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Jednorazové ochranné odevy
Príručka s informáciami o normách a výrobkoch

Definovanie okolitých podmienok
Ste pri svojej činnosti vystavení prašnému, vlhkému alebo mokrému prostrediu?
Na zjednodušenie výberu vhodnej kombinézy sú naše kombinézy klasifikované vrátane 
odporúčania pre konkrétne prostredia. Výška príslušnej amplitúdy určuje stupeň vhodnosti.
Dodatočne prezentujeme stupeň priedušnosti s cieľom poskytnúť vám kritérium výberu  
na posúdenie komfortu nosenia.

Identifikácia dodatočných znakov
V niektorých pracovných prostrediach je nutné dodržiavať dodatočné požiadavky.  
Symboly informujú, či výrobok neobsahuje silikón alebo substancie narúšajúce  
priľnavosť laku.

EN 14605 Kvapalinotesné ochranné odevy  
(skúška prúdom)

EN 14605 Sprejotesné ochranné odevy  
(skúška postrekom)

EN 13034 Obmedzene sprejotesné ochranné odevy  
(ochrana proti ľahkej striekanej hmle)

ISO 13982-1: Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam 
(ochrana proti pevným časticiam)

EN 1149-5 Ochranné odevy s elektrostatickými vlastnosťami. 
(Funkčnosť antistatickej úpravy je zaručená len 
v prípade vlhkosti vzduchu > 25 %.)

EN 14126 Ochranné odevy proti nositeľom nákazy

EN 1073-2 Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii 
(žiadna ochrana proti rádioaktívnemu žiareniu)

DIN 32781: Ochranné odevy proti pesticídom

ISO 27065 Ochranný odev na používanie pri práci  
s pesticídmi

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných certifikátoch, listoch technických údajov alebo na certifikáte na výrobku.

Prach Vlhko Mokro Prieduš-
nosť
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Jednorazové ochranné odevy
Vlastnosti typu 4 a typu 5/6 a technológie

1
3-dielna kapucňa

• optimálny ergonomický tvar
•  žiadne obmedzenie zorného poľa
•  perfektne prispôsobené maske a okuliarom
•  guma po okraji, príjemne spracovaná

2
lišta na zakrytie zipsu 

•  kryt na zips s integrovanou lepiacou páskou 
•  bezproblémové prilepenie
•  dodatočná bezpečnosť

4
Gumový pásik 

•  integrovaný gumový pásik pre optimálne prispôsobenie 
•  príjemná voľnosť pohybu 

5
Gumové sťahovanie na zakončeniach  
rukávov a nohavíc 

•  gumové sťahovanie pre tesne priliehajúce ukončenia rukávov  
a nohavíc ponúkajú dodatočnú ochranu 

•  mäkká guma pozdĺž okraja pre príjemný komfort pri nosení

3
Pútko na prst 

•  pútko na prst vyrobené z príjemnej, mäkkej gumičky 
•  zabraňuje vyhrnovaniu rukávov 
•  dodatočná bezpečnosť

uvex SMS
• štruktúra z niekoľkých vrstiev 
polypropylénového rúna

• zmes rúna Spunbond a Meltblown 
pre vyvážený pomer pevnosti  
a mäkkosti 

• vysoko priepustný a priedušný 

uvex laminát light
• polypropylénová netkaná textília 
laminovaná polypropylénovou 
 fóliou 

• netkaná textília na vnútornej strane 
pre príjemný pocit pri nosení 

• materiál sa nelepí na pokožku 
• v kombinácii s fóliou sa dosiahne 
vyšší stupeň ochrany, ale znižuje 
sa priedušnosť

uvex laminát classic
• polypropylénová netkaná textília 
laminovaná polypropylénovou 
 fóliou 

• netkaná textília na vnútornej strane 
pre príjemný pocit pri nosení 

• materiál sa nelepí na pokožku 
• polypropylénová fólia poskytuje 
účinnú bariéru proti širokému 
spektru organických a anorga-
nických chemikálií

laminát uvex com4
• polypropylénová netkaná textília 
laminovaná mikroporéznou 
polypropylénovou fóliou 

• netkaná textília na vnútornej strane 
pre príjemný pocit na pokožke

• materiál sa nelepí na pokožku 
• mikroporézna fólia umožňuje určitú 
mieru priedušnosti 

Technológie
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89880 88498

uvex 3B chem classic uvex 3B chem classic+
Č. pol. 89880 88498
Materiál Polypropylénová netkaná textília laminovaná Polypropylénová netkaná textília laminovaná

polypropylénovou fóliou polypropylénovou fóliou
Farba Žltá Žltá
Veľkosti S až 3XL S až 3XL
Objednávková jednotka Ks Ks
Balenie KAR po 25 KS KAR po 25 KS

uvex 3B chem classic
Jednorazová ochrana proti chemikáliám, typ 3B

Certifikácia podľa

EN 14126

Typ 3 B

EN 14605

Typ 4B

EN 14605

Typ 5B

ISO 13982-1:

EN 1149-5 EN 1073-2

Dvojitý kryt zipsu uľahčuje obliekanie 

Integrované ponožky pre vyššiu bezpečnosť

Zips s lepiacou lištou pre ešte vyššiu bezpečnosť

uvex-safety.com/en/overalls

uvex 3B chem classic • uvex 3B chem classic+
Všeobecné vlastnosti:
• maximálna bezpečnosť a bariérový účinok 

vďaka extrémne odolnému materiálu  
v  kombinácii so švami zvarenými ultrazvukom 
a vystuženými páskou

• ľahký, ale robustný materiál, vďaka textilnej ru-
koväti na vnútornej strane aj veľmi príjemný k 
pokožke

Ochranné prvky:
• poskytuje ochranu pred širokou paletou 

 chemikálií
• optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište 

na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
• optimálne nosenie vďaka gumovému 

 sťahovaniu v páse, 
gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch 
a nohaviciach

• pútka na prostredníky proti vyhrnovaniu 
 rukávov 

Oblasti použitia:
• manipulácia s organickými a anorganickými 

chemikáliami
• čistenie a údržba
• chemický a farmaceutický priemysel
• potravinársky priemysel
• sanácia pôdy a demontáže
• priemyselné čistenie a údržba
• čistenie nádrží
• práce s lakmi a farbami
• likvidácia nebezpečných látok
• poľnohospodárstvo
• úprava odpadových vôd a kanalizačné práce
• odpadové hospodárstvo
• ochrana pred katastrofami, záchranné služby
• veterinárna medicína a ochrana proti nákazám
• ropný a petrochemický priemysel

Typ 3

Výbava pre 88498:
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89843

uvex 3B chem light 
Č. pol. 89843
Materiál Polypropylénová netkaná textília laminovaná

polypropylénovou fóliou
Farba Biela, žltá
Veľkosti S až 3XL
Objednávková Ks
jednotka
Balenie KAR po 40 KS

Chemikálie uvedené v zozname sú len názorný príklad. 
Kompletný prehľad pre jednotlivé modely nájdete v listoch technických údajov. 
Na vyhľadávanie máte k dispozícii aj náš nástroj Chemical Expert System (pozri stranu 177).

Chemikália Č. CAS
Trieda podľa EN 14325 Trieda podľa EN 14325

Acetón 67-64-1 6 zo 6 1 zo 6

Acetonitril 75-05-8 6 zo 6 0 zo 6

Chlorid železitý (vodný roztok, 45 %) 7705-08-0 – 6 zo 6

Kyselina fluorovodíková (vodný roztok, 49 %) 7664-39-3 6 zo 6 6 zo 6

Kyselina fluorovodíková (vodný roztok, 71 až 75 %) 7664-39-3 – 5 zo 6

Kyselina fluorovodíková v močovine (62 až 64 %) 7664-39-3 – 2 zo 6

Formaldehyd (vodný roztok, 10 %) 50-00-0 – 6 zo 6

Izopropanol 67-63-0 6 zo 6 6 zo 6

Metanol 67-56-1 6 zo 6 6 zo 6

Hydroxid sodný 50 % 1310-73-2 6 zo 6 6 zo 6

Kyselina dusičná 69,5 % 7697-37-2 – 6 zo 6

Kyselina chlorovodíková (vodný roztok, 37 %) 7647-01-0 5 zo 6 6 zo 6

Kyselina sírová 96 % 7664-93-9 6 zo 6 6 zo 6

Peroxid vodíka 7722-84-1 6 zo 6 6 zo 6

Údaje uvedené v tabuľke boli stanovené v laboratórnych podmienkach (pri teplote 21 ±2 °C). Keďže v praxi sú často bežné aj ďalšie záťaže,  
ako vyššia teplota a mechanické vplyvy, musia sa tieto hodnoty považovať len za orientačnú pomôcku.  
Údaje sú nezáväzné a nenahrádzajú test vhodnosti.

Šité a prelepené švy
Optimálna ochrana proti prieniku tekutých 
aerosólov a častíc.

uvex 3B chem light
Jednorazová ochrana proti chemikáliám, typ 3B

uvex 3B chem light
Všeobecné vlastnosti:
• vysoký komfort nosenia vďaka ľahkému a 

veľmi flexibilnému materiálu s príjemným 
netkaným materiálom na vnútornej strane

Ochranné prvky:
• ideálne na použitie pri čistiacich prácach 
• optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište 

na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
• optimálne nosenie vďaka gumovému 

 sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam  
v kapucni, na  rukávoch a nohaviciach

• pútka na prostredníky proti vyhrnovaniu 
 rukávov

Oblasti použitia:
• manipulácia s chemikáliami s nízkou 

 koncentráciou
• čistiace práce v priemysle a čistenie budov
• výroba lodí a automobilov
• chemický a farmaceutický priemysel
• manipulácia s farbami a lakmi
• elektronika
• práce s azbestom a demontáže
• sanácia starých záťaží
• chov zvierat a veterinárna služba
• odpadové hospodárstvo

Certifikácia podľa

EN 14126

Typ 3 B

EN 14605

Typ 4B

EN 14605

Typ 5B

ISO 13982-1:

Typ 6B

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2 ISO 27065

C3

Typ 3
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Ochrana pred pesticídmi –  
DIN 32781/ISO 27065
V poľnohospodárstve a lesníctve sú zamestnanci sústavne 
vystavení chemickým a biologickým nebezpečným látkam. 
V závislosti od spôsobu použitia, trvania expozície a špe-
cifických účinkov nebezpečných látok sa môže vyžadovať 
nosenie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
Popri maske na ochranu dýchacích orgánov a rukaviciach  
je dôležitou súčasťou ochrany používateľa aj vhodný protiche-
mický ochranný odev. 

uvex 4B · uvex 3B chem light

Podrobné informácie o téme nájdete v našom  
blogovom príspevku na túto tému
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98375 89094

uvex 4B uvex 4B s návlekmi
Č. pol. 98375 89094
Materiál Polypropylénová netkaná textília laminovaná Polypropylénová netkaná textília laminovaná

polypropylénovou fóliou polypropylénovou fóliou
Farba Biela, oranžová Biela, oranžová
Veľkosti S až 3XL S až 3XL
Objednávková jednotka Ks Ks
Balenie KAR po 40 KS KAR po 40 KS

uvex 4B
Všeobecné vlastnosti:
• vysoký komfort nosenia vďaka ľahkému  

a veľmi flexibilnému materiálu s príjemným 
netkaným materiálom na vnútornej strane

Ochranné prvky:
• švy vystužené páskou na optimálnu ochranu
• optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište 

na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
• optimálne nosenie vďaka gumovému 

 sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam  
v kapucni, na rukávoch a nohaviciach

• pútka na prostredníky proti vyhrnovaniu 
 rukávov 

Oblasti použitia:
• čistiace práce v priemysle nízkym tlakom  

a čistenie budov
• výroba lodí a automobilov
• chemický a farmaceutický priemysel
• manipulácia s farbami a lakmi
• poľnohospodárstvo a záhradníctvo
• hubenie škodcov a škodlivého hmyzu
• elektronika
• práce s azbestom a demontáže
• sanácia starých záťaží
• farmaceutický priemysel a laboratórne práce
• odber skúšobných vzoriek
• chov zvierat a veterinárna služba
• odpadové hospodárstvo

uvex-safety.com/en/overalls

Certifikácia podľa

EN 14126

Typ 4B

EN 14605

Typ 5B

ISO 13982-1:

Typ 6B

EN 13034

DIN 32781 EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 4B
 Jednorazový protichemický ochranný odev, typ 4B

Typ 4

Šité a prelepené švy
Optimálna ochrana proti prieniku tekutých 
aerosólov a častíc.
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98449 17595

uvex 5/6 classic uvex 5/6 classic light
Č. pol. 98449 17595
Materiál Polypropylénová netkaná textília Polypropylénová netkaná textília 

laminovaná polyetylénovou fóliou laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba Biela Biela
Veľkosti S až 3XL S až 3XL
Objednávková jednotka Ks Ks
Balenie KAR po 50 KS KAR po 50 KS

uvex 5/6 classic
Jednorazový protichemický ochranný odev, typ 5/6

uvex 5/6 classic
Všeobecné vlastnosti:
• extrémne ľahký a priedušný materiál garantuje 

vynikajúcu kombináciu komfortu a bezpečnosti
• príjemný a mäkký netkaný materiál na 

 vnútornej strane

Ochranné prvky:
• optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište 

na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
• optimálne nosenie vďaka gumovému 

 sťahovaniu v páse, 
gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch 
a nohaviciach

• pútka na prostredníky proti vyhrnovaniu 
 rukávov 

Oblasti použitia:
• práce so sypkými a práškovými chemikáliami
• lakovacie práce, ochrana pred striekancami 

laku
• výroba a spracovávanie sklenených vláken
• priemyselné čistiace a údržbové práce
• automobilový priemysel
• brúsenie a leštenie
• výroba cementu
• práce v kameňolomoch a baniach
• búracie práce a sanácie
• práca s azbestom
• obrábanie dreva a kovov
• stavebníctvo
• farmaceutický priemysel

Certifikácia podľa

EN 14126

Typ 5B

ISO 13982-1:

Typ 6B

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2

uvex-safety.com/en/overalls

 ďalšie položky na vyžiadanie
Typ 5/6
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98710 88497

uvex 5/6 comfort uvex 5/6 comfort light
Č. pol. 98710 88497
Materiál Hlavný materiál: Polypropylénová netkaná textília Hlavný materiál: Polypropylénová netkaná textília

laminovaná polyetylénovou fóliou laminovaná polyetylénovou fóliou
Chrbtová časť: Netkaná textília SMS Chrbtová časť: Netkaná textília SMS

Farba Biela, limetková Biela
Veľkosti S až 3XL S až 3XL
Objednávková jednotka Ks Ks
Balenie KAR po 40 KS KAR po 40 KS

uvex 5/6 comfort
Jednorazový protichemický ochranný odev, typ 5/6

uvex 5/6 comfort
Všeobecné vlastnosti:
• kombinácia polyetylénového laminátu a 

 chrbtovej časti z SMS poskytuje vysokú 
 úroveň odvádzania vlhkosti bez redukovania 
stupňa ochrany.

Ochranné prvky:
• 98710: kontrastné, olemované švy
• 88497: s vnútorným overlockovým švom
• optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište 

na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
• optimálne nosenie vďaka gumovému 

 sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam  
s obrubou v kapucni, na rukávoch  
a nohaviciach

• pútka na prostredníky proti vyhrnovaniu 
 rukávov 

Oblasti použitia:
• práce so sypkými a práškovými chemikáliami
• lakovacie práce, ochrana pred  

striekancami laku
• výroba a spracovávanie sklenených vláken
• priemyselné čistiace a údržbové práce
• automobilový priemysel
• brúsenie a leštenie
• výroba cementu
• práce v kameňolomoch a baniach
• búracie práce a sanácie
• práca s azbestom
• obrábanie dreva a kovov
• stavebníctvo
• použitie v čistých priestoroch
• farmaceutický priemysel

Certifikácia podľa

Typ 5

ISO 13982-1:

Typ 6

EN 13034 EN 1149-5

88497: Priedušný polyetylénový laminátový 
materiál s chrbtovou časťou z SMS prepúšťa-
júcou vzduch zaisťuje vysokú úroveň riadenia 
vlhkosti a priedušnosti.

98710: Priedušný polyetylénový laminátový 
materiál s chrbtovou časťou z SMS prepúšťa-
júcou vzduch zaisťuje vysokú úroveň riadenia 
vlhkosti a priedušnosti.

Typ 5/6
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98173 89976

uvex 5/6 air 
Č. pol. 98173 89976
Materiál Polypropylénová netkaná textília Polypropylénová netkaná textília
Farba Biela Modrá
Veľkosti S až 3XL S až 3XL
Objednávková jednotka Ks Ks
Balenie KAR po 50 KS KAR po 50 KS

uvex 5/6 air
Všeobecné vlastnosti:
• materiál SMS prepúšťajúci vzduch na vynika-

júce odvádzanie vlhkosti
• ideálne riešenie do teplého pracovného 

 prostredia a na dlhé nosenie

Ochranné prvky:
• ideálne riešenie do prašného pracovného 

 prostredia
• optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište 

na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
• optimálne nosenie vďaka gumovému 

 sťahovaniu v páse, 
gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch 
a nohaviciach

• pútka na prostredníky proti vyhrnovaniu 
 rukávov

Oblasti použitia:
• manipulácia so sypkými a práškovými 

 chemikáliami
• práca s azbestom
• výroba a spracovanie sklenených, keramic-

kých a syntetických vlákien
• obrábanie dreva a kovov
• stavebníctvo
• automobilový priemysel
• brúsenie a leštenie
• výroba cementu
• práce v kameňolomoch a baniach
• sanácie a renovácie
• farmaceutický priemysel
• údržba

uvex 5/6 air
Jednorazový protichemický ochranný odev, typ 5/6

Certifikácia podľa

Typ 5

ISO 13982-1:

Typ 6

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2

uvex-safety.com/en/overalls

Typ 5/6
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9875200

8909746

9874946 
9874948

8909646

9875046

8935346

9875300

8909546

Kapucňa Návleky na predlaktie Návleky na obuv Vysoké návleky na obuv
Č. pol. 9875200 9875300 9874946 9874948 9875046
Veľkosť Jednotná veľkosť Jednotná veľkosť 42 až 46 46 až 48 42 až 46
Vyhotovenie so suchým zipsom Obojstranné s gumovým sťahovaním Otvor s gumovým sťahovaním Otvor s gumovým sťahovaním a pásom
Materiál Polypropylénová netkaná textília Polypropylénová netkaná textília Polypropylénová netkaná textília Polypropylénová netkaná textília

laminovaná polyetylénovou fóliou laminovaná polyetylénovou fóliou laminovaná polyetylénovou fóliou laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba Biela Biela Biela Biela
Objednávková Vrecko Vrecko Vrecko Vrecko
jednotka
Balenie 50 KS, balené voľne 50 párov, balené voľne 100 párov, balené voľne 50 párov, balené voľne

Vysoké návleky na obuv Návlek na obuv s protišmykovou úpravou Vysoké návleky na obuv Vysoké návleky na obuv
s protišmykovou úpravou s protišmykovou úpravou

Č. pol. 8935346 8909746 8909546 8909646
Veľkosť 42 až 46 42 až 46 42 až 46 42 až 46 
Vyhotovenie Otvor s gumovým sťahovaním a pásom S protišmykovou podrážkou, S protišmykovou podrážkou, S protišmykovou podrážkou, 

otvorom s gumovým sťahovaním a pásom otvorom s gumovým sťahovaním a pásom otvorom s gumovým sťahovaním a pásom
Vylepšený ergonomický tvar Vylepšený ergonomický tvar

Materiál Polypropylénová netkaná textília Polypropylénová netkaná textília Polypropylénová netkaná textília Polypropylénová netkaná textília
laminovaná polypropylénovou fóliou laminovaná polyetylénovou fóliou laminovaná polyetylénovou fóliou laminovaná polyetylénovou fóliou

Farba Žltá Biela Biela Žltá
Objednávková Vrecko Vrecko Vrecko Vrecko
jednotka
Balenie 30 párov, balené voľne 100 párov, balené voľne 25 párov, balené voľne 30 párov, balené voľne

Jednorazová ochrana  
proti chemikáliám

Príslušenstvo

Kapucňa · Manžety · Návleky na obuv · Vysoké návleky na obuv
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Jednorazová ochrana proti chemikáliám
Ochrana proti nositeľom nákazy

Používatelia sa v rôznych situáciách 
môžu dostať do kontaktu s biologickými 
pracovnými látkami. V záujme prevencie 
potenciálnej infekcie je potrebné používať 
vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Odev na ochranu proti nositeľom nákazy má zabrániť kontaktu pokožky 
s choroboplodnými zárodkami a šíreniu medzi ďalšími osobami alebo v 
iných situáciách.

Mikroorganizmy, ako sú baktérie, plesne a vírusy, sa zvyčajne označujú 
ako biologické pracovné látky. Detailná definícia je zakotvená v smernici 
EÚ 2000/54/ES. Podstatné je, že tieto látky spôsobujú infekcie alebo 
alergie, prípadne môžu mať toxický účinok.

V závislosti od hroziaceho infekčného rizika sa biologické pracovné látky 
delia na štyri skupiny:

Riziková skupina 1: 
Biologické pracovné látky, pri ktorých je nepravdepodobné, že u ľudí 
vyvolajú chorobu.

Riziková skupina 2: 
Biologické pracovné látky, ktoré u ľudí môžu vyvolať chorobu a mohli by 
predstavovať nebezpečenstvo pre zamestnancov. Šírenie látky medzi 
obyvateľstvom je nepravdepodobné, účinná prevencia alebo ošetrenie 
sú zvyčajne možné.

Riziková skupina 3: 
Biologické pracovné látky, ktoré u ľudí môžu vyvolať vážnu chorobu  
a môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, 
 nebezpečenstvo šírenia medzi obyvateľstvom hrozí, ale účinná prevencia 
alebo ošetrenie sú zvyčajne možné.

Riziková skupina 4: 
Biologické pracovné látky, ktoré u ľudí vyvolajú vážnu chorobu a predsta-
vujú vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, nebezpečenstvo šírenia 
medzi obyvateľstvom je za určitých okolností veľké, účinná prevencia 
alebo ošetrenie nie sú možné.

Príloha smernice EÚ 2000/54/ES obsahuje podrobnú prezentáciu 
rizikových skupín jednotlivých biologických pracovných látok.

Typické oblasti použitia, v ktorých môže dôjsť k vystaveniu zamestnancov 
pôsobeniu infekčných látok:
• úprava odpadových vôd, kanalizačné práce
• likvidácia odpadov
• pôdohospodárstvo
• potravinársky priemysel
• práce, pri ktorých dochádza ku kontaktu so zvieratami a/alebo 

 výrobkami zvieracieho pôvodu
• zdravotnícka služba, nemocnice, záchranné služby

Podrobný zoznam možných biologických pracovných látok pre  
rôzne oblasti použitia a možných ochorení je dostupný napr. v správe 
BGIA č. 1/2013.

Ochranné odevy podľa EN 14126:2003
Norma EN 14126 definuje požiadavky na vlastnosti na ochranu proti 
 nositeľom nákazy. Definované skúšobné metódy sa sústredia na 
 médium, ktoré obsahuje mikroorganizmy, ako sú napr. kvapaliny, 
 aerosóly alebo pevné prachové častice. Na základe heterogenity 
 mikroorganizmov pre ne nemožno stanoviť výkonnostné kritériá. 
Testy vyžadované podľa normy sa týkajú výlučne materiálu a nezao-
berajú sa technológiami výroby švov. Švy prelepené páskou poskytujú 
 vyššiu ochranu, pretože mikroorganizmy sú dostatočne malé, aby 
 dokázali preniknúť cez minimálne otvory po vpichoch ihly.

Požiadavky kladené na celý ochranný odev si navyše vyžadujú 
 certifikáciu pre protichemický ochranný odev (pozri stranu 177). 
 
Samotné nosenie vhodného ochranného odevu nie je zárukou 
 dostatočnej ochrany. Veľmi dôležitou súčasťou vašej bezpečnosti je 
aj správne obliekanie a vyzliekanie OOPP (pozri stranu 178). Riziku 
 kontaminácie sú vystavené aj osoby, ktoré pomáhajú pri vyzliekaní.

Model uvex 3B chem 
classic

uvex 3B chem 
classic +

uvex 3B chem 
light uvex 4B uvex 5/6 classic uvex 5/6 classic 

light
Č. pol. 89880 88498 89843, 89094 98375 98449 17595

ISO/FDIS 16604/16603  
Odolnosť proti kontaminovaným kvapalinám 6 zo 6 6 zo 6 6 zo 6 6 zo 6 6 zo 6 6 zo 6

EN 14126, príloha A  
Odolnosť na základe mechanického kontaktu so substanciami,  
ktoré obsahujú kontaminované kvapaliny

6 zo 6 6 zo 6 6 zo 6 6 zo 6 6 zo 6 6 zo 6

ISO/DIS 22611 
Odolnosť proti kontaminovaným tekutým aerosólom 3 z 3 3 z 3 3 z 3 3 z 3 3 z 3 3 z 3

ISO/DIS 22612 
Odolnosť proti kontaminovaným pevným časticiam 3 z 3  3 z 3 3 z 3  3 z 3  3 z 3  3 z 3
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Jednorazové ochranné odevy
Príručka s informáciami o normách a výrobkoch

Bezpečnosť vášho tímu v centre pozornosti
Od malých striekancov kvapalín až po nebezpečné chemikálie alebo 
 rádioaktívny materiál: počas bežného pracovného dňa vás ohrozujú 
 rôzne nebezpečenstvá.  Na zjednodušenie výberu vhodného ochran-
ného odevu definovala Európska únia harmonizované normy pre rôzne 
triedy ochrany (nazývajú sa aj typy) na ochranu proti chemikáliám – 
kategória III. 
 

Typ ochrany potvrdený na základe certifikácie uvádza, pre aký druh 
expozície (prach, kvapalina, plyn) sa odev hodí.
Jednotlivé typy garantujú len dosiahnutie minimálnych požiadaviek 
potrebných na certifikáciu. Podrobné informácie k jednotlivým testom 
nájdete v našich listoch technických údajov.

Plynotesnosť

Typ 3

Typ 4

Typ 5/6

EN 14605  Kvapalinotesné ochranné odevy  
(skúška prúdom)

EN 14605   Sprejotesné ochranné odevy  
(skúška postrekom)

ISO 13982-1  Ochranné odevy na použitie proti tuhým 
časticiam (ochrana proti pevným časticiam)

EN 13034  Obmedzene sprejotesné ochranné odevy 
(ochrana proti ľahkej striekanej hmle)

Na zaistenie optimálnej ochrany vášho tímu za každých okolností 
je nutné pri ochranných odevoch rešpektovať doby prieniku v rámci 
 priepustnosti. Ochranné odevy uvex boli podrobené požadovaným 
testom prieniku. Viac informácií o dobách prieniku konkrétnych 
 chemikálií nájdete v listoch technických údajov alebo v nástroji uvex 
Chemical Expert System.

Databáza chemikálií online
Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) vám sprístupňuje rozsiahlu 
databázu chemikálií na účely výberu jednorazového ochranného odevu 
vhodného na manipuláciu s nebezpečnými látkami. 
Ako používateľ môžete vytvárať individuálne zoznamy priestupnosti 
alebo si nechať poradiť našimi expertmi. Niekoľkými kliknutiami sa 
dostanete k vhodnému jednorazovému ochrannému odevu a vhodným 
protichemickým ochranným rukaviciam, ktoré spĺňajú vaše špecifické 
požiadavky.

Doby prieniku boli stanovené v laboratórnych podmienkach. Keďže 
v praxi sú často bežné aj ďalšie záťaže – ako napr. vyššia teplota a 
mechanické vplyvy – tieto údaje slúžia len ako orientačná pomôcka. 
Po kontaminácii, opotrebení alebo poškodení si kombinézu okamžite 
vyzlečte a zlikvidujte ju podľa predpisov.

https:// 
ces.uvex.de
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Jednorazová ochrana proti chemikáliám
Pokyny týkajúce sa použitia

uvex-safety.com/en/
overalls

Návod  
na navlečenie

Návod  
na vyzlečenie

Výber správneho protichemického 
 ochranného odevu
V záujme zaistenia výberu vhodného protichemického ochranného 
odevu na konkrétne použitie vo vašom podniku je dôležité, aby túto 
kombinézu skontroloval vyškolený bezpečnostný technik. Mnohé 
chemikálie dokážu spôsobiť ťažké či dokonca nezvratné poranenia 
používateľov, ak dané osoby nepoužívajú vhodnú ochranu. Starostlivému 
výberu protichemického ochranného odevu je preto potrebné venovať 
mimoriadnu pozornosť.

Upozornenie: Používateľ nesie výlučnú zodpovednosť za rozhodovanie 
o tom, či je konkrétny ochranný odev vhodný a správny na príslušné 
použitie. Spoločnosť uvex v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť 
za neodborné používanie týchto výrobkov a manipuláciu s nimi.

Návod na obliekanie a vyzliekanie Informácie o výbere správnej veľkosti 
 jednorazového ochranného obleku
V záujme zaistenia dokonale padnúceho odevu a bezpečnosti pri práci 
s nebezpečnými látkami sú jednorazové ochranné odevy od spoločnosti 
uvex k dispozícii vo viacerých veľkostiach. 
Na určenie správnej veľkosti by ste sa však v žiadnom prípade nemali 
riadiť bežnou veľkosťou oblečenia. Nasledujúci prehľad vám namiesto 
toho pomôže nájsť správny strih na základe vašej výšky a obvodu 
hrudníka. 

Správna manipulácia s jednorazovým 
ochranným odevom uvex
Skladovanie
Jednorazové ochranné odevy od spoločnosti uvex sa musia skladovať 
v pôvodnom obale na suchom mieste pri teplote 15 – 25 °C. 
Výrobky sa po použití musia zlikvidovať v súlade s príslušnými zákonnými 
nariadeniami. 

Pranie jednorazových ochranných odevov
Jednorazové kombinézy sú určené iba na jednorazové použitie a nesmú 
sa prať. 

Trvanlivosť
Odporúča sa použiť výrobok do 5 rokov od dátumu výroby, ktorý je 
uvedený na etikete. 

Telesná výška v cm Obvod hrudníka v cm výber veľkosti

164 – 170 cm 84 - 92 cm S

170 – 176 cm 92 – 100 cm M

176 – 182 cm 100 – 108 cm L

182 – 188 cm 108 – 116 cm XL

188 – 194 cm 116 – 124 cm XXL

194 – 200 cm 124 – 132 cm XXXL

Návod na 
obliekanie/ 
vyzliekanie

Návod na obliekanie a vyzliekanie pre typ 3B (PDF)

Návod na obliekanie a vyzliekanie pre typ 5/6 (PDF)


