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Ochrana dýchacích cest označuje obecně část osobních 
ochranných pracovních prostředků (OOPP), která uživatele 
chrání před látkami toxickými pro dýchání a životní prostředí. 
Ochrana dýchacích cest se používá zejména v oblasti 
ochrany zdraví při práci. Přístroje ochrany dýchacích cest se 
dělí na filtrační přístroje a izolační přístroje. Filtrační přístroje 
filtrují škodlivé látky z okolního vzduchu, zatímco izolační 
přístroje zásobují uživatele kyslíkem nezávisle na okolním 
vzduchu. Pokud je škodlivá látka známá a v okolním vzduchu 
je dostatečné množství kyslíku (min. 17 obj. %), je možné 
pracovat s filtračními přístroji ochrany dýchacích cest. 
Jinak se musí použít izolační přístroje, jako přístroje s hadicí 
stlačeného vzduchu nebo vzduchové dýchací přístroje. 
Věnujte prosím pozornost tomu, že výběr a použití správné 
ochrany dýchacích cest vyžaduje podrobnou analýzu 
pracoviště a na něm používaných nebezpečných látek 
a musí se provádět nejen na základě informací poskytnutých 
v tomto průvodci. Je také nezbytné dodržovat zákonná 
nařízení a předpisy.

Definice dýchacích cest
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Firma uvex neručí za případné škody, které vzniknou 
používáním tohoto průvodce, zvláště ne za zdravotní 
poškození z důvodu použití ochrany dýchacích cest zde 
uvedené. Tento průvodce nemůže nahradit ani analýzu 
rizika, ani poradenství při zakoupení ochrany dýchacích 
cest.

Právní připomínka
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DIN EN 149:2001 + A1:2009
Přístroje ochrany dýchacích cest - filtrační polomasky 
pro ochranu před částicemi

Norma DIN EN 149 dělí polomasky do tří tříd ochrany

(FFP = Filtering Face Piece):

 FFP1 s filtračním výkonem nejméně 80%
 FFP2 s filtračním výkonem nejméně 94%
 FFP3 s filtračním výkonem nejméně 99%

Označení „D“ na jednorázové masce ochrany dýchacích 
cest zaručuje splnění dodatečného požadavku normy DIN 
EN 149, zkoušky na dolomitový prach. V této zkoušce se 
testuje, zda maska po manipulaci s dolomitovým prachem 
vykazuje ještě dobrou odolnost při dýchání. Označení „D“ je 
tak znakem kvality použitého filtračního materiálu a 
zaručuje, že masku lze používat delší dobu i při velké 
koncentraci prachu. Podrobně viz norma DIN EN 149.

Označení „R“ na jednorázové masce ochrany dýchacích 
cest ručí za její opětovnou použitelnost příp. za opětovnou 
nepoužitelnost podle normy DIN EN 149. Přitom se testuje 
možnost čištění masek, takže masky je možné použít 
i v další pracovní směně. Pokud je možné masku vyčistit, 
obdrží označení „R“, v opačném případě označení „NR“.

Navíc existují u různých tříd ochrany také rozdílné 
požadavky ohledně těsného sezení masek (netěsnost) a 
další dodatečné požadavky, jako například maximálně 
přípustný odpor při nadechnutí a vydechnutí. Norma přitom 
reguluje vždy nejmenší požadavky - všechny produkty firmy 
uvex výrazně překračují tyto minimální požadavky a pečují 
tak o největší možný komfort používání a bezpečnost.

Normy
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Přehled použití
Činnosti 

  

Zpracování dřeva
Měkké dřevo: broušení a řezání 

Tvrdé dřevo (dub, buk, dřevo z tropů): broušení a řezání 

Odstraňování barvy broušením/kartáči 

Odstraňování barvy broušením/kartáči (nátěry s obsahem chromu) 

Vodou rozpustné nátěry, které obsahují měď/chrom/arzén 

Stavební průmysl a pomocný stavební průmysl
Práce s cementem, omítání, pokládání dlaždic, střechy 

Zdivo: řezání, vrtání, demolice

Azbest: Práce malého rozsahu 

Izolace střech, skleněná a minerální vlákna 

Hmoty pro tmelení/plniva: broušení 

Svařovací práce
Svařování ušlechtilých ocelí a hliníku 

Pájení na tvrdo 

Opracování kovů
Kov: vrtání, broušení, frézování, ohýbání 

Vysoce legované oceli/ušlechtilá ocel: vrtání, broušení, frézování, ohýbání 

Likvidace/ čistící práce
Třídění a odstraňování odpadu 

Likvidace lékařského odpadu 

Zametání podlah 

Radioaktivně kontaminované prachy 

Zemědělství
Nákazy zvířat/ošetřování nemocných zvířat 

Zacházení s plísňovými výtrusy 

Zacházení se senem, obilím, moukou 

Medicína/péče/zdraví
Alergie, pyl, prach v domácnosti, chlupy zvířat 

Bakterie, viry, infekce, dezinfekce 
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Škodlivé látky Třída ochrany

 FFP1    FFP2    FFP3

Jemné částice, prach ze dřeva

Jemné částice, prach ze dřeva

Jemné částice barvy

Jemné částice barvy

Jemné částice barvy

Prach z cementu/omítky/dlaždic/cihel

Vlákna

Prach a vlákna

Prach

Kouř z oxidu kovů a hliníku

Kouř

Kovový prach

Kovový prach

Prach, houby

Bakterie, výtrusy

Prach (netoxický)

Prach

Bakterie, viry

Výtrusy

Prach

Prach, částice, výtrusy

Bakterie, viry
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Jednorázové masky ochrany dýchacích cest jsou obecně 
vhodné pro použití v jedné směně, tedy na pracovní 
dobu osmi hodin. Při speciálních činnostech s toxickými 
nebezpečnými materiály jsou masky skutečně použitelné 
jen jednou, to znamená, že po každém sejmutí masky 
se musí nutně použít maska nová (například při práci 
s rakovinotvornými materiály). Také z hygienických důvodů 
by měly být jednorázové masky ochrany dýchacích cest 
používány jen jeden den a jednou osobou - pouze masky 
s označením „FC“ jsou hygienicky čistitelné speciálním 
čisticím sprejem firmy uvex, a tím ještě použitelné 
pro druhou směnu.
Při používání jedné masky se maska postupně zaplní 
částicemi, takže se filtrační materiál po určité době zanese. 
Tím se vždy dále zvyšuje odpor při dýchání přes masku. Při 
velké koncentraci částic v okolí může být proto nutné použít 
za den několik masek, protože se masky rychle zanáší a tím 
se zhoršuje odpor dýchání.

Doba používání
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uvex masky proti částicím: 
Všechny polomasky firmy uvex filtrující částice splňují 
požadavky normy DIN EN 149:2001 + A1:2009.

Typy filtrů

 FFP1
Proti netoxickému jemnému 
prachu až po 4násobek mezní 
hodnoty.
Všechny masky FFP1 jsou 
označené modrou barvou 
na ventilu a potiskem na masce.

 FFP2
Proti méně toxickému jemnému 
prachu až po 10násobek mezní 
hodnoty.
Všechny masky FFP2 jsou
označené oranžovou barvou 
na ventilu a potiskem na masce. 

 FFP3
Proti toxickému jemnému 
prachu až po 30násobek mezní 
hodnoty.
Všechny masky FFP3 jsou 
označené černou barvou na 
ventilu a potiskem na masce.
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Plynové filtry a oblast jejich použití je rozpoznatelné pomocí 
různých barev a písmen

 A
Proti organickým plynům a parám, např. rozpouštědlům 
jako terpentýn, nitro ředidlo, benzín, toluen, xylen, s bodem 
varu>65°C
charakteristická barva: hnědá

 B
Proti anorganickým plynům a parám jako např. chlor, brom, 
sirovodík, atd.
charakteristická barva: šedá

 E
Proti kyselým plynům a parám jako např. oxid siřičitý, 
chlorovodík, atd.
charakteristická barva: žlutá

 K
Proti amoniaku a organickým aminům jako 
např. dimethylamin, atd.
charakteristická barva: zelená

 AX
Proti organickým sloučeninám s nízkým 
bodem varu ≤5°C
charakteristická barva: hnědá

 Hg
Proti rtuti
charakteristická barva: červená

Klasifikace plynových filtrů
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Správná volba přístrojů ochrany dýchacích cest je 
podstatná pro ochranu uživatele a vyžaduje největší 
pečlivost. Pro výběr správné filtrační masky pro ochranu 
dýchacích cest dodržujte bezpodmínečně každý 
z následujících bodů: 

1. Pokud již nejsou známé, musí se zjistit druh, povaha 
a koncentrace nebezpečných látek (věnujte pozornost 
číslu CAS)

2. Jaké mezní hodnoty na pracovišti platí pro dané 
nebezpečné látky?

3. Pokud již nejsou známé, musí se zjistit pracovní 
podmínky na pracovišti.

4. V okolí musí být dostatečné množství kyslíku (dodržujte 
prosím dané zákonné údaje, v Německu je zadáno min. 
17 obj. %).

5. Jaké skupenství mají nebezpečné látky: plynné, pevné 
částice nebo jejich směs?

6. Jaké výstražné vlastnosti mají nebezpečné látky 
(zápach, chuť, atd.)?

7. Jaká je nutná dodatečná osobní výstroj (např. ochranné 
brýle, ochranné protichemické obleky, rukavice)?

Se zřetelem na těchto sedm bodů je nutno zjistit potřebný 
nominální faktor ochrany (NFO) pomocí následujících 
vzorců:

Faktor ochrany = koncentrace škodlivých látek / 
nejvyšší přípustná koncentrace (NPK)

Po zjištění NFO je pak možné zvolit vhodnou masku:

 FFP 1-masky až do maximálně 4násobku NPK
 FFP2-masky až do maximálně 10násobku NPK
 FFP3-masky až do maximálně 30násobku NPK

Výběr masky
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Tyto hodnoty platí pro Německo a mohou se měnit podle 
národních ustanovení. Další předpisy ohledně používání 
ochrany dýchacích cest jsou v BGR 190.

Tvarové a skládací polomasky uvex jsou vhodné pro použití 
s ochrannými brýlemi uvex. 

Další informace na téma ochrany dýchacích cest obdržíte 
na ures.uvex.de
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Nebezpečné látky

Acetaldehyd 75-07-0 50 
Aceton 67-64-1 500 
Acetonitril 75-05-8 20 
Akrylaldehyd 107-02-8 0,09 
Acrylamid 79-06-1  
Acrylnitril 107-13-1  
Akrylová kyselina 79-10-7 10 
Žíravý louh   
Hliník 7429-90-5  
Chlorid hliníku   
Oxid hliníku (bez vláken) 1302-74-5  
Kouř oxidu hliníku (svařování)   
Kyselina mravenčí 64-18-6 5 
Aminy (C7-C9 alifatické sloučeniny)   
2-Aminubutan viz Butylamin   
Amoniak 7664-41-7 20 
Chlorid amonný   
iso-amylalkohol 123-51-3 20 
Anilin 62-53-3 2 
Antimon 7440-36-0  
Antimonovodík 7803-52-3  
Kyselina arzenitá   
Soli kyseliny arzenité   
Oxid arzenitý (arzenik)   
Arsenovodík 7784-42-1  
Asbest do 100.000 F/m3  1332-21-4  
Asbest do 100.000 až 300.000 F/m3   
Popel   
Atrazin 1912-24-9  
Bakterie skupina rizika 2   
Bakterie skupina rizika 3   
Sloučeniny baria, rozp.   
Prach z bavlny   
Benzín   
Benzen 71-43-2 0,06 
Kyselina benzenová   
Benzen(a)pyren 50-32-8  
Benzylchlorid viz a-Chlortoluen   
Berylium 7440-41-7  

Název látky č. CAS Mezní hodnota 
   ml/m3 
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91 tekutý AX
1200 tekutý AX

34 tekutý A na dotaz
0,2 tekutý AX

0,07 pevný A/P3 na dotaz
0,26 tekutý A na dotaz

30 tekutý A na dotaz
 pevný/tekutý P2 všechny masky P2

1,25 pevný P1 všechny masky P1
 pevný  P2  všechny masky P2

1,25 pevný P1 všechny masky P1
 pevný P2/P3 všechny masky P2/P3

9,5 tekutý E, B
 tekutý A,K na dotaz
 tekutý AX

14 plynný/tekutý K na dotaz
 pevný P2 všechny masky P2

73 tekutý A na dotaz
7,7 tekutý A na dotaz

 pevný P3 všechny masky P3
 plynný B

0,1 pevný P3 všechny masky P3
0,1 pevný P3 všechny masky P3

 pevný P3 všechny masky P3
 plynný B (P3) 
 pevný P2/3 všechny masky P2/P3
 pevný P3 VM všechny masky P3 VM
 pevný P2 všechny masky P2

1 pevný P2 všechny masky P2
  P2 všechny masky P2
  P3 všechny masky P3

0,5 pevný P2 všechny masky P2
1,5 pevný P2 všechny masky P2

 tekutý A na dotaz
0,2 tekutý A na dotaz

 pevný P2 všechny masky P2
70 pevný P3 všechny masky P3

  B, A (P3) na dotaz
0,005 pevný P3 všechny masky P3

Mezní hodnota Stav Typ filtru Ochranné dýchací
   polomasky uvexmg/m3
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Beton (- stříkání)   
Bifenyl 92-52-4  
Bitumen, páry/aerosoly 8052-42-4  
Biologické pracovní látky skupina rizika 2   
Skupina rizika 3   
Kyselina kyanovodíková viz kyanovodík   
Olovo a sloučeniny 7439-92-1  
Kouř z olova   
Chroman olova 7758-97-6  
Broxid - kyselina boritá 10043-35-3  
Broxid - kyselina boritá   
Brom 7726-95-6  
Bromchlortrifluorethan 151-67-7 5 
Bromovodík 10035-10-6 2 
1,3-Butadien 106-99-0 0,2 
Butan 106-97-8 1000 
Butanol  100 
Butanon 78-93-3 200 
2-Butoxy-ethanol 111-76-2 10 
2-Butoxyethyl-acetat 112-07-2 20 
Butylacetát  62 
Butylamin 141-32-2 2 
Kadmium a sloučeniny 744-43-9  
Hydroxid vápenatý 1305-62-0  
Oxid vápenatý 1305-78-8  
Síran vápenatý 7778-18-9  
Uhlíková vlákna   
Chlorid uhelnatý 75-44-5 0,1 
Chlor 7782-50-5 0,5 
Chlorbenzen 108-90-7 10 
2-Chlor-1,3-butadien 126-99-8  
1-Chlor-2,3-epoxypropan 106-89-8 0,6 
Kyselina chloroctová 79-11-8 1 
Chlorované byfenily   
Chloroform viz trichlormetan   
3-Chlorpropan 107-05-1  
a-chlortoluen 100-44-7  
Chlorovodík 7647-01-0 2 
Chrom   

Nebezpečné látky
Název látky č. CAS Mezní hodnota 
   ml/m3 
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  P2 všechny masky P2
 pevný AP3 na dotaz
 pevný/plynný AP3 na dotaz
 pevný P2 všechny masky P2
 pevný P3 všechny masky P3
  B na dotaz
 pevný P3 všechny masky P3
 pevný P3 všechny masky P3
 pevný P3 všechny masky P3

0,5 pevný P2 všechny masky P2
 tekutý A na dotaz

0,7 tekutý B na dotaz
41 tekutý AX

6,7 plynný/tekutý E na dotaz
0,5 plynný AX

2400 plynný AX
310 tekutý A na dotaz

600 tekutý A na dotaz
49 tekutý A na dotaz

130 tekutý A na dotaz
300 tekutý A na dotaz

6,1 tekutý A na dotaz
0,03 pevný P3 všechny masky P3

1 pevný P2 všechny masky P2
1 pevný P2 všechny masky P2
6 pevný P2 všechny masky P2

 pevný P2 všechny masky P2
0,41 plynný B na dotaz

1,5 plynný B na dotaz
47 tekutý A na dotaz

 tekutý AX
2,3 tekutý  A na dotaz

4 tekutý E na dotaz
 tekutý AP3 na dotaz
  AX
 tekutý AX
 tekutý B, A(P3) na dotaz

3 plynný E na dotaz
0,05 pevný P3 všechny masky P3

Mezní hodnota Stav Typ filtru Ochranné dýchací
   polomasky uvexmg/m3
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Kobalt   
Coxiella Burnetii   
Kristobalit viz pryskyřice   
Izopropylbenzen 98-82-8 20 
Amid kyanu 420-04-2 0,2 
Kyanidy   
Kyanovodík 74-90-8 1,9 
Cyclohexan 110-82-7 200 
Cyclohexanol 108-93-0  
Cyclohexanon 108-94-1 20 
Cyclohexylamin 108-91-8 2 
2,4-D 94-75-7  
Demeton 8065-48-3 0,01 
Diacetonalkohol 123-42-2 20 
Diazinon 333-41-5  
1,2 dichlorbenzen 95-50-1 10 
1,1-dichloreten 75-35-4 2 
1,2-dichloreten 540-59-0 200 
Dichlormetan 75-09-2 75 
Dichlorvos 62-73-7 0,11 
Dichromát   
Motorová nafta   
Emise naftového motoru   
Dietylamin 109-89-7 5 
Diethylether 60-29-7 400 
Di-isopropylether 108-20-3 200 
Dimetoxymetan 109-87-5 1000 
Dimetylamin 124-40-3 2 
3,3-dimetylbenzidin 119-93-7 0,003 
Dimethylformamid 68-12-2 5 
Dimethylnitrosamin 62-75-9  
Dimethylsulfát 77-78-1 0,02 
1,4-dioxan  123-91-1 20 
Dibenzodioxin   
Dipropylenglykolomonometyleter 34590-94-8 50 
Chlorid sirný 10025-67-9  
Disulfiram  97-77-8  
Ušlechtilá ocel, kouř, jemný prach   
Oxidy železa   

Nebezpečné látky
Název látky č. CAS Mezní hodnota 
   ml/m3 
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0,1 pevný P3 všechny masky P3
 pevný P3 všechny masky P3
 pevný P3 všechny masky P3

100 tekutý A na dotaz
0,35 pevný BP2 na dotaz

2 pevný  P2 všechny masky P2
2,1 tekutý B na dotaz

700 tekutý A na dotaz
 tekutý A na dotaz

80 tekutý A na dotaz
8,2 tekutý A,K

2 pevný P2/3 všechny masky P2/3
0,1 tekutý AP2
96 tekutý A na dotaz
0,1 tekutý P3 všechny masky P3
61 tekutý A na dotaz
8 tekutý AX

800 tekutý AX
260 tekutý AX

1 tekutý AP2 na dotaz
  P3 všechny masky P3
 tekutý A na dotaz

0,3 pevný P3 všechny masky P3
15 tekutý  AX, K

1200 tekutý AX
850 tekutý A na dotaz

3200 tekutý AX
3,7 plynný K na dotaz

0,03 pevný (A) P3 na dotaz
15 tekutý A na dotaz

0,001 tekutý A (B) (P3) na dotaz
0,1 tekutý A (P3) na dotaz
73 tekutý  A na dotaz

  P3 všechny masky P3
310 tekutý A na dotaz

 tekutý B na dotaz
2 pevný P2 všechny masky P2

 pevný P3 všechny masky P3
1,25 pevný P2 všechny masky P2

Mezní hodnota Stav Typ filtru Ochranné dýchací
   polomasky uvexmg/m3
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Železný prach   
Enzymy   
Epichlorhydrin viz chlor-epoxypr. 106-89-8  
Epoxidová pryskyřice   
2,3-epoxy-1 -propanol 556-52-5  
Ropa a destiláty   
Kyselina octová 64-19-7 10 
Etanol 64-17-5 500 
2-etoxyetanol (Cellosolve) 110-80-5 2 
2-etoxyetylacetát 111-15-9 2 
Etylacetát 141-78-6 400 
Etylakrylát 140-88-5 5 
Etylamin 75-04-7 5 
Etylbenzen 100-41-4 20 
Etylenglykol 107-21-1 10 
Etylmravenčan 109-94-4 100 
Rozstřik barvy   
Prach z vláken. anorganický   
Prach z mouky 7782-41-4 1 
Fluoridy   
Fluorovodík, kyselina fluorovodíková 7664-39-3 1 
Formaldehyd, Formalin 50-00-0 0,3 
Formamid   
Sádra viz síran vápenatý   
Skleněné vlákna   
Aldehyd glutaru 111-30-8 0,05 
Grafit 7782  
Halogeny   
Prach v domácnosti (roztoči)   
Heptan 142-82-5 500 
Hexachlorcyclohexan 319-84-6  
Hexan 110-54-3 50 
Izomery hexanu  500 
Prach ze dřeva   
Hydrazin 302-01-2 0,1 
Insekticidy   
Jod 7553-56-2  
Isokyanáty viz Diisokyanáty   
Isoforon 78-59-1 2 

Nebezpečné látky
Název látky č. CAS Mezní hodnota 
   ml/m3 
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1,25 pevný P2 všechny masky P2
 pevný P3 všechny masky P3
 tekutý A na dotaz
 tekutý A na dotaz
 tekutý A na dotaz
 tekutý A na dotaz

25 tekutý  E (A, B) na dotaz
960 tekutý A na dotaz

7,6 tekutý A na dotaz
10,8 tekutý  A na dotaz

1500 tekutý  A na dotaz
21 tekutý A na dotaz

9,4 plynný K na dotaz
88 tekutý A na dotaz
26 tekutý  AP2 na dotaz

310 tekutý AX 
  AP2 na dotaz
  P2 všechny masky P2

1,6 plynný B na dotaz
1 pevný P2 všechny masky P2

0,83 plynný/tekutý E, B na dotaz
0,37 plynný Spezial

 tekutý A na dotaz
 pevný P2 všechny masky P2
 pevný P2 všechny masky P2

0,2 tekutý AP2 na dotaz
1,325 pevný P1 všechny masky P1

  B na dotaz
 pevný P všechny masky P1

2100 tekutý A na dotaz
0,5 pevný AP2 na dotaz
180 tekutý A na dotaz

1800 tekutý  AX
 pevný P2 všechny masky P2

0,13 tekutý K na dotaz
 pevný/tekutý AP2/3 na dotaz
 pevný BP2 na dotaz
  B (A) P3 na dotaz

11 tekutý A (P2) na dotaz

Mezní hodnota Stav Typ filtru Ochranné dýchací
   polomasky uvexmg/m3
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Isopropanol 67-63-0 200 
Hydroxid sodný, louh sodný   
Vápno   
Kyselina křemičitá   
Plyn z křemíku   
Oxid uhličitý 124-38-9 5000 
Sirouhlík 75-15-0 10 
Oxid uhelnatý 630-08-0 30 
Korund (oxid hlinitý)   
Palivo (motorový benzin)   
Kresol 1319-77-3  
Chladné mazací látky   
Umělá minerální vlákna   
Měď 7440-50-8  
Směs rozpouštědel   
Oxid hořečnatý 1309-48-4  
Kouř z hořčíku   
Anhydrid kyseliny maleinové 108-31-6 0,1 
Mangan a sloučeniny   
Mramor   
Moučný prach   
Suřík (oxid olovnatý)   
Merkaptan   
Mosaz   
Metan   
Metanol 67-56-1 200 
3-metoxy-butylacetát 4435-53-4  
Metoxyetanol Me-Glykol 109-84-4 1 
1 -Metoxypropylacetát-1 108-65-6 50 
Metylakrylát 96-33-3 5 
Metylamin 74-89-5 10 
Metylcyklohexanol 25639-42-3 6 
Metyletylketon MEKs.Butanon 78-93-3 200 
Metylisobutylketon MIBK 108-10-1 20 
Molybden a sloučeniny   
Naftalín 91-20-3 0,1 
Nanočástice   
Azid sodný 247-852-1  
Hydroxid sodný, louh sodný 1310-73-2  

Nebezpečné látky
Název látky č. CAS Mezní hodnota 
   ml/m3 
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500 tekutý A na dotaz
 pevný/tekutý P2 všechny masky P2
 pevný P1 všechny masky P1

4 pevný P2 všechny masky P2
0,3 pevný P2 všechny masky P2

9100 plynný UU
30 tekutý B na dotaz
35 plynný CO

1,25 pevný P1 všechny masky P1
 tekutý A na dotaz
 tekutý A na dotaz
 tekutý P2 všechny masky P2
 pevný P3 všechny masky P3

0,01 pevný P2 všechny masky P2
  A na dotaz

3 pevný P1 všechny masky P1
  P2 všechny masky P2

0,41 pevný AP2 na dotaz
0,5 pevný  P2 všechny masky P2

 pevný P1 všechny masky P1
 pevný P1/P2 všechny masky P1/P2
 pevný/tekutý P2 všechny masky P2
  B na dotaz
 pevný P2/P3 všechny masky P2/P3
 plynný UU

270 tekutý AX
 tekutý A na dotaz

3,2 tekutý A na dotaz
270 tekutý A na dotaz

18 tekutý A na dotaz
13 plynný K na dotaz
28 tekutý  A na dotaz

600 tekutý  A na dotaz
83 tekutý A na dotaz

 pevný P2 všechny masky P2
0,5 pevný (plynný) AP3 na dotaz

 pevný P3 všechny masky P3
0,2 pevný P2 všechny masky P2

 pevný, tekutý P2 všechny masky P2

Mezní hodnota Stav Typ filtru Ochranné dýchací
   polomasky uvexmg/m3
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Chlornan sodný   
Nikl   
Sloučenina v dýchatelných kapičkách   
Nízkovroucí kapalina Gr.1/2   
Nitrosloučeniny (organické)   
Nitro ředidlo   
N-Nitrosaminy   
Octan  500 
Organické výpary   
Kyselina oxalová 144-62-7  
Ozon 10028-15-6  
Parathion (E605) 56-38-2  
Petrolej   
Perchloretylen viz tetrachloretyl   
Kyselina peroctová 79-21-0  
Fenol 108-95-2 2 
Fenylhydrazin 100-63-0  
Fosgen, karbonylchlorid 75-44-5 0,1 
Fosforpentoxid 1314-56-3  
Fosfortichlorid 7719-12-2 0,5 
Fosforovodík (fosfin) 7803-51-2 0,1 
Výtrusy hub (skupina rizika 2)   
Pyl   
Uhlovodíky (PAK)   
Polyvinylchlorid (PVC) 9002-86-2  
2-Propanol (Isopropanol) 67-63-0 200 
Kyselina propionová 201-176-3 10 
Pyridin 110-86-1  
Pryskyřice   
Rtuť 7439-97-6  
Kouř   
Rez   
Saze   
Čpavek viz amoniak   
Kyselina dusičná 7697-37-2 1 
Kyselina solná viz chlorovodík   
Kyselé plyny   
Oxid siřičitý 7446-09-5 1 
Sirouhlík   

Nebezpečné látky
Název látky č. CAS Mezní hodnota 
   ml/m3 
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 pevný (plynný) P (B) na dotaz
0,5 pevný P2 všechny masky P2

0,05  P3 všechny masky P3
  AX
 tekutý A na dotaz
 tekutý A na dotaz

0,01 pevný (plynný) (A)P3 na dotaz
2400 tekutý A na dotaz

 tekutý A na dotaz
1 pevný P2 všechny masky P2
 plynný NO (A;B) na dotaz

0,1 tekutý (A) P2/3 na dotaz
 tekutý A na dotaz
   na dotaz
 tekutý E, B (P3)

8 pevný (plynný) A (P2) na dotaz
 pevný/tekutý AP3 na dotaz

0,41 plynný B
2 pevný P2 všechny masky P2

2,8 tekutý B, E(P2) na dotaz
0,14 plynný B

 pevný P2 všechny masky P2
 pevný P2 všechny masky P3
 tekutý, pevný A/P3 na dotaz

1,25 pevný P2 všechny masky P2
500 tekutý A

31 tekutý A (ABE) na dotaz
 tekutý A na dotaz
 pevný P3 na dotaz

0,02 tekutý Hg
 pevný/plynný P2/(BP3) na dotaz
 pevný P1 všechny masky P1
 pevný P2 všechny masky P2
  K na dotaz

2,6 tekutý B, NO na dotaz
 plynný/tekutý E  na dotaz
 plynný E na dotaz

2,5 plynný E  na dotaz
  B na dotaz

Mezní hodnota Stav Typ filtru Ochranné dýchací
   polomasky uvexmg/m3
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Kyselina sírová 7664-93-9  
Sirovodík 7783-06-4 5 
Kouř ze svařování   
Sloučeniny stříbra   
Karbid křemíku 409-21-2  
Rozpouštěcí benzen   
Kamenný prach (obsahující křemen)   
Oxid dusnatý (viz nitrózní plyny)   
Styren 100-42-5 20 
Tabákový prach   
Tabákový kouř   
Mastek   
Telur, sloučeniny teluru   
Terpentýnový olej 8006-64-2  
Tetrachlor-difluoretan (R 112) 76-12-0 200 
1,1,2,2-Tetrachloretan 79-34-5 1 
Tetrachloretylen 127-18-4 20 
Tetrachlormetan 56-23-5 0,5 
Tetrahydrofuran (THF) 109-99-9 50 
Tiram 137-26-8  
Chlupy zvířat   
Oxid titaničitý   
o-toluidin 95-53-4  
Toluen 108-88-3 50 
Tri-n-butylzinn sloučeniny (TBTO)  0,0018 
1,1,1-Trichloretan 71-55-6 200 
1,1,2-Trichloretan 79-00-5 10 
Trichloretylen (Tri) 79-01-6  
Trichlormetan viz chloroform  0,5 
Trietylamin 121-44-8 1 
Trimetylbenzoly (všechny isomery)  20 
Tuberkulóza (TB) multirezistentní   
Sloučeniny uranu   
Oxid vanadičný 1314-62-1  
Vinylacetát 108-05-4 5 
Vinylchlorid 75-01-4 2 
Viry skupina rizika 2   
Viry skupina rizika 3   
Peroxid vodíku 7722-84-1 0,5 

Nebezpečné látky
Název látky č. CAS Mezní hodnota 
   ml/m3 
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0,1 tekutý P 
7,1 plynný B na dotaz

1,25 pevný P3 všechny masky P3
0,01 pevný P3 všechny masky P3

 pevný P2 všechny masky P2
 tekutý A na dotaz
 pevný P2 všechny masky P2
 plynný NO

86 tekutý A na dotaz
 pevný P2 všechny masky P2
 pevný (plynný) P3 (ABE) na dotaz
 pevný P2 všechny masky P2
 pevný P3 všechny masky P3
 tekutý A  na dotaz

1700 tekutý A na dotaz
7 tekutý A  na dotaz

138 tekutý A na dotaz
3,2 tekutý A na dotaz
150 tekutý A na dotaz

1 pevný P2 všechny masky P2
 pevný P1 všechny masky P1

1,25 pevný P1 všechny masky P1
0,5 tekutý A na dotaz
190 tekutý A  na dotaz

0,009 tekutý (A) P3 na dotaz
1100 tekutý A na dotaz

55 tekutý A na dotaz
 tekutý A na dotaz

2,5 tekutý AX
4,2 tekutý A (K)

100 tekutý A  na dotaz
 pevný/tekutý  P3 všechny masky P3
 pevný P3 všechny masky P3
 pevný P3 všechny masky P3

18 tekutý A na dotaz
5 plynný AX

  P2 všechny masky P2
  P3 všechny masky P3

0,71 tekutý NO, B na dotaz

Mezní hodnota Stav Typ filtru Ochranné dýchací
   polomasky uvexmg/m3
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2,4-xylidin 95-68-1 5 
Xylen (všechny isomery) 1330-20-7 100 
Produkty rozkladu umělých hmot   
Cement   
Kouř oxidu zinečnatého 1314-13-2  
Cín, sloučeniny cínu, anorganické   
Cín, sloučeniny cínu, organické   
Cytostatika   

Nebezpečné látky
Název látky č. CAS Mezní hodnota 
   ml/m3 
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25 tekutý A na dotaz
440 tekutý A na dotaz

 pevný/plynný ABEP3 na dotaz
 pevný P2 všechny masky P2

0,1 pevný P2 všechny masky P2
 pevný (tekutý) P2 (B) na dotaz
  AP3 na dotaz
 pevný P3 všechny masky P3

Mezní hodnota Stav Typ filtru Ochranné dýchací
   polomasky uvexmg/m3
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UVEX Safety CZ, k.s.
Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika

Tel: +420 494 531 331
E-Mail: info@uvex.cz
Internet: uvex-safety.cz
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