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POPIS

VLASTNOSTINORMY

EN 892 UIAA
1019

100 % PAD

TECHNICKÁ DATAMATERIÁLY

Díky speciální technologii plete-
ného jádra má lano dlouhou 
životnost, kompaktní oplet 
zvyšuje tření mezi vlákny, a tím 
je zabráněno posuvu opletu 
zejména při lezení na top rope.

Ultrasonic zakončení lana 
a termotransferové značení 
lana.

Tenký průměr zaručuje výborné 
manipulační vlastnosti s lanem 
ve všech jistících prostředcích 
na trhu.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

GYM 10.1

tenký průměr
pletené jádro
vyšší odolnost proti oděru

Jednoduché lano speciálně vyvinuto pro potřeby lezeckých stěn, lanových 
center a lanových parků.

10,1 mm jednoduché
lano
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záruka

2
ROKY

Toto lano bylo navrženo pro 
velmi náročné podmínky s vel-
kým důrazem na bezpečnost a 
extrémně vysokou odolnost.

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

10,1 mm
68 g/m

0 %
8,4 %
35 %

7
8,7 kN

průměr lana
hmotnost
posuv opletu
statický průtah
dynamický průtah
počet UIAA pádů
rázová síla
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HMOTNOST

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

čtěte
návod

ÚDRŽBA

praní sušení
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chraňte před
solí

chraňte před
UV

UV

chraňte před
chemikáliemi

POZNÁMKY

IDENTIFIKACE ROKU VÝROBY LANA

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

68 g/m

L0530RA
MYSTIC 10.1

68 g/m

L0534AG
MYSTIC DRY 10.1

66 g/m

L0360GG
SCORE 10.1
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