravou 

proti nasákavosti.

3. Rohože jsou odolné proti oděru.

Návod na použití dekontaminačních rohoží
Dekontaminační rohože umístěte přímo do záchytné vany, případně před/za vanu. Efektivní dekontaminace 

dosáhnete při pozici s rozpaženými pažemi.
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Pokyny pro manipulaci a bezpečnostní upozornění
1. Dbejte na to, aby pod vanou ani pod rohožemi nebyly ostré nebo špičaté předměty jako střepy skla, hřebíky, 

ostré kameny apod., které by mohly dno vany mechanicky poškodit. 

2. Výrobek nepřibližujte k ohni nebo k jiným přímým tepelným zdrojům. 

3. Dodržujte zásady bezpečnosti práce při manipulaci s nebezpečnými kapalinami a s látkami škodlivými pro 

životní prostředí. 

4. Dbejte na dodržování všech nezbytných preventivních opatření pro osobní bezpečnost, jako je používání 

ochranných pomůcek apod.

Dekontaminační vana IZS
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Údržba a skladování
Po použití musí být výrobek umyt příslušným neutralizačním 

prostředkem (u agresivních látek), vlažnou vodou nebo jiným 

vhodným čistícím prostředkem. Suché rohože lze skladovat ve 

sloupcích nad sebou – jednu na druhé – na suchém místě mimo 

dosah UV záření. 

Důležité kontakty
Výrobce a kvalifikovaný servis: 

Metal Arsenal s.r.o. 

Poděbradova 1920 

289 22 Lysá nad Labem 

Česká republika

info@eccotarp.com 

T: +420 325 514 723 

T: +420 737 802 153 

T: +420 777 472 640

Opravy
Veškeré opravy rohoží smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci výrobce. Při neodborné opravě nebo 

konstrukční změně výrobku není zaručena jeho správná funkčnost. Při hlášení žádostí o opravy nebo 

reklamacích se obracejte výhradně na vašeho kvalifikovaného dodavatele.

Záruční podmínky
Záruční doba je uvedena na garančním certifikátu na poslední straně tohoto Návodu k použití. Trvá 24 měsíců 

a začíná dnem, který je vyznačen na zmíněném garančním certifikátu. Záruka se nevztahuje na běžné 

opotřebení výrobku a na škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nerespektování informací 

uvedených v tomto Návodu k použití. 

Upozornění – záruka se nevztahuje na poškození dlouhodobým působením chemikálií. I malé množství 

agresivních chemikálií způsobí při dlouhodobém působení degradaci materiálu, ze kterého je produkt vyroben. 

To se může projevit mikroskopickými trhlinami na povrchu, případně změnou vlastností materiálu, které mohou 

vést k snadnému poškození produktu.

Likvidace
Likvidace produktu musí být provedena v souladu se zákonnými předpisy a s interními směrnicemi uživatele.
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Záruční list
Na zakoupený výrobek je poskytována  
záruka 24 měsíců.
 

Záruka se vztahuje:

na závady způsobené výrobní vadou použitého materiálu a případné další poškození nezpůsobené 

prokazatelně nesprávným zacházením uživatelem nebo jakoukoli úpravou výrobku. 

Záruka se nevztahuje:

na škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem a nedodržováním „Návodu k použití“ – např. 

proříznutí či jiné mechanické poškození produktu, při umístění na nevhodném místě s ostrým podkladem, 

či umístění výrobku v blízkosti otevřeného ohně a podobně. 

Upozornění – záruka se nevztahuje na poškození dlouhodobým působením chemikálií. I malé množství 

agresivních chemikálií způsobí při dlouhodobém působení degradaci materiálu, ze kterého je produkt vyroben. 

To se může projevit mikroskopickými trhlinami na povrchu, případně změnou vlastností materiálu, které mohou 

vést k snadnému poškození produktu.

Výrobce neručí za přímé i nepřímé škody způsobené jiným než doporučeným 
použitím výrobku.

Reklamaci je třeba uplatnit nejdéle do 24 měsíců od zakoupení výrobku u svého dodavatele. Při uplatňování 

reklamace předložte společně s reklamovaným výrobkem zápis o reklamaci, výrobní číslo výrobku, doklad 

o nákupu, vhodnou fotodokumentaci, případně podrobný popis okolností, při kterých došlo k závadě.

Název výrobku:

V případě 
problémů 
kontaktujte:

Razítko  
a podpis: 

Výrobní číslo: 

Datum 
prodeje:

Popis závady/
reklamace:


