Jednorázové
ochranné
oděvy

Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázové overaly uvex • OOPP kategorie III – Rozdělení dle typu ochrany
Typ 5/6

uvex 5/6 climazone
Obj. číslo 98760

ISO 13982-1

EN 13034

TYP 5

TYP 6

EN 1149-5

uvex 5/6 classic
Obj. číslo 98449

ISO 13982-1

EN 13034

uvex 5/6
Obj. číslo 98710

ISO 13982-1

EN 13034

TYP 6

TYP 5 B

TYP 6 B

TYP 5

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 14126

Ochrana před pevnými částicemi
Ochrana před lehkým postřikem
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Ochrana před pevnými částicemi
Ochrana před lehkým postřikem

Ochrana před pevnými částicemi
Ochrana před lehkým postřikem

Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázové overaly uvex • OOPP kategorie III – Rozdělení dle typu ochrany
TYP 5/6

TYP 4

TYP 3

uvex 3B classic
Obj. číslo 98757
uvex 4B
Obj. číslo 98711
uvex 5/6 FR
Obj. číslo 89601

EN 14605

TYP 4 B
ISO 13982-1

EN 13034

TYP 5

TYP 6

EN 1149-5

ISO 13982-1

EN 13034

TYP 5

TYP 6

EN 1149-5

EN 14126

EN 14605

EN 14605

TYP 3 B

TYP 4

ISO 13982-1

TYP 5
EN 1149-5

DIN 32781

EN 1073-2

EN 14126

ISO 14116
1/0/0

Ochrana před pevnými částicemi
Ochrana před lehkým postřikem
Ochrana před šířením plamene

Ochrana před postřikem kapalin
Ochrana před původci infekcí
Ochrana před šířením plamene

Ochrana vůči kapalinám
Ochrana před původci infekcí
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Jednorázové ochranné oděvy
Přehled norem a výrobků

Směrnice 89/686 o osobních ochranných pracovních prostředcích (OOPP)
V závislosti na vzniku potenciálních rizik, proti kterým by měly ochranné obleky chránit, jsou OOPP rozděleny do tří kategorií.
Kategorie I: minimální riziko, základní OOPP.
Kategorie II: střední riziko, OOPP, které neodpovídají kategorii I nebo III
Kategorie III:  vysoké riziko: OOPP k ochraně před smrtelným nebezpečím nebo vážným nevratným poškozením zdraví
Vysoký

Ochranný stupeň

Typ 1
Typ 2

Typ 3

EN 14605

O
 chranné overaly proti kapalinám
(Jet-Test EN 463)

Typ 4

EN 14605

O
 chranné overaly proti postřiku
(Spray-Test EN 468)

ISO 13982-1

Ochranné overaly proti pevným částicím
(ochrana před pevnými částicemi)

EN 13034

Ochranné overaly proti drobnému postřiku
(např. ochrana před aerosolovou mlhou)

Typ 5/6

Nízký

Norma

Popis

Typ 3B
classic

Typ 4B

Typ 5/6
FR

Typ 5/6

Typ 5/6
classic

Typ 5/6
climazone

98757

98711

89601

98710

98449

98760

Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi
(funkčnost zaručena pouze při vlhkosti )

n

n

n

n

n

n

Ochranné oděvy proti částečné radioaktivní
kontaminaci (nechrání před radioaktivním
zářením)

n

Ochranné oděvy proti původcům infekcí

n

Obj.č.
EN 1149-5

EN 1073-2

Piktogram

n

EN 14126
n

n

DIN 32781

EN 13034

ISO 13982-1

EN 14605
spray test
EN 14605
jet test
ISO 14116
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Ochranné oděvy proti pesticidům

n

Ochranné oděvy proti drobnému postřiku
(např. ochrana před postřikem spreje)

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Ochranné oděvy proti pevným částicím
(ochrana před pevnými částicemi)
Ochranné oděvy proti postřiku (Spray-Test)

Ochranné oděvy proti kapalinám (Jet-Test)
Ochranný oděv vyrobený z materiálů
a materiálových kombinací, které zamezují
šíření plamene

n

n

Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázový overal – ochrana proti chemikáliím typ 3B
uvex 3B classic
Nejvyšší bezpečnost a účinná ochrana jsou
dosaženy díky extrémně pevnému materiálu
a ultrazvukem spojeným a dodatečně
přelepeným švům.
Vlastnosti
• Odolný proti kapalinám
• Ochrana před velkým množstvím chemikálií
• Extrémně lehký a odolný materiál
• Netkaná textilie z vnitřní strany obzvláště
příjemná pro pokožku
• Vnitřní pružná guma v pase pro optimální
nošení
• Maximální volnost pohybu
• Poutka na prostředníčky rukou zabraňující
vyhrnování rukávu
• Límec přes zip s lepicím páskem pro
optimální ochranu
• Komfortní zip pro snadnou manipulaci
• Ochrana proti původcům infekcí
• UV Protection Factor UPF 50+
Oblasti použití
• Ropný a petrochemický průmysl
• Čištění a údržba
• Chemický a farmaceutický průmysl
• Sanace a demontáž střech
• Průmyslové čištění a údržba
• Čištění nádrží
• Práce s barvy a laky
• Likvidace nebezpečných látek
• Zemědělství
• Čištění odpadních vod a kanalizací
• Nakládání s odpady
• Při záchranných pracích při katastrofách
• Veterinární lékařství a kontrola nemocí

Typ 3

Švy: spojené ultrazvukem a dodatečně
přelepené – pro maximální bezpečnost.
Vyšší ochrana uživatele před
kontaminací.
premium protection

Typ
Model
Barva
Balení

3B
9881
zelená
10 ks

Velikosti
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj. číslo
98757.09
98757.10
98757.11
98757.12
98757.13
98757.14

EN 14126

EN 14605

EN 14605

ISO 13982-1

TYPE 3 B

TYPE 4

TYPE 5

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 14126
Ochranné oděvy proti původcům infekcí
EN 14605
Ochranné oděvy odolné proti postřiku
EN 14605
(EN 468 spray test)
ISO 13982-1
Ochranné oděvy proti pevným částicím
EN 1149-5
Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi
EN 1073-2
Ochranné oděvy proti částečné radioaktivní kontaminaci

Struktura materiálu uvex 3B classic
Velmi lehká a pevná směs materiálů (netkaná
textilie – polypropylen – laminát) poskytuje
efektivní ochranu proti organickým
a anorganickým tekutým chemikáliím. Díky
Polypropylenová fólie
mechanické pevnosti materiálu a svařeným
odolná proti kapalinám
a přelepeným švům uvex 3B classic dostatečně
chrání při zachování vynikajícího komfortu nošení.
Netkaná textilie

Poutko na prostředníček zajišťující pevné
držení rukávu.

Pružná guma v pase pro optimální nošení.

Komfortní zip a límec s lepicím páskem
pro dostatečnou ochranu.
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Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázový overal – ochrana proti chemikáliím - typ 4B
uvex 4B
Vynikající komfort nošení díky prodyšnému,
lehkému a flexibilnímu materiálu.
Vlastnosti
• Odolný proti postřiku
• Přelepené švy poskytující optimální ochranu
• Samolepící překrytí dvoucestného zipu
• Pružná guma v pase pro optimální nošení
• Poutka na prostředníčky rukou zabraňující
vyhrnování rukávu
• Testováno jako ochrana před pesticidy
dle DIN 32781
• Ochrana proti patogenům
• Bez obsahu silikonu a lak poškozujících
substancí
• Určeno pro čištění prostor, třída 7
dle ISO 14644-1
• Kontrastní oranžová barva pro vyšší
viditelnost na pracovišti
• UV ochrana UPF 50+
Oblasti použití
• Kontakt s mírně jedovatými anorganickými
chemikáliemi
• Průmyslové čištění s nižším tlakem (párou)
a čištění budov
• Stavba lodí, automobilový průmysl
• Práce s barvy a laky
• Zemědělství a zahradnictví (ochrana
před pesticidy)
• Hubení škůdců a hmyzu
• Eektronický průmysl a čistá výroba
• Demontáže a práce s azbestem
• Sanace kontaminované půdy
• Farmaceutický průmysl a laboratoře
• Odběr vzorků
• Ošetřování zvířat a veterinářství
• Nakládání s odpady

Typ
Model
Barva
Balení

4B
9878
bílá/oranžová
45 ks

Velikosti
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj. číslo
98711.09
98711.10
98711.11
98711.12
98711.13
98711.14

EN 14126

EN 14605

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 4 B

TYPE 5

TYPE 6

DIN 32781

EN 1149-5

EN 14126
Ochranné oděvy proti původcům infekcí
EN 14605
Ochranné oděvy odolné proti postřiku
ISO 13982-1
Ochranné oděvy proti pevným částicím
EN 13034
Ochranné oděvy proti drobnému postřiku
DIN 32781
Ochranné oděvy proti pesticidům
EN 1149-5
Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi

Struktura materiálu uvex 4B

Typ 4

Mikroporézní a postřiku odolný materiál uvex 4B
(netkaná textilie – polyetylen – laminát) poskytuje
efektivní ochranu, a zároveň vysokou prodyšnost.
Přelepené švy zaručují dokonalé utěsnění proti
Mikroporézní
tekutým aerosolům a částicím, vnitřní netkaná textilie
polyetylenová fólie
zaručuje pohodlné nošení.
Netkaná textilie

Sešité a dodatečně přelepené švy.
Optimální ochrana proti průniku tekutých
aerosolů a částic. .
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Poutko na prostředníček zajišťující pevné
držení rukávu.

Sešité a přelepené švy pro optimální
ochranu. .

Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázový overal – ochrana proti chemikáliím – 5/6 FR
uvex 5/6 FR
Overal z materiálu zpomalující další hoření
(„samozhášecí“) v kombinaci s ochrannými
oděvy, které rovněž obsahují zpomalovače
hoření (ISO 14116 index 2 nebo 3), chrání proti
pevným částicím a postřiku.
• Poskytuje ochranu v případě náhodného
a krátkého styku s malými plameny, kde
nehrozí vysoká tepelná rizika
• Odolný proti postřiku a pevným částicím
v omezené míře
• Výjimečná ochrana a komfort nošení během
práce ve velice prašném prostředí
• Samolepící kryt zipu
• Poutka na prostředníčky rukou zabraňující
vyhrnování rukávu
• Pružná guma v pase pro optimální uživatelský
komfort
• Přidány vsadky do rozkroku pro lepší pohyb
• Třídílná kapuce, bez omezeného vidění
• Antistatické vlastnosti
• V souladu s REACH (systém kontroly
chemikálií)
• UV ochrana UPF 25
Oblasti použití
• Ropný a petrochemický průmysl
• Rafinérie
• Distribuce paliva
• Tranzitní doprava
• Dodavatelé energií
• Truhlářské a kovodělné práce
• Údržba
• Broušení a leštění, výroba cementu
• Práce s chemickou drtí a prachem
• Sanace a renovace
• Práce s azbestem

Typ
Model
Barva
Balení

5/6 FR
8930
modrá
50 ks

Velikosti
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj. číslo
89601.09
89601.10
89601.11
89601.12
89601.13
89601.14

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149-5
ISO 14116
1/0/0

ISO 13982-1
Ochranné oděvy proti pevným částicím
EN 13034
Ochranné oděvy proti drobnému postřiku
EN 1149-5
Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi
ISO 14116 · Index 1/0/0
ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření
plamene

Struktura materiálu uvex 5/6 FR
Materiál zpomalující hoření, lehký, porézní a vzdušný SMS materiál
použitý na overalu uvex 5/6 FR chrání do určité míry proti létajícím
jiskrám. Kromě toho uživatel získá spolehlivou ochranu díky silné
bariéře proti prachu a kapalnému oparu.
Netkaná textilie
Mikrovlákno

Typ 5/6

Přidané vsadky do rozkroku pro lepší
pohyb

Netkaná textilie

Poutko na prostředníček zajišťující pevné
držení rukávu.

Pružná guma v pase pro optimální
uživatelský komfort

Sešité a přelepené švy pro optimální
ochranu.

Bezpečnostní poznámka: overal s limitovanou ochranou proti plamenům, chrání uživatele v případě náhodného a krátkodobého styku s malými plameny, kde nehrozí vysoká tepelná
rizika. Musí být vždy používán v souladu s ISO 14116 index 2 nebo 3 ochranné oděvy nebo ISO 11611 a ISO 11612 certifikované oblečení. Materiál netvoří tepelnou bariéru a může se
roztavit. Proto by se neměl za žádných okolností dostat do kontaktu přímo s kůží.
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Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázový overal – ochrana proti chemikáliím – 5/6
uvex 5/6
Kombinace prodyšného, velmi lehkého
materiálu (netkaná textilie – polyetylen)
se speciální vzdušnou textilií (SMS) na zádové
partii poskytuje vysoký stupeň prodyšnosti
při zachování vysokého stupně ochrany.
Vlastnosti
• Odolný proti pevným částicím a částečně
proti postřiku
• Olemované švy a stahovací gumy v kontrastní
barvě pro vyšší viditelnost
• Měkké gumové lemování kolem kapuce,
rukávů a nohou
• Dvoucestný zip se samolepícím krytem
• Poutka na prostředníčky rukou zabraňující
vyhrnování rukávu
• Pružná guma v pase pro optimální nošení
• Bez obsahu silikonu a lak poškozujících
substancí
• Určeno pro čištění prostor, třída 8
dle ISO 14644-1
• Antistatické vlastnosti
• UV ochrana UPF 50+(Polyethyleln – netkaná
textilie)
• UV ochrana UPF 5(vzdušná textilie SMS
v zádové části)
Oblasti použití
• Práce s práškovými chemikáliemi
• Práce s barvy a laky
• Zpracování a výroba skelných vláken
• Průmyslové čištění a údržba
• Potravinářský průmysl
• Automobilový průmysl
• Broušení a leštění, výroba cementu
• Práce v lomech a dolech
• Sanace a renovace
• Zpracování dřeva a kovu
• Čištění a úklid prostor
• Farmaceutický průmysl

Typ
Model
Barva
Balení

5/6
9877
bílá/limetková
40 ks

Velikosti
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj. číslo
98710.10
98710.11
98710.12
98710.13
98710.14

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149-5

ISO 13982-1
Ochranné oděvy proti pevným částicím
EN 13034
Ochranné oděvy proti drobnému postřiku
EN 1149-5
Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi

Struktura materiálu uvex 5/6 classic

Typ 5/6

uvex 5/6 se skládá z kombinace prodyšného, velmi
lehkého materiálu (netkaná textilie – polyetylen –
laminát) se speciální vzdušnou SMS textilií v zádové
partii a poskytuje vysoký stupeň prodyšnosti.
Společně s lemovanými švy zaručuje vysoký stupeň
ochrany proti postřiku kapalin a částic.

Lemování švů v kontrastní barvě.
Zvýšená ochrana proti průniku pevných
částic a postřiku kapalin.
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Mikroporézní
polyetylenová fólie
Netkaná textilie

Poutko na prostředníček zajišťující pevné
držení rukávu.

PE-materiál se speciální prodyšnou SMS
zádovou partií zaručuje dostatečný
odvod vlhkosti.

Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázový overal – ochrana proti chemikáliím – 5/6
uvex 5/6 classic
Tento extrémně lehký a vzdušný overal
vyrobený z mikroporézního vrstveného
materiálu zaručuje vynikající kombinaci
výjimečného komfortu a spolehlivé ochrany.

Typ
Model
Barva
Balení

5/6 classic
9876
bílá
50 ks

Vlastnosti
• Odolný proti pevným částicím a částečně
proti postřiku
• Vyroben z měkkého a pokožce příjemného
materiálu
• Ergonomicky tvarovaný pro vysoký
uživatelský komfort
• Pružná guma v pase pro optimální nošení
• Zip se samolepícím krytem zvýšenou
ochranu a bezpečnost
• Antistatické vlastnosti
• UV ochrana UPF 50+

Velikosti
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj. číslo
98449.09
98449.10
98449.11
98449.12
98449.13
98449.14

Oblasti použití
• Chemický a farmaceutický průmysl
• Natěračství/malířství
• Výroba a zpracování syntetické pryskyřice,
skelných a keramických vláken
• Stavební průmysl, zpracování dřeva a kovu
• Průmyslové čištění a údržba
• Automobilový průmysl
• Broušení a leštění, výroba cementu
• Práce v lomech a dolech
• Sanace a renovace
• Policejní a hasičské útvary

EN 14126

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 5 B

TYPE 6 B

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 14126
Ochranné oděvy proti původcům infekcí
ISO 13982-1
Ochranné oděvy proti pevným částicím
EN 13034
Ochranné oděvy proti drobnému postřiku
EN 1149-5
Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi
EN 1073-2
Ochranné oděvy proti částečné radioaktivní kontaminaci

Struktura materiálu uvex 5/6 classic

Typ 5/6

uvex 5/6 classic je vyroben z mikroporézního, velmi
lehkého materiálu (netkaná textilie – polyetylen –
laminát). Uživatel je v pohodlí díky měkkému
a pokožce příjemnému materiálu. V kombinaci
s pevnými švy poskytuje též vysoký stupeň ochrany
proti postřiku kapalin a částic.

Kapuce vyrobená ze tří dílů pro dobré
krytí a neomezený výhled.

Mikroporézní
polyetylenová fólie
Netkaná textilie

Dvoucestný zip s lepícím krytem pro větší
bezpečnost

Pružná guma v pase pro optimální nošení
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Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázový overal – ochrana proti chemikáliím – 5/6
uvex 5/6 climazone
Tento extrémně lehký a velmi vzdušný overal
vyrobený z SMS materiálu poskytuje vysokou
úroveň řízení vlhkosti a výjimečný komfort
nošení, proto je vhodný zejména do teplejších
pracovních prostředí i při dlouhodobém
používání.
Vlastnosti
• Odolný proti pevným částicím a proti postřiku
• Výjimečné ochranné vlastnosti a komfort
nošení i při práci ve velmi prašném prostředí
• Zip se samolepícím překrytím
• Poutka na prostředníčky rukou zabraňující
vyhrnování rukávu
• Pružná guma v pase pro optimální nošení
• Třídílná kapuce, bez omezení výhledu
• Přidány vsadky do rozkroku pro lepší pohyb
• Antistatické vlastnosti
• UV ochrana UPF 5
Oblasti použití
• Práce s prachem a chemikáliemi v prášku
• Práce s azbestem
• Výroba a zpracování syntetické pryskyřice,
skelných a keramických vláken
• Stavební průmysl
• Zpracování dřeva a kovu
• Automobilový průmysl
• Broušení a leštění, výroba cementu
• Práce v lomech a dolech
• Sanace a renovace
• Chemický a farmaceutický průmysl
• Údržba

Typ 5/6

Pružná guma v pase pro optimální nošení
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Struktura materiálu uvex 5/6 climazone
uvex 5/6 climazone je vyroben z velmi lehkého,
porézního a vysoce prodyšného SMS materiálu,
díky kterému je zaručen vynikající uživatelský
komfort, protože tento materiál optimálněreguluje
klima uvnitř overalu. Poskytuje také vynikající bariéru
proti prachu iaerosolové mlze, a tím i spolehlivou
ochranu uživatele.

Poutka na prostředníčky rukou zabraňující
vyhrnování rukávu

Typ
Model
Barva
Balení

5/6 climazone
9895
bílá
50 ks

Velikosti
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj. číslo
98760.09
98760.10
98760.11
98760.12
98760.13
98760.14

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149-5

ISO 13982-1
Ochranné oděvy proti pevným částicím
EN 13034
Ochranné oděvy proti drobnému postřiku
EN 1149-5
Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi

Netkaná textilie
Mikrovlákno
Netkaná textilie

Přidány vsadky do rozkroku pro lepší
pohyb

Dvoucestný zip s lepícím krytem pro větší
bezpečnost

Jednorázové ochranné oděvy
Příslušenství
Kapuce • Rukávníky •
Návleky na nízkou obuv •
Návleky na vyšší obuv
Kapuce na suchý zip
Model
Materiál
Barva
Velikost
Balení
Obj. číslo

98752.00

9861
netkaná textilie - PE - laminát
bílá
univerzální
50 ks volně v PE sáčku
98752.00

Rukávníky s gumovým stažením po obou
stranách
Model
Materiál
Barva
Velikost
Balení
Obj. číslo

9862
netkaná textilie - PE - laminát
bílá
univerzální
50 párů volně v PE sáčku
98753.00

Návleky na nízkou obuv, s gumovým
stahováním nad kotníkem

98753.00

Model
Materiál
Barva
Velikost
Balení
Obj. číslo

9863
netkaná textilie - PE - laminát
bílá
42 – 46 | 46 – 48
100 párů volně v PE sáčku
98749.46 / 98749.48

Návleky na vyšší obuv, s gumovým stahováním
na holeni 
Model
Materiál
Barva
Velikost
Balení
Obj. číslo

9864
netkaná textilie - PE - laminát
bílá
42 – 46
50 párů
98750.46

Návleky na vyšší obuv, s gumovým stahováním
na holeni
Model
Materiál
Barva
Velikost
Balení
Obj. číslo

98749.46
98749.48

9851
netkaná textilie - polypropylenový laminát
zelená
42 – 46
30 párů volně v PE sáčku
89353.01

98750.46

89353.01
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uvex Chemical Expert System
Databáze chemikálií online

Jako jednička v inovacích klademe nejvyšší důraz na výrobky
a servis, které můžeme našim zákazníkům nabídnout.
uvex Chemical Expert System (CES) byl vytvořen odborníky
a pro odborníky. Je kdykoli dostupný po celém světě. Tento
online základní přehled Vám pomůže při výběru
jednorázových ochranných oděvů.

Online – databáze chemikálií
uvex Chemical Expert System (CES) Vám nabízí rozsáhlou
databázi chemikálií při výběru vhodných jednorázových
ochranných oděvů pro práci s nebezpečnými látkami.
Jako uživatel máte možnost si vytvořit seznam konstant
propustnosti, nebo požádat o pomoc naše odborníky.
Několika málo kliknutími se dostanete k doporučeným
jednorázovým ochranným oděvům a k nim vhodným
ochranným rukavicím proti chemikáliím podle Vašich
specifických požadavků.

Chemikálie – databáze
Přiřadit nebezpečnou látku <—> jednorázové ochranné oděvy
(listina propustnosti)

Přednosti uvex Chemical Expert System:
• Rozsáhlá databáze s testovanými chemikáliemi
• Sestavení listin propustnosti látek
• Jednoduchý výběr jednorázového ochranného oděvu
a ochranných rukavic proti chemikáliím
• Vytvoření osobního účtu pro další zpracování
uvex poradenská a výrobní kompetence z jedné ruky
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https://ces.uvex.de

Jednorázové ochranné oděvy
Prosíme věnujte zvýšenou pozornost!

Jak správně vybrat velikost

Pro nejvyšší účinnost ochrany a bezpečnosti

Aby bylo zaručeno, že oděv dobře
padne a tím umožní bezpečný pohyb
při práci s nebezpečnými látkami, je
kolekce uvex k dostání v mnoha různých
velikostech. Tabulka ukazuje jednotlivé
velikosti v návaznosti na rozměry těla.
Tato velikostní definice je odvozena
od měření skutečného lidského těla
v prádle, bez obuvi.

Vaši zaměstnanci jsou při své
každodenní práci vystaveni různým
nebezpečím. Objem nebezpečí sahá
od drobných odstřiků, ukápnutí
kapalin, až po jejich rozlití, zacházení
s nebezpečnými chemikáliemi
a radioaktivním materiálem
při průmyslovém používání.
U ochranných oděvů je proto důležité
sledovat dobu jejich průniku skrz
materiál.

Velkosti nejsou totožné s konfekčními
velikostmi. Proto prosíme, vyberte svůj
overal vždy podle skutečných rozměrů
konkrétního těla a ne jenom podle
odpovídající konfekční velikosti.

Propustnost je proces, při kterém
chemikálie proniká na molekulárním
základě skrz tkaninu opatřenou
ochrannou impregnací. Molekuly
chemikálie jsou svrchní vrstvou
absorbované, prostoupí skrz ni,
a dostávají se na vnitřní stranu, kde se
zase uvolní.
Konstanta propustnosti nebezpečných
látek se u uvex materiálů stanovuje
na základě tzv. průlomového času
dané nebezpečné látky. Naše
ochranné obleky byly podrobené
požadovaným testům propustnosti
dle EN ISO 6529/EN 374-3

Třída EN

Normou stanovena doba
propustnosti v min

0

okamžitě (bez zatřídění)

1

≥ 10

2

≥ 30

3

≥ 60

4

≥ 120

5

≥ 240

6

≥ 480

V tabulce uvedené údaje zahrnují
informace zjištěné v laboratorních
podmínkách. Protože v praxi se často
kumulují různé druhy zatížení, jako
např. zvýšená teplota nebo
mechanické vlivy, slouží tyto údaje
pouze jako orientační pomoc. Švy
a zdrhovadla mohou vykazovat nižší
odolnost, zejména při poškození
při dřívějším použití. Údaje jsou
nezávazné a nenahrazují testy
vhodnosti.

Pro další informace k našim používaným testovacím postupům, nebo k poptání
individuálního testu odolnosti, nás prosím navštivte na: uvex-safety.de nebo
se s námi spojte: zákaznický servis č. tel. 0800-66 44 893 (pro volání
ze zahraničí na č. tel. +49 (0) 911-97 36-0
Bude nám potěšením Vám pomoci.

Velikost Výška
postavy

Obvod prsou v 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

149

Jednorázové ochranné oděvy
Klasifikace podle třídy výkonu.
Model

uvex 3B classic

uvex 4B

uvex 5/6 FR

uvex 5/6

uvex 5/6 classic

uvex 5/6 climazone

Obj. číslo

98757

98711

89601

98710

98449

98760

Materiál

netkaná textilie-PP-laminát

mikroporézní
netkaná textlie-PElaminát

netkaná
textilie-PP-SMS

netkaná
textilie-PE-laminátSMS zádová partie

mikroporézní
netkaná textilie-PElaminát

netkaná
textilie-PP-SMS

*

*

*

třída

třída

třída

třída

třída

třída

Požadované vlastnosti
EN 14325 Fyzikální vlastnosti materiálu
EN 530 Odolnost proti oděru

2z6

2z6

2 z6

1z6

2z6

2z6

ISO 7854 Pevnost přetrhnutí v ohybu

4z6

5z6

6z6

4z6

6z6

6z6

ISO 9073-4 Pevnost v trhu

2z6

1z6

1z6

1z6

2z6

2z6

ISO 13934-1 Pevnost v tahu

2z6

1z6

2z6

1z6

1z6

1z6

EN 863 Pevnost proti propíchnutí

2z6

1z6

2z6

1z6

2 z6

1z6

EN 1149-5 Antistatické vlastnosti

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

ISO 14116 Ochrana proti teplu a ohni

–

–

Index 1/0/0

–

–

–

ISO 6529/EN 374-3
Odolnost proti chemikáliím
Kyseliny
Kyselina sodná 36%

6z6

–

–

–

–

Kyselina sírová 96%

6z6

–

–

–

–

Kyselina fluorovodíková 37%

6z6

–

–

–

–

6z6

–

–

–

–

Žíravé tekutiny
Hydroxid sodný 30%
Organické substance
Aceton

1z6

–

–

–

–

Methanol
EN 14325
Penetrační odolnost proti chemikáliím
(penetr.index P/index odchylky R)

6z6

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

P3z3
R3z3
P3z3
R3z3
–
–
–
–
P3z3
R3z3
P3z3
R3z3

P3z3
R3z3
P3z3
R3z3
P3z3
R3z3
P3z3
R3z3
–
–
–
–

P3z3
R3z3
P3z3
R3z3
–
–
–
–
–
–
–
–

P3z3
R3z3
P3z3
R3z3
P3z3
R3z3
P3z3
R3z3
–
–
–
–

P3z3
R3z3
P3z3
R3z3
–
–
–
–
–
–
–
–

6z6

6z6

–

–

3z6

–

6z6

6z6

–

–

6z6

–

6z6

6z6

–

–

3z3

–

6z6

6z6

–

–

3z3

–
3z6

Kyselina sýrová 30%
Hydroxid sodný 10%
o-xylen (neředěno)
butan-1-ol (neředěno)
n-heptan (neředěno)
isopropanol
EN 14126
Odolnosti proti proniknutím infekcí
ISO/FDIS 16604/16603
Odolnost proti kontaminovaným tekutinám
EN 14126 appendix A
Odolnost proti mechanickým kontaktům se substancemi
obsahující kontaminované tekutiny
ISO/DIS 22611
Odolnost proti kontaminovaným tekutým aerosolům
ISO/DIS 22612
Odolnost proti kontaminovaným pevným materiálům.
Testy na připravených vzorcích
ISO 13935-2 Odolnost ve švech

4z6

2z6

3z6

4z6

2z6

EN 14605/EN 463 Jet-test typ 3

splněno

–

–

–

–

–

EN 14605/EN 468 Spray test typ 4

splněno

splněno

–

–

–

–

ISO 13982-1-2 Test odolnosti proti částicím typ 5

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

EN 13034/EN 468 Redukovaný spray test typ 6

–

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

EN 1073-2 Ochrana proti radioaktivně kontaminovaným částicím

splněno

–

–

–

splněno

–

–

–

DIN 32781:2010 Ochranné oděvy proti hnojivům na rostliny
Penetrace podle druhu postřiku 14786

–
splněno
–
–
* Uvedené výsledky platí pro zádové partie modelu. Hlavní materiál má stejné, případně vyšší odolnost, ale ochranná třída celého oděvu se odvozuje
z nejslabší ochranné odolnosti.

Doporučené třídy sterility prostředí / testy podle ISO 9073-10 (Prachový test)
ISO 14644-1 Třída

1

2

3

4

5

6

7

8

US federální standard 209

–

–

1

10

100

1.000

10.000

100.000

✘

✘
✘

uvex 5/6
uvex 4 B
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✘
✘

Jednorázové ochranné oděvy
Pokyny k použití
pro používání v odborné oblasti s uvex
jednorázovými oděvy

Navlékání nebo odkládání jednorázového
ochranného oděvu

Před navléknutím ochranného oděvu je nevyhnutelné jej
zkontrolovat na evidentní nedostatky, jako např. rozpárané
švy, poškozené zdrhovadlo, nebo jiné viditelné poškození,
které může negativně ovlivnit jeho ochrannou funkci.
Skladování
uvex jednorázové ochranné oděvy musí být skladované
v originálním balení, chráněné před světlem a v suchém
prostředí.

Podle závěrečného ustanovení komise pro biologické
pracovní látky (ABAS), by oděvy měly být navlékané
a odkládané následně:

Likvidace
Výrobek musí být po použití likvidován podle příslušných
zákonem stanovených podmínek. Tyto výrobky jsou určené
pouze k jednorázovému použití.
Praní jednorázových ochranných oděvů
Jednorázové ochranné oděvy jsou určené pouze
k jednorázovému použití a nesmí být prané.

Navléknutí OOPP:
• Všechny součásti před navléknutí zkontrolovat na řádný
nepoškozený stav
• Odložit šperky i hodinky
• Overal obléknout a zip zatáhnout po boky
• Nazout holínky
• Nasadit ochranu dýchacích cest a zkontrolovat těsnost
• Nasadit ochranné brýle
• Navléknout kapuci overalu přes hlavu, zip dotáhnout
do úplného uzavření. Přitlačit klopy a překrýt bradu i zip
• Natáhnout ochranné rukavice a přetáhnout přes manžety
Svléknutí OOPP:
• Dezinfikovat ochranné rukavice
• Stáhnout kapuci, overal rolovat shora až po boky tak, aby
se rub overalu dostal ven. Zároveň vytáhnout ruce
z rukávů (pomoc druhé osoby s ochrannými rukavicemi
a s ochrannou maskou je možná).
• Kompletním srolováním overalu se sundají i holínky
• Rukavice sundat tak, aby se ven dostala rubová strana
• Brýle sundávat zezadu směrem dopředu, odložit
na určené místo
• Masku sundat stejným způsobem
• Ruce dezinfikovat a následně i obličej a jinak
kontaminované další části pokožky důkladně omýt vodou
s použitím dezinfekčního mycího prostředku
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Jednorázové ochranné oděvy
Výběr správného chemického ochranného oděvu
Pro zajištění výběru vhodného chemického ochranného obleku pro dané místo použití je důležitá
konzultace s kompetentní osobou (BOZP).
Mnoho chemikálií může způsobit vážné, dokonce i trvalé poškození zdraví, pokud zaměstnanci
nepoužívají vhodné ochranné pomůcky.
Z tohoto důvodu by měly být vybírány ochranné chemické oděvy s náležitou důsledností.

zvažte použití typu 1 a 2

plyn

trysky
uvex 3B classic

kapalina*

ve formě

postřik
uvex 4B

*vezměte prosím na
vědomí údaje o propustnosti (viz. str. 149)

uvex 5/6 classic

Ano

uvex 5/6

postřik a lehký sprej

zpomalovač hoření

Potencionální škodlivé látky

teplé pracovní prostředí při
dlouhodobém nošení

uvex 5/6 climazone

radioaktivní
uvex 3B classic

uvex 5/6 classic

částice
uvex 5/6

neradioaktivní

zpomalovač hoření
teplé pracovní prostředí při
dlouhodobém nošení

Ne

uvex 5/6 climazone

Kategorie III není požadované chemické
ochranné oblečení

Tento diagram je zjednodušen.
U
 pozornění
Je v odpovědnosti uživatele, aby sám rozhodl, zda použitý ochranný oděv je vhodný a správný pro dané
použití. uvex je zproštěn jakékoli odpovědnosti za neodborné a nevhodné použití těchto výrobků.
Pro další informace prosím navštivte na naše stránky uvex-safety.de
nebo nás kontaktujte telefonicky na zákaznickém servisu
0800 664 4893 (pokud voláte z Německa)
+49 (0) 911 97360 (pokud voláte ze zahraničí).
Rádi Vám budeme nápomocni.
152

