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POPIS

VLASTNOSTINORMY

EN 892 UIAA
1019

100 % PAD

TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

STORM DRY 9.8 Jednoduché lano se skvělým poměrem hmotnosti, odolnosti a 
uživatelského komfortu. Perfektní volba pro všestranné lezce, kteří chtějí 
jedno lano pro různé použití. 

9,8 mm jednoduché
lano
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posuv opletu [%]
průměr lana [mm]
počet UIAA pádů
rázová síla [kN]
statický průtah [%]
dynamický průtah [%]
hmotnost [g/m]
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záruka

2
ROKY

DÉLKA
svazek: 30–80; 100 m
cívka: 200 m

TEFLON® Eco povrchová 
úprava
poměr hmotnosti, odolnosti a 
uživatelského komfortu

Ideal for all-round climbing, 
training hard routes and RP 
ascents.

Teflonová úprava – TEFLON®  
Eco je na lano nanášen revoluč-
ní nanotechnologií, která pro-
půjčuje lanu lepší vlastnosti

Tenčí průměr a vyšší počet 
normovaných pádů (9 pádů dle 
norem UIAA) předurčují toto 
lano pro trénink těžkých cest na 
a RP přelezy.

Ultrasonic zakončení lana a 
termotransferové značení lana.

Značení středu.

Oplet je odolnější vůči oděru a 
zároveň stále příjemný na 
dotek.
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IDENTIFIKACE ROKU VÝROBY LANA

HMOTNOST

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

Avšak již při prvním použití může dojí k takovému poškození, které zkrátí 
životnost výrobku pouze na toto první použití.

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je 
používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku 
snižuje). Bez přihlédnutí k opotřebení či mechanickému poškození a při 
dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento 
výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití. čtěte

návod

ÚDRŽBA

praní sušení

30 °C 30 °C

chraňte před
solí

chraňte před
UV

UV

chraňte před
chemikáliemi
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Barva kontrolní příze uvnitř jádra – toto barevné značení se vztahuje pouze na lana SINGING ROCK:

65 g/m

L3040
STORM 9.8

Kontrolní příze – modrá/žlutá = 2020 
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