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Kombinezony ochronne 
 Przewodnik po normach i�produktach

Dyrektywa EWG 89/686 w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPE)
Warunki sprzedaży środków ochrony indywidualnej (ŚOI) 
oraz zasadnicze wymogi dotyczące bezpieczeństwa, które 
takie ŚOI muszą spełniać, reguluje Dyrektywa 89/686/EWG 
z�21 grudnia 1989 r. 

Jeśli wymagania podane w�tej normie zostaną spełnione, 
dany produkt może otrzymać oznaczenie CE i�zostać do-
puszczony do sprzedaży na rynku europejskim.

W zależności od poziomu ryzyka, przeciwko któremu zapro-
jektowana jest odzież ochronna, środki ochrony indywidual-
nej przydziela się do jednej z trzech kategorii:

Kategoria I:     podstawowe środki ochrony indywidualnej 
chroniące przed minimalnymi zagrożeniami

Kategoria II:    Odzież ochronna, która chroni użytkownika 
przed zagrożeniami; ŚOI, które nie należą do 
kategorii 1 ani kategorii 3

Kategoria III:   Odzież ochronna, która chroni użytkownika 
przed potencjalnie śmiertelnymi zagrożeniami 
lub poważnym i nieodwracalnym uszczerb-
kiem na zdrowiu, wysokim ryzykiem 

DIN EN ISO 13688 Odzież ochronna — 
Wymagania ogólne 

Norma DIN EN ISO 13688 definiuje ogólne wymagania ma-
jące zastosowanie do odzieży z�punktu widzenia ergonomii, 
nieszkodliwości, starzenia, oznaczenia rozmiarów, kompaty-
bilności i�oznaczeń, a�także informacji dotyczących odzieży 
ochronnej, jakie muszą być podawane przez producenta. Ta 
europejska norma stanowi odniesienie dla wszystkich in-
nych norm dotyczących odzieży ochronnej. Z�tego powodu 
może być stosowana jedynie w�powiązaniu z określoną nor-
mą. 

Szczegółowe informacje na temat normy można znaleźć 
w�witrynie uvex-safety.com.

Dyrektywa EWG 89/686 będzie obowiązywać do 21 kwietnia 2018 r. Od tego dnia zostanie ona 
 zastąpiona nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym środków ochrony in-
dywidualnej (2016/425).

EN 14605                Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami
(test strumienia cieczy)

EN 14605                Odzież chroniąca przed rozpylonymi cieczami
(test rozpylonej cieczy)

ISO 13982-1            Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi
(ochrona przed ciałami stałymi)

EN 13034               Odzież zapewniająca ograniczoną ochronę 
przed rozpylonymi cieczami
(ochrona przed mgłą)
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Typ 5/6

Ochrona chemiczna jest zawsze klasyfikowana jako kategoria III.
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Kombinezony ochronne
Przewodnik po normach i�produktach

EN 14605 Odzież chroniąca przed ciekłymi 
chemikaliami

EN 14605 Odzież chroniąca przed rozpylonymi 
cieczami

EN 13034 Odzież zapewniająca ograniczoną 
ochronę przed rozpylonymi cieczami
(ochrona przed mgłą)

ISO 13982-1 Odzież chroniąca przed cząstkami 
stałymi
(ochrona przed ciałami stałymi)

EN 1149-5 Właściwości antystatyczne 
(gwarantowane wyłącznie przy 
wilgotności powietrza > 25%)

EN 14126 Odzież chroniąca przed czynnikami 
infekcyjnymi

EN 1073-2 Odzież chroniąca przed przenikaniem
cząstek radioaktywnych
(nie chroni przed promieniowaniem 
radioaktywnym)

DIN 32781 Odzież chroniąca przed pestycydami

ISO 14116 Odzież ochronna wykonana z 
materiałów i�połączeń materiałów 
zapewniających ograniczone 
rozprzestrzenianie płomienia

Definiowanie warunków środowiskowych
Czy podczas pracy jesteś narażony na działanie pyłu, wilgoci lub cieczy?

Aby ułatwić dobór odzieży odpowiedniej do wykonywanej pracy, skategoryzowaliśmy 

nasze kombinezony ochronne w zależności od ich przydatności do konkretnych 

środowisk. Paski oznaczają stopień przydatności produktu do danych warunków.

Podaliśmy również informacje dotyczące oddychalności, dzięki czemu użytkownik 

może łatwo ocenić komfort noszenia.

Identyfikacja dodatkowych cech
W�niektórych środowiskach należy uwzględnić dodatkowe wymagania. Te symbole 

oznaczają, że produkt nie zawiera silikonu ani substancji zanieczyszczających 

powierzchnie malowane.

P
ył

w
ilg

oć

ci
ec

z

od
dy

ch
al

no
ść



uvex�3B chem classic
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Zastosowanie:
• praca z�organicznymi i�nieorganicznymi 

substancjami chemicznymi
• czyszczenie i�prace konserwacyjne
• przemysł chemiczny i�farmaceutyczny
• przemysł spożywczy
• neutralizacja i�usuwanie skażenia gleby
• czyszczenie i�prace konserwacyjne 

w�przemyśle
• czyszczenie zbiorników
• praca z�farbami i�lakierami 
• utylizacja szkodliwych materiałów
• rolnictwo
• uzdatnianie wody i�budowa kanałów
• gospodarowanie odpadami
• reagowanie w sytuacji katastrof i�praca 

w�służbach ratowniczych
• weterynaria i zwalczanie chorób 
• przemysł naftowy i�petrochemiczny
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uvex 3B chem classic
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 3B

uvex 3B chem classic
Cechy ogólne:
• wytrzymały materiał oraz szwy zgrzewane 

ultradźwiękowo i�uszczelnione taśmą 
zapewniają maksymalne bezpieczeństwo

• nieprzepuszczający cieczy
• materiał charakteryzujący się niskim 

poziomem hałasu
• nie zawiera silikonu ani substancji 

zanieczyszczających powierzchnie malowane

Ochrona:
• ochrona przed różnymi substancjami 

chemicznymi
• pętla na środkowy palec zapobiega 

podwijaniu się rękawów
• optymalna ochrona dzięki samolepící klapie 

zamka błyskawicznego
• właściwości antystatyczne
• ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi

Komfort:
• bardzo lekki i�trwały materiał 
• przyjazna dla skóry tkanina po stronie 

wewnętrznej
• elastyczny pas zapewnia perfekcyjne 

dopasowanie
• bezpieczne i�wygodne zapięcia dzięki 

elastycznym opaskom przy kapturze, 
rękawach i�nogawkach

• wygodny suwak

Certyfikat zgodności z

EN 14126

TYP 3B

EN 14605

TYP 4B

EN 14605

TYP 5B

ISO 13982-1

EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 3B chem classic 
Nr art. 98757 89880
Materiał polipropylen Spunbond, z�laminowaną

folią polipropylenową
ochrona UV UPF 50+

Kolor zielony żółty
Rozmiary od S do 3XL od S do 3XL
Opakowanie 25 25

Pętle na palec środkowy zapobiegają 
podwijaniu się rękawów.

Wygodny suwak i�osłona zapewniają 
dodatkową ochronę.

Elastyczny pas zapewnia doskonałe 
dopasowanie.

Typ 3

uvex 3B chem classic — Skład materiału

Niezwykle lekki i�szczelny laminat polipropylenowy typu spunbond zapewnia skuteczną barierę 
przed wieloma organicznymi i nieorganicznymi ciekłymi chemikaliami. Wytrzymałość 
mechaniczna materiału oraz uszczelnione, pokryte taśmą szwy sprawiają, że model uvex 3B 
classic gwarantuje ochronę przed największymi obciążeniami bez pogarszania komfortu.

nieprzepuszczająca cieczy warstwa 
polipropylenowa

materiał Spunbond

uszczelnione szwy

szwy zgrzewane
ultradźwiękowo

98757

89880
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uvex 3B chem light
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 3B 

uvex 3B chem light
Cechy ogólne:
• lekki i�elastyczny materiał zapewnia wysoki 

komfort użytkowania
• nieprzepuszczający cieczy
• materiał charakteryzujący się niskim 

poziomem hałasu
• nie zawiera substancji zanieczyszczających 

powierzchnie malowane ani silikonu

Ochrona:
• doskonałe rozwiązane do prac czyszczących 
• pętle na środkowe palce zapobiegają 

podwijaniu się rękawów
• optymalna ochrona dzięki samoprzylepnej 

klapie zamka błyskawicznego
• właściwości antystatyczne
• ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi

Komfort:
• okładzina z�przyjaznej dla skóry włókniny
• elastyczny pas zapewnia optymalne 

dopasowanie
• bezpieczne i�wygodne zapięcia dzięki 

elastycznym opaskom przy kapturze, 
rękawach i�nogawkach

• dwustronny suwak

Zastosowanie:
• praca z�substancjami chemicznymi o�niskim 

stężeniu
• czyszczenie budynków i�zakładów 

przemysłowych
• przemysł stoczniowy i�motoryzacyjny
• przemysł chemiczny i�farmaceutyczny
• praca z�farbami i�lakierami
• przemysł elektroniczny
• przenoszenie i�demontaż azbestu
• neutralizacja skażenia gleby
• hodowla bydła i�weterynaria
• gospodarowanie odpadami

Certyfikat zgodności z

EN 14126

TYP 3 B

EN 14605

TYP 4B

EN 14605

TYP 5B

ISO 13982-1

EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 3B chem light 
Nr art. 89843
Materiał polipropylen Spunbond

z�laminowaną folią polipropylenową
ochrona UV UPF 50+

Kolor biały, żółty
Rozmiary od S do 3XL
Opakowanie 40

Pętle na palec środkowy zapobiegają 
podwijaniu się rękawów.

Elastyczny pas zapewnia doskonałe 
dopasowanie.

Wygodny suwak i�osłona zapewniają 
dodatkową ochronę.

uvex 3B chem light — Skład materiału

Niespotykanie lekki i�elastyczny laminat 
 Spunbond doskonale sprawdza się podczas 
prac czyszczących i�kontaktu z�substancjami 
chemicznymi o�niskim stężeniu. Zgrzewane 
i�uszczelnione taśmą szwy zapewniają dodatko-
wą ochronę bez utraty komfortu.

nieprzepuszczająca cieczy warstwa 
 polipropylenowa

Polipropylen SMS

uszczelnione szwy

Ścieg typu owerlok

Typ 3

89843
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Kombinezony ochronne typu 3B
Parametry

Podane substancje chemiczne stanowią 
jedynie przykłady. 

Dokładny wykaz substancji dla 
poszczególnych elementów odzieży podano 
w�arkuszach danych technicznych. 

Informacje na ich temat można także 
uzyskać w�naszym systemie Chemical 
Expert System (patrz strona 194).

Substancja chemiczna Nr CAS
Klasa wg EN 14327 Klasa wg EN 14326 Klasa wg EN 14325

Aceton 67-64-1 badanie w toku 1 z�6 1 z�6

Acetonitryl 75-05-8 badanie w toku 0 z�6 –

Chlorek żelaza(III) (roztwór wodny, 45%) 7705-08-0 – 6 z�6 6 z�6

Kwas fluorowodorowy (roztwór wodny, 49%) 7664-39-3 – 6 z�6 4 z�6

Kwas fluorowodorowy 
(roztwór wodny, od 71 do 75%) 7664-39-3 – 5 z�6 4 z�6

Kwas fluorowodorowy w�moczu 
(roztwór wodny, od 62 do 64%) 7664-39-3 – 2 z�6 2 z�6

Formaldehyd (roztwór wodny, 10%) 50-00-0 – 6 z�6 6 z�6

Izopropanol 67-63-0 badanie w toku 6 z�6 6 z�6

Metanol 67-56-1 badanie w toku 6 z�6 6 z�6

Wodorotlenek sodu, 50% 1310-73-2 badanie w toku 6 z�6 6 z�6

Kwas azotowy, 96,5% 7697-37-2 – 6 z�6 6 z�6

Kwas solny (roztwór wodny, 37%) 7647-01-0 – 6 z�6 6 z�6

Kwas siarkowy, 96% 7664-93-9 – 6 z�6 6 z�6

Nadtlenek wodoru 7722-84-1 – 6 z�6 6 z�6

Informacje podane w tabeli uzyskano podczas testów przeprowadzonych w�warunkach laboratoryjnych (w�temperaturze 21°C ±2°C). 
Ponieważ zwykle należy uwzględniać dodatkowe czynniki, takie jak wysoka temperatura i�działanie mechaniczne, wartości te należy traktować 
jedynie jako wytyczne. Powyższe informacje podano w�celach informacyjnych i�nie powinny one zastępować informacji uzyskanych podczas 
własnych testów przydatności.
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uvex 4B

Ochrona przed 
pestycydami — 
DIN 32781
Rolnicy i�leśnicy są stale narażeni na działanie niebez-
piecznych substancji chemicznych i�biologicznych. 
Zależnie od zastosowania, czasu narażenia na działa-
nie substancji niebezpiecznych i�skutków przez nie 
 wywoływanych konieczne może okazać się noszenie 
środków ochrony indywidualnej. 
Oprócz środków ochrony dróg oddechowych i�rękawic 
ochronnych, ważnym elementem takiego wyposażenia 
jest odzież ochronna. 

Wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed 
 działaniem substancji chemicznych podczas rozpylania 
rozcieńczonych pestycydów lub innego kontaktu z�nimi 
określa norma DIN 32781. W�ramach procesu certyfi-
kacji kombinezony są testowane pod kątem odporno-
ści na działanie określonych substancji; istotne także 
są właściwości fizyczne materiału i�komfort użytkowni-
ka. 

Po spryskaniu kombinezonów uvex 4B pięcioma 
 pestycydami wymienionymi w�normie nie stwierdzono 
śladów penetracji odzieży przez te substancje.

Typowe prace, w�trakcie wykonywania 
których może być wymagana odzież 
chroniąca przed substancjami che-
micznymi: 

•  mieszanie i�rozlewanie 
 nierozcieńczonych koncentratów

•  natryskowe nanoszenie 
 rozcieńczonych substancji

•  rozpylanie substancji w�postaci 
 aerozolu

•  prace wymagające długotrwałego 
kontaktu z�roślinami spryskanymi 
chemikaliami
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uvex 4B
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 4B

uvex 4B
Cechy ogólne:
• oddychający, lekki i�elastyczny materiał 

zapewniający wysoki komfort użytkowania
• chroni przed cząstkami stałymi i�rozpylonymi 

cieczami
• nie zawiera substancji zanieczyszczających 

powierzchnie malowane ani silikonu

Ochrona:
• uszczelnione pomarańczową taśmą szwy 

zapewniają optymalną ochronę i�dobrą 
widoczność

• pętla na środkowy palec zapobiega 
podwijaniu się rękawów

• zamek z�samoprzylepną osłoną dla 
optymalnej ochrony

• właściwości antystatyczne
• ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi

Komfort:
• przyjazna dla skóry włóknina po stronie 

wewnętrznej
• elastyczny pas zapewnia optymalne 

dopasowanie
• bezpieczne i�wygodne zapięcia dzięki 

elastycznym opaskom przy kapturze, 
rękawach i�nogawkach

• zamek dwustronny

Zastosowanie:
• niskociśnieniowe czyszczenie obiektów 

przemysłowych i�innych budynków
• przemysł stoczniowy i�motoryzacyjny
• przemysł chemiczny i�farmaceutyczny
• praca z�farbami i�lakierami
• rolnictwo i�ogrodnictwo
• zwalczanie szkodników
• przemysł elektroniczny i�prace 

w�pomieszczeniach czystych
• praca przy azbeście i rozbiórkach
• neutralizacja skażenia gleby
• przemysł farmaceutyczny i�laboratoria
• pobieranie próbek
• hodowla bydła i�weterynaria
• gospodarowanie odpadami

uvex 4B
Nr art. 98711
Materiał polipropylen Spunbond,

laminowana folia polietylenowa
ochrona UV 50+

Kolor biały, pomarańczowy
Rozmiary od S do 3XL
Opakowanie 45

Certyfikat zgodności z

EN 14126

TYP 4B

EN 14605

TYP 5B

ISO 13982-1

TYP 6B

EN 13034

DIN 32781 EN 1149-5

Pętle na środkowy palec zapobiegają 
podwijaniu się rękawów.

Trzyczęściowy kaptur zapewnia 
idealne dopasowanie.

Uszczelnione taśmą szwy.
Optymalna ochrona przed penetracją 
przez ciecz w�aerozolu i�cząstkami 
stałymi.

Typ 4

uvex 4B — Skład materiału

Chroniący przed rozpylonymi cieczami laminat 
polietylenowy typu Spunbond z mikroporami 
modelu uvex 4B zapewnia ochronę przed 
rozpylonymi cieczami i oddychalność. Szwy 
pokryte taśmą gwarantują doskonałą ochronę 
przed aerozolami ciekłymi i�cząstkami stałymi, 
a�włóknina typu Spunbond po stronie 
wewnętrznej zapewnia komfort użytkowania.

mikroporowata folia polietylenowa

polipropylen Spunbond (SMS)

uszczelnione szwy

Ścieg typu owerlok

98711
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uvex 5/6 classic
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 5/6

uvex 5/6 classic
Cechy ogólne:
• bardzo lekki, oddychający materiał zapewnia 

idealne połączenie komfortu 
z�bezpieczeństwem

• zapewnia ograniczoną ochronę przed 
cząstkami stałymi i mgłą

• nie zawiera substancji zanieczyszczających 
powierzchnie malowane

Ochrona:
• pętla na środkowy palec zapobiega 

podwijaniu się rękawów
• zamek z�samoprzylepną osłoną dla 

optymalnej ochrony
• właściwości antystatyczne
• ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi

Komfort:
• przyjazna dla skóry miękka włóknina po 

stronie wewnętrznej
• elastyczny pas zapewnia perfekcyjne 

dopasowanie
• bezpieczne i�wygodne zapięcia dzięki 

elastycznym opaskom przy kapturze, 
rękawach i�nogawkach

• zamek dwustronny

Zastosowanie:
• prace z�substancjami chemicznymi w�postaci 

pyłu i�proszku
• prace lakiernicze, ochrona przed rozpryskami 

farby
• wytwarzanie i�obróbka włókna szklanego
• czyszczenie i�prace konserwacyjne 

w�przemyśle
• przemysł motoryzacyjny
• szlifowanie i�polerowanie
• cementownie
• górnictwo i�kopalnictwo
• prace rozbiórkowe i�modernizacyjne
• prace z�azbestem
• obróbka drewna i�metali
• budownictwo
• przemysł farmaceutyczny

Certyfikat zgodności z

EN 14126

TYP 5B

ISO 13982-1

TYP 6B

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 5/6 classic 
Nr art. 98449
Materiał polipropylen Spunbond,

laminowana folia polietylenowa
ochrona UV UPF 50+

Kolor biały
Rozmiary od S do 3XL
Opakowanie 50

Elastyczny pas zapewnia perfekcyjne 
dopasowanie.

Trzyczęściowy kaptur zapewnia 
idealne dopasowanie i�dobrą 
widoczność.

Dwustronny zamek z�samoprzylepną 
osłoną zapewnia wyższy poziom 
bezpieczeństwa.

Typ 5/6

Ścieg typu owerlok

uvex 5/6 classic — Skład materiału

Kombinezon uvex 5/6 classic wykonano 
z�bardzo lekkiego, mikroporowatego laminatu 
polietylenowego typu Spunbond. Miękki, 
przyjazny dla skóry materiał zapewnia komfort 
użytkowania, a�trwałe szwy gwarantują wysoki 
poziom ochrony przed cząstkami stałymi 
i�mgłą cieczy.

mikroporowata folia polietylenowa

materiał Spunbond

98449
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uvex 5/6 comfort
Cechy ogólne:
• połączenie laminatu polietylenowego 

i�materiału SMS z�tyłu zapewnia wysoki 
poziom oddychalności, bez obniżenia przy tym 
właściwości ochronnych

• zapewnia ograniczoną ochronę przed 
cząstkami stałymi i mgłą

• przystosowany do użytku w�pomieszczeniach 
czystych klasy 8 wg ISO 14644-1

• nie zawiera silikonu ani substancji 
zanieczyszczających powierzchnie malowane

Ochrona:
• szwy w�kontrastującym kolorze zapewniające 

optymalną ochronę i�dobrą widoczność
• pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu 

się rękawów
• zamek z�samoprzylepną osłoną dla optymalnej 

ochrony
• właściwości antystatyczne

Komfort:
• oddychający materiał laminowany
• oddychający materiał SMS z�tyłu
• optymalne dopasowanie dzięki elastycznemu 

pasowi w�talii
• bezpieczne i�wygodne zapięcia dzięki 

elastycznym opaskom przy kapturze, 
rękawach i�nogawkach

• zamek dwustronny

Zastosowanie:
• prace z�substancjami chemicznymi w�postaci 

pyłu i�proszku
• prace lakiernicze, ochrona przed rozpryskami 

farby
• wytwarzanie i�obróbka włókna szklanego
• czyszczenie i�prace konserwacyjne 

w�przemyśle
• przemysł motoryzacyjny
• szlifowanie i�polerowanie
• cementownie
• górnictwo i�kopalnictwo
• prace rozbiórkowe i�modernizacyjne
• prace z�azbestem
• obróbka drewna i�metali
• budownictwo
• pomieszczenia czyste
• przemysł farmaceutyczny

uvex 5/6 comfort
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 5/6

Certyfikat zgodności z

TYP 5

ISO 13982-1

TYP 6

EN 13034

EN 1149-5

uvex 5/6 comfort 
Nr art. 98710
Materiał Materiał podstawowy: polipropylen Spunbond,

laminowana folia polipropylenowa
ochrona UV UPF 50+
tył: Materiał SMS typu Spunbond
ochrona UV UPF 5

Kolor biały, limonkowy
Rozmiary od M do 3XL
Opakowanie 40

Trwałe szwy, część zewnętrzna 
w�kontrastujących ze sobą kolorach.
Zwiększona ochrona przed penetracją 
przez cząstki stałe i�rozpryski cieczy.

Pętle na palec środkowy zapobiegają 
podwijaniu się rękawów.

Oddychający laminowany polietylen oraz 
przepuszczający powietrze materiał SMS 
z�tyłu zapewniają doskonałą 
oddychalność i�odprowadzanie wilgoci.

Typ 5/6

uvex 5/6 comfort — Skład materiału

Kombinezon uvex 5/6 wykonano z�bardzo 
lekkiego mikroporowatego laminatu 
polietylenowego typu Spunbond; materiał 
Spunbond (SMS) w�tylnej części zapewnia 
doskonałą oddychalność. Wytrzymałe szwy 
gwarantują wysoki poziom ochrony przed 
mgłą cieczy i�cząstkami stałymi.

Włóknina typu Spunbond

Włóknina typu meltblown

Włóknina typu Spunbond Trwałe szwy

mikroporowata folia 
polietylenowa

polipropylen Spunbond (SMS)

98710
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uvex 5/6 air
Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 5/6

uvex 5/6 air
Cechy ogólne:
• wyjątkowy komfort użytkowania dzięki 

zastosowaniu oddychającego i�lekkiego 
materiału SMS

• zapewnia ograniczoną ochronę przed 
cząstkami stałymi i mgłą

• idealnie sprawdza się podczas długotrwałych 
prac w�wysokich temperaturach

• nie zawiera silikonu ani substancji 
zanieczyszczających powierzchnie malowane

Ochrona:
• pętla na środkowy palec zapobiega 

podwijaniu się rękawów
• zamek z�samoprzylepną osłoną dla 

optymalnej ochrony
• optymalna ochrona przed pyłem
• właściwości antystatyczne

Komfort:
• doskonałe odprowadzanie wilgoci
• optymalne dopasowanie dzięki elastycznemu 

pasowi w�talii
• wstawka w�okolicy krocza zapewnia większą 

swobodę ruchów
• trzyczęściowy kaptur pozwala na idealne 

dopasowanie i�nieograniczoną widoczność
• bezpieczne i�wygodne zapięcia dzięki 

elastycznym opaskom przy kapturze, 
rękawach i�nogawkach

Zastosowanie:
• prace z�substancjami chemicznymi w�postaci 

pyłu i�proszku
• prace z�azbestem
• produkcja i�obróbka włókien szklanych, 

ceramicznych i�żywic syntetycznych
• obróbka drewna i�metali
• budownictwo
• przemysł motoryzacyjny
• szlifowanie i�polerowanie
• cementownie
• górnictwo i�kopalnictwo
• prace renowacyjne i�modernizacyjne
• przemysł farmaceutyczny
• prace naprawcze

Certyfikat zgodności z

TYP 5

ISO 13982-1

TYP 6

EN 13034

EN 1149-5

uvex 5/6 air 
Nr art. 98760
Materiał polipropylen Spunbond (SMS)

ochrona UV UPF 5
Kolor biały
Rozmiary od S do 3XL
Opakowanie 50

Pętle na środkowy palec zapobiegają
podwijaniu się rękawów.

Elastyczny pas zapewnia perfekcyjne 
dopasowanie.

Zamek z�samoprzylepną osłoną 
zapewniającą wyższy poziom 
bezpieczeństwa.

Wstawka w okolicy krocza dla zwiększonej 
swobody ruchów

Typ 5/6

Ścieg typu owerlok

uvex 5/6 air — Skład materiału

Kombinezon uvex 5/6 air wykonano z bardzo 
lekkiego, porowatego i oddychającego 
materiału SMS, który zapewnia doskonały 
komfort użytkowania dzięki odprowadzaniu 
wilgoci. Ponadto zapewnia on silną barierę 
chroniącą przed pyłem i�mgłą cieczy.

Włóknina typu Spunbond

Włóknina typu meltblown

Włóknina typu Spunbond

98760
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Kombinezony chroniące przed substancjami 
chemicznymi · Akcesoria

Kaptury · Ochraniacze przedramion · 
Ochraniacze na obuwie · Ochraniacze na 
buty
Kaptur
Nr art. 98752.00
Rozmiary rozmiar uniwersalny
Wersja z mocowaniem na rzep
Materiał polipropylen Spunbond,laminowana folia polietylenowa
Kolor biały
Opakowanie 50 szt.

Ochraniacze przedramion
Nr art. 98753.00
Rozmiary rozmiar uniwersalny
Wersja elastyczna taśma po obu stronach
Materiał polipropylen Spunbond, laminowana folia polietylenowa
Kolor biały
Opakowanie 50 par

Ochraniacze na obuwie
Nr art. 98749.46 98749.48
Rozmiary od 42 do 46 od 46 do 48
Wersja otwór wykończony elastyczną taśmą
Materiał polipropylen Spunbond, laminowana folia polietylenowa
Kolor biały
Opakowanie 100 par

Ochraniacze na buty
Nr art. 98750.46
Rozmiary od 42 do 46
Wersja otwór wykończony elastyczną taśmą,

ściągacz
Materiał polipropylen Spunbond, laminowana folia polietylenowa
Kolor biały
Opakowanie 50 par

Ochraniacze na buty
Nr art. 89353.01
Rozmiary od 42 do 46
Wersja otwór wykończony elastyczną taśmą,

ściągacz
Materiał polipropylen Spunbond, laminowana folia polipropylenowa
Kolor zielony
Opakowanie 30 par

98752.00 98753.00 98749.46
98749.48

98750.46 89353.01
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Kombinezony chroniące przed substancjami 
chemicznymi typu 5/6 · Materiał i�technologia szwów

Włóknina typu 
Spunbond

Ścieg typu owerlok Ścieg typu owerlok

Włóknina typu Spunbond

Włóknina typu meltblown
Polipropylen typu 
Spunbond (SMS)

Mikroporowata 
folia polietylenowa

uvex 5/6 — laminat uvex 5/6 — materiał SMS

Materiał sprawdzający się w�każdych warunkach
Jakiego stopnia ochrony wymagasz? W�jakich warunkach otoczenia pracujesz? 
Kombinezony uvex są wykonane z�różnych materiałów. Dzięki różnym stopniom 
ochrony doskonale sprawdzą się w�każdych warunkach, zapewniając przy tym 
maksymalny poziom bezpieczeństwa i�komfort.

• miękki materiał
• hydrofobowa warstwa zewnętrzna
• niski poziom oddychalności
• doskonałe rozwiązanie do prac 

w�środowisku�wilgotnym
• doskonała ochrona

Zastosowanie:
• uvex 5/6 classic 
• główny materiał 

w�kombinezonie 5/6 
comfort

• wyjątkowo miękki materiał
• częściowo hydrofobowa warstwa 

zewnętrzna
• wysoki poziom oddychalności
• doskonałe rozwiązanie do prac w 

wysokiej temperaturze
• dobra ochrona

Zastosowanie:
• uvex 5/6 air
• tylna część kombinezonu 

uvex 5/6 comfort

Przeprowadzanie próby Trwałe szwy Ścieg typu owerlok

Wyjątkowo trwałe szwy

Badania wytrzymałości szwów 
przeprowadzono zgodnie z�normą 
EN�ISO�13935-2. Materiał jest poddawany  
naprężeniu w�celu określenia wytrzymałości 
szwów.

Aby zapewnić szczelność odzieży, szew 
skośny jest zabezpieczony taśmą 
w�kontrastującym kolorze. Takie rozwiązanie 
zastosowano w�kombinezonach ochronnych 
uvex 5/6 comfort. Osłonięcie szwów taśmą 
ochronną zwiększa szczelność.

Wewnętrzny ścieg typu owerlok jest do�50% 
bardziej odporny na naprężenia i 
charakteryzuje się nawet 50% większą 
elastycznością niż szew skośny. Takie 
rozwiązanie zastosowano w�kombinezonach  
uvex 5/6 classic i uvex 5/6 air.
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Kombinezony chroniące przed substancjami 
chemicznymi · Doskonały komfort

Określanie mikroklimatu
Podczas próby określano 
mikroklimat użytkownika 
oraz w�warstwie struktural-
nej kombinezonu. Próbę 
przeprowadzono zgodnie z 
warunkami testu SWEATOR®: 
temperatura otoczenia wy-
nosiła 21°C, a wilgotność — 
60%.

Próby kombinezonów uvex
Oprócz typowego kryterium wyboru, jakim są ogólne wymagania, coraz większą rolę 
w� odgrywa komfort noszenia, a�ważnym parametrem staje się oddychalność.
Aby określić oddychalność kombinezonu, sprawdzono proces termoregulacji. Kluczowym 
czynnikiem jest pochłanianie wilgoci, które wpływa na transpirację. Temperatura otocznia 
podczas próby klimatycznej pozostaje stała, a�zwiększa się jedynie temperatura ciała — za-
leżnie od stopnia oddychalności materiału.

Transpiracja po 55 minutach = odczuwalny wzrost temperatury
Jak różne materiały wpływają na komfort użytkowania?

uvex 5/6 classic
Całkowicie laminowany 
kombinezon uvex 5/6 classic 
ogranicza parowanie, co 
powoduje wzrost poziomu wilgoci. 
W porównaniu z innymi 
kombinezonami, uvex 5/6 classic 
charakteryzuje się najniższą 
oddychalnością. 

uvex 5/6 comfort
Połączenie materiału SMS 
i�laminatu sprawia, że kombinezon 
uvex 5/6 charakteryzuje się 
przeciętną oddychalnością. 

uvex 5/6 air
Kombinezon uvex 5/6 air 
wykonano całkowicie z 
oddychającego materiału SMS, 
dzięki czemu zapewnia on 
najlepszą kontrolę mikroklimatu. 
Wyjątkowa oddychalność 
zwiększa komfort użytkowania ze 
względu na obniżenie temperatury 
i�poziomu wilgotności.

Jaki kombinezon najlepiej sprawdzi się w�danych warunkach?
Kombinezony uvex�5/6 air i�uvex 5/6 przeznaczone są do prac wykonywanych w�wysokiej temperaturze lub wiążących się 
z�dużym wysiłkiem. Testowany kombinezon uvex 5/6 classic doskonale sprawdzi się we wszystkich pracach lżejszych 
 wykonywanych w�normalnych warunkach.

Pomiaru dokonano za pomocą 
10 czujników umieszczonych na 
 klatce piersiowej i 14 czujników 
umieszczonych na plecach.
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Kombinezony chroniące przed substancjami 
chemicznymi
Ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi

Do kontaktu pracowników z�substancjami 
biologicznymi może dojść w�różnych 
warunkach. Aby zapobiec potencjalnej 
infekcji, należy stosować środki ochrony 
indywidualnej.

Odzież chroniąca przed czynnikami chorobotwórczymi stanowi barierę 
fizyczną pomiędzy użytkownikiem, a�źródłem zakażenia i�zapobiega 
rozprzestrzenianiu się chorób.

Zasadniczo mikroorganizmy — takie jak bakterie, grzyby i�wirusy — są 
klasyfikowane jako substancje biologiczne. Dokładną definicję podano 
w�Dyrektywie UE 2000/54/WE. Głównym elementem wyróżniającym te 
substancje jest powodowanie infekcji, alergii lub wywoływanie skutków 
toksycznych.

Substancje biologiczne podzielono na cztery kategorie w�zależności od 
ryzyka infekcji:

Grupa ryzyka 1: 
Substancje biologiczne, przez które wywołanie choroby u�ludzi jest 
mało prawdopodobne.

Grupa ryzyka 2: 
Substancje biologiczne, które mogą wywoływać chorobę u�ludzi i�być 
niebezpieczne dla pracowników, ale których rozprzestrzenienie się 
wśród społeczności jest mało prawdopodobne; skuteczna profilaktyka 
lub leczenie są możliwe.

Grupa ryzyka 3: 
Substancje biologiczne, które mogą wywoływać ciężką chorobę u�ludzi 
i�stanowić poważne niebezpieczeństwo dla pracowników; istnieje ryzyko 
rozprzestrzenienia się wśród społeczności, lecz zazwyczaj skuteczna 
profilaktyka lub leczenie są możliwe.

Grupa ryzyka 4: 
Substancje biologiczne wywołujące ciężką chorobę u�ludzi i�stanowiące 
poważne niebezpieczeństwo dla pracowników; istnieje wysokie ryzyko 
rozprzestrzenienia się wśród społeczności; zazwyczaj skuteczna 
profilaktyka lub leczenie nie są możliwe.

Szczegółowy opis grup ryzyka dla każdej substancji biologicznej 
zamieszczono w�załączniku do Dyrektywy UE 2000/54/WE.

Typowe sytuacje, w�których pracownicy mogą być narażeni na kontakt 
z�substancjami powodującymi infekcje, obejmują:
• Uzdatnianie wody i�prace kanalizacyjne
• Utylizację odpadów
• Rolnictwo
• Przemysł spożywczy
• Prace związane z�kontaktem ze zwierzętami i/lub produktami 
pochodzenia zwierzęcego
• Opiekę medyczną, prace w�szpitalach i�służbach ratunkowych

Szczegółowy wykaz wszystkich substancji biologicznych, na kontakt z 
którymi pracownicy mogą być narażenie w�różnych sytuacjach oraz 
potencjalnych chorób, które mogą one wywoływać, zamieszczono 
w�wielu publikacjach — w�tym w�raporcie BGIA 1/2013.

Odzież ochronna wg normy EN�14126:2003
Norma EN 14126 definiuje wymogi dotyczące odzieży chroniącej przed 
chorobami zakaźnymi. Zdefiniowane procedury testowe koncentrują się 
na nośnikach mikroorganizmów, takich jak płyny, aerozole lub cząstki 
stałe w postaci pyłu. Ze względu na zróżnicowany charakter 
mikroorganizmów zdefiniowanie wszystkich kryteriów nie jest dla nich 
możliwe. 

Testy wymienione w�tej normie odnoszą się jedynie do materiału — nie 
uwzględniono w�niej rodzaju szwów. Ponieważ mikroorganizmy są na tyle 
małe, że mogą przeniknąć przez niewielkie otwory wykonane przez igłę, 
szwy uszczelnione zapewniają wyższy poziom ochrony.

Kombinezon ochronny powinien ponadto być certyfikowany jako odzież 
chroniąca przed substancjami chemicznymi (patrz strona 174). 

Noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej nie zapewnia kompletnej 
ochrony przed zagrożeniami związanymi z�substancjami chemicznymi. 
Należy także pamiętać o�odpowiednich procedurach zakładania 
i�zdejmowania odzieży ochronnej (patrz strona 192). Osoba 
pomagająca użytkownikowi podczas zdejmowania odzieży jest także 
narażona na skażenie.

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

Nr art. 98757 89880 98711 98449

ISO/FDIS 16604/16603 
Odporność na skażone ciecze 6 z�6 6 z�6 6 z�6 3 z�6

EN 14126 załącznik A 
Odporność na kontakt mechaniczny z�substancjami
zawierającymi skażone ciecze

6 z�6 6 z�6 6 z�6 6 z�6

ISO/DIS 22611
Odporność na skażone aerozole ciekłe 3 z�3 3 z�3 3 z�3 3 z�3

ISO/DIS 22612
Odporność na skażone cząstki stałe 3 z�3 3 z�3  3 z�3  3 z�3
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Czym jest przepuszczalność?
Przepuszczalność jest procesem przeni-
kania substancji chemicznej przez „nie-
przepuszczalny” materiał na poziomie 
molekularnym. Substancje chemiczne, 
które gromadzą się na powierzchni ze-
wnętrznej przenikają materiał w różnych 
fazach chemicznych i w ten sposób 
przedostają się do wewnątrz.

Kombinezony chroniące przed substancjami 
chemicznymi

 Przepuszczalność

1. Adsorpcja 
Nagromadzenie się substan-
cji chemicznych w�postaci 
ciekłej na powierzchni mate-
riału.

2. Absorpcja
Przenikanie cząsteczek przez 
materiał.

3. Dyfuzja
Przenikanie przez materiał na 
poziomie molekularnym 
w�sposób zależny od stęże-
nia substancji po obu stro-
nach materiału.

4. Desorpcja
Uwalnianie cząsteczek od 
wewnętrznej strony materia-
łu po penetracji.

Indywidualne czynniki
Odzież ochronna uvex została poddana 
testom na przepuszczalność wg normy 
ISO 6529/EN 374-3.

Jeśli kombinezon ulegnie skażeniu, nie-
które substancje chemiczne mogą 
przeniknąć przez materiał — zagroże-
nie dla użytkownika nie może zostać 
całkowicie wykluczone.

Więcej informacji na temat czasu prze-
nikania określonych substancji che-
micznych zamieszczono w�danych 
technicznych lub w�systemie uvex 
 Chemical Expert System 
(patrz strona 194).

Czasy przenikania określono w�warun-
kach laboratoryjnych.

Ponieważ zwykle należy uwzględniać 
dodatkowe czynniki, takie jak wysoka 
temperatura i�działanie mechaniczne, 
informacje te należy traktować jedynie 
jako wytyczne. Czas przenikania przez 
szwy i�zamki błyskawiczne może być 
krótszy — szczególnie jeśli uległy one 
uszkodzeniu lub zużyciu. 

Po skażeniu, zużyciu lub uszkodzeniu 
kombinezonu należy go bezzwłocz-
nie zdjąć i�w�odpowiedni sposób 
 zutylizować.

Aby uzyskać więcej informacji na te-
mat procedury testowej lub poszcze-
gólnych testów przenikania, prosimy 
odwiedzić witrynę uvex-safety.com 
lub bezpośrednio skontaktować się z 
działem obsługi klienta pod numerem 
+48 77 482 62 58 (połączenia z 
 zagranicy). W razie pytań prosimy za-
wsze podać numer CAS i informacje o 
stężeniu.

Substancja 
chemiczna 

Materiał Skóra

Klasa wg 
normy EN

Znormalizowany czas przenikania 
w�minutach

0 natychmiastowy (brak klasy)

1 ≥10

2 ≥30

3 ≥60

4 ≥120

5 ≥240

6 ≥480

Bezpieczeństwo Twoich pracowników jest najważniejsze.
Od rozprysków cieczy, aż po kontakt z�substancjami chemicznymi lub radioaktywnymi — 
pracownicy są stale narażeni na niebezpieczeństwa. 
Aby zapewnić im bezpieczeństwo w�takich warunkach, podczas wyboru kombinezonu ochronnego 
należy uwzględnić czas przenikania.
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Kombinezony chroniące przed substancjami 
chemicznymi
 Wytyczne dotyczące użytkowania

 Zdejmowanie 
 kombinezonów
Zgodnie z postanowieniami niemieckiego komitetu ds. 
 czynników biologicznych (ABAS) odzież ochronną należy 
wkładać i zdejmować w następujący sposób:

 Zakładanie:

•   przed założeniem odzieży ochronnej należy sprawdzić, 
czy jest ona kompletna i nieuszkodzona

•   zdjąć biżuterię i zegarki
•   założyć kombinezon i zapiąć suwak aż do wysokości 

 bioder
•   założyć buty
•   założyć maskę filtracyjną i sprawdzić, czy jest szczelna
•   założyć okulary ochronne
•   naciągnąć kaptur kombinezonu na głowę i zapiąć suwak 

do końca. Aby osłonić podbródek i suwak, należy umie-
ścić przednią klapę kombinezonu na swoim miejscu.

•   założyć rękawice ochronne i naciągnąć na mankiety 
 rękawów.

 Zdejmowanie:

•   zdezynfekować rękawice ochronne bez ich zdejmowania
•   zdjąć kaptur i przeciągnąć kombinezon przez ramiona aż 

do wysokości bioder, odwracając go jednocześnie na 
lewą stronę. W tym samym czasie należy wyjąć ręce z�rę-
kawów (może przy tym pomóc druga osoba w�rękawicach 
ochronnych i w masce filtracyjnej).

•   zdjąć kombinezon wraz z butami
•   zdjąć rękawice ochronne, odwracając je na lewą stronę 
•   zdjąć okulary, przesuwając je do przodu i�umieścić w�od-

powiednim miejscu
•   maskę filtracyjną na twarz zdjąć w�analogiczny sposób
•   zdezynfekować i umyć dokładnie dłonie, twarz oraz pozo-

stałe skażone obszary skóry, używając wody i�płynu de-
zynfekującego.

uvex-safety.com/overalls
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Kombinezony chroniące przed substancjami 
chemicznymi
Instrukcja użytkowania

Informacje dotyczące prawidłowego doboru
Ponieważ właściwy dobór rozmiaru odzieży zapewnia maksy-
malne bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi 
 substancjami, kombinezony uvex dostępne są w różnych 
 rozmiarach. Tabela wskazuje właściwe dopasowanie kombine-
zonu uvex do rozmiarów użytkownika. Rozmiary podano na 
podstawie pomiarów ciała użytkownika ubranego w�bieliznę, 
i�nienoszącego butów. 

Ponieważ rozmiary mogą różnić się od noszonych przez użyt-
kownika rozmiarów ubrań, kombinezon należy dobrać do 
 wymiarów ciała, nie do noszonego rozmiaru odzieży.

Rozmiary Wzrost 
w�cm (A)

Obwód klatki 
piersiowej w�cm (B)

S 164–170 cm 84–92 cm

M 170–176 cm 92–100 cm

L 176–182 cm 100–108 cm

XL 182–188 cm 108–116 cm

XXL 188–194 cm 116–124 cm 

XXXL 194–200 cm 124–132 cm

Korzystanie z�kombinezonów ochronych
Przed założeniem kombinezonu należy sprawdzić, czy nie jest 
on uszkodzony — czy nie ma rozprutych szwów, czy zamek 
działa prawidłowo oraz czy nie występują inne widoczne wady, 
które mogą osłabić właściwości ochronne kombinezonu.  
Magazynowanie
kombinezony ochronne uvex należy przechowywać w�oryginal-
nych opakowaniach, w�suchym miejscu i�z�dala od�światła 
 słonecznego.
Utylizacja
Po użyciu produkt należy zutylizować zgodnie z odpowiednimi 
przepisami i rozporządzeniami. Produkt nadaje się wyłącznie 
do jednorazowego użytku.
Pranie odzieży jednorazowej
Odzież jednorazowa nadaje się wyłącznie do jednorazowego 
użytku i nie należy jej prać.
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Kombinezony chroniące przed substancjami 
chemicznymi
 Wybór odpowiedniej odzieży ochronnej

W�celu dobrania właściwej odzieży zapewniającej ochronę 
przed działaniem substancji chemicznych do konkretnego 
zastosowania, ważne jest, aby przydatność kombinezonu do 
użycia w�danych warunkach została uprzednio zweryfikowa-
na przez specjalistę ds. BHP.

Wiele substancji chemicznych może powodować poważne, 
a�nawet trwałe uszkodzenia ciała u�pracownika nie korzysta-
jącego z�odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 
Z�tego powodu odzież chroniącą przed działaniem substancji 
chemicznych należy dobrać z zachowaniem właściwej sta-
ranności.

Praca z�chemikaliami w�postaci pyłu lub proszku

Praca z�chemikaliami ciekłymi o�niskich stężeniach

Praca z�substancjami organicznymi i�nieorganicznymi

Przemysł naftowy i�petrochemiczny

Dystrybucja paliw

Czyszczenie zbiorników

Uzdatnianie wody i�prace kanalizacyjne

Gospodarowanie odpadami

Utylizacja szkodliwych substancji

Przemysł spożywczy

Rolnictwo

Zwalczanie szkodników

Hodowla bydła i�weterynaria

Prace w�pomieszczeniach czystych

Praca z�farbami i�lakierami

Przemysł farmaceutyczny i�laboratoria

Czyszczenie budynków i�zakładów przemysłowych

Czyszczenie i�prace konserwacyjne (suche)

Niskociśnieniowe czyszczenie obiektów przemysłowych 
i�innych budynków

Prace rozbiórkowe i�modernizacyjne

Prace z�azbestem

Wytwarzanie i�obróbka włókna szklanego

Górnictwo i�kopalnictwo

Cementownie

Obróbka drewna i�metali

Szlifowanie i�polerowanie

Prace lakiernicze, ochrona przed rozpryskami farby

odpowiedni

zamiennik
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Kombinezony chroniące przed substancjami 
chemicznymi

Wytyczne dotyczące prawidłowego wyboru

 Uwaga
Obowiązkiem użytkownika jest dobranie najbardziej 
odpowiedniego produktu do danego zastosowania. 
uvex nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne 
z�przeznaczeniem użytkowanie powyższych produktów.

W�razie pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych 
informacji prosimy odwiedzić witrynę uvex-safety.com lub 
bezpośrednio skontaktować się z działem obsługi klienta 
pod numerem +48 77 482 62 58 (połączenia spoza 
Niemiec).
Z przyjemnością pomożemy.

Czy substancja jest potencjalnie szkodliwa?

GazCząstki stałe

nieradioaktywne radioaktywne strumienia
rozprysków
i�lekkiego 
 strumienia

wysoka 
 temperatura 
 otoczenia,

noszenie przez 
dłuższy czas

wysoka 
 temperatura 
 otoczenia,

noszenie przez 
dłuższy czas

silnego  
strumienia

Rozważyć 
 zastosowanie 

odzieży typu 1 lub 2

w�postaci

Stosowanie odzieży 
ochronnej kategorii III

niewymagane.
TakNie

Ciecze*

Schemat jest uproszczeniem.

* Prosimy sprawdzić dane dotyczące przepuszczalności (patrz strona 189).
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 uvex Chemical Expert System
Internetowa baza wiedzy na temat substancji chemicznych

Jako wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dbamy 
o�najwyższą jakość naszych produktów i�usług. 
Z�myślą o�naszych klientach opracowaliśmy bazę wiedzy — 
Chemical Expert System (CES). Dostęp do systemu możliwy 
jest stale z�dowolnego miejsca na świecie. System ten 
umożliwia dobranie właściwej odzieży ochronnej jednorazo-
wego użytku. 

Baza danych substancji chemicznych on-line

uvex Chemical Expert System (CES) to obszerna baza 
 wiedzy na temat substancji chemicznych, która ułatwi 
 wybór odpowiednich rękawic ochronnych do danego zasto-
sowania.
Użytkownicy systemu mogą utworzyć własną listę lub 
 uzyskać poradę od naszych specjalistów. Wystarczy chwila, 
aby wybrać odpowiednią odzież ochronną jednorazowego 
użytku czy rękawice chroniące przed danymi substancjami 
chemicznymi. 

Strona główna

Opcje wyszukiwania

Przejrzysta lista wyników

https://ces.uvex.de
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