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Ochranný oděv

RAFINÉR
alternativně INDUSTRY
Typové číslo: 139 - 1117
OOP III. Kategorie
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Vyobrazení produktu:
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Popis použitých materiálů a jejich technických parametrů:
Art. 1117 NOMEX®Comfort RS, 220 g/m2
(93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% PA antistatické vlákno, úprava Sofiguard®)
Art. 1100 NOMEX®Comfort, 220g/m2
(93% Nomex®, 5 % Kevlar®, 2% PA antistatické vlákno, úprava Sofiguard®)

Reflexní materiály:

Scotchlite™3M™ 8987 – žlutá, max. šíře 50 mm
Scotchlite™3M™ 8940 – stříbrná, max. šíře 50 mm
Scotchlite™3M™ 9687 – žlutá-stříbrná-žlutá, max. šíře 50 mm
Coats C422100 – stříbrná, max. šíře 50 mm
Coats C412300 – žlutá- stříbrná-žlutá, max. šíře 50 mm

Střihové provedení:

- dvojdílný oblek (kalhoty do pasu, kalhoty s laclem + blůza)
- kombinéza

Impregnace vnější tkaniny:
•
•
•
•

Vnější materiál je vybaven dodatečnou impregnací SOFIGUARD®, která zajišťuje ochranu
proti vodě, chemikáliím. Při dodržování všech návodů údržby garantuje výrobce tkaniny
min. 5 cyklů údržby před případnou reimpregnací.
Účinnost impregnace se v reálných podmínkách může lišit od naměřených laboratorních
výsledků a ovlivňuje ji několik faktorů.
Udržujte oblek čistý!
Pro obnovu úpravy doporučujeme dodatečné sušení v bubnové sušičce při teplotě 70°C po
dobu 15 minut! Dodatečné sušení provádějte na zapnutém oděvu z vnější strany po
každém cyklu údržby (praní +sušení).
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Ochranná funkce oděvu a úplný seznam harmonizovaných norem, které byly použity při
návrhu tohoto OOP:
Ochranný oděv slouží k ochraně těla uživatele s výjimkou hlavy, rukou a chodidel proti
teplu nebo ohni.
Jedná se dále o oděv rozptylující elektrostatický náboj, používaný jako součást celkového
uzemněného systému, aby nedocházelo k zápalným výbojům.
Oděv (typ 6, pro omezené opakované použití) slouží dále i k ochraně před potencionální
expozicí lehkým postřikem, kapalným aerosolem nebo nízkým tlakem, nízkým objemem
rozstřiku malého množství zředěných chemikálií (kyseliny, zásady).
Oděv z materiálu art. 1100/FC lze dále použít jako ochranu před tepelným účinkem
elektrického oblouku třídy 1 (neslouží však jako ochrana proti úrazu elektrickým
proudem).
Ochranný oblek slouží jako převlek přes spodní ošacení a níže uvedených ochranných
funkcí dosahuje, pouze pokud je použita blůza a kalhoty současně, a dále s ostatními
vhodnými ochrannými prostředky (např. helma s ochrannou obličejovou clonou,
ochranné rukavice a obuv).
Oděv se sníženou hořlavostí je určený pro pracovníky v energetice, případně pracovníky
v plynárenství a petrochemii.
Ochranný oblek splňuje následující požadavky:
ČSN EN ISO 13688:2014
(EN ISO 13688:2013)

Ochranné obleky – všeobecné požadavky
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ČSN EN ISO 11612:2015
(EN ISO 11612:2015)

Ochranné oděvy na ochranu proti teplu a
plameni
Omezené šíření plamene
Konvekční teplo
Sálavé teplo
Kontaktní teplo

- úroveň provedení
- úroveň provedení
- úroveň provedení
- úroveň provedení

A1, A2
B1
C1
F1

úroveň 1 – vystavení předpokládanému nízkému riziku
úroveň 2 – vystavení předpokládanému střednímu riziku

IEC 61482-2:2018
- Ochrana před tepelným účinkem elektrického oblouku
pouze Art. 1100 NOMEX®Comfort, 220g/m2

ČSN EN 13034+A1:2009
(EN 13034:2005+A1:2009)

Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím – typ 6
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Ochranný oblek proti chemikáliím typu 6 byl zkoušen jako celý oděv a odpovídá
následujícím požadavkům:

Odpudivost vůči kapalným chemikáliím:
•
•

30% H2SO4
10% NaOH

tř. 3
tř. 3

Odolnost proti penetraci (průniku) kapalných chemikálií:
•
•

30% H2SO4
10% NaOH

tř. 3
tř. 3

-

Odolnost proti oděru
Pevnost v dalším trhání
Pevnost v tahu
Odolnost proti propíchnutí
Pevnost švu

tř. 6
tř. 5
tř. 6
tř. 2
tř. 6

Prohlášení o shodě: www.deva-fm.cz/ - produkty-návody
Životnost obleku:
Délka použití ochranného obleku není pevně stanovena. Předpokládaná životnost při
průměrném používání je v rozsahu 3-5 let. Jedná se o ochranný prostředek, kde může
dojít k jeho poškození při pracovní činnosti. V tomto případě je nutné postupovat
následujícím způsobem:
•
oblek vyčistit dle návodu na údržbu
•
zajistit odborné posouzení obleku oprávněnou osobou (výrobce, proškolený
distributor nebo proškolená osoba příslušného hasičského útvaru)
•
v případě nutnosti opravit (z bezpečnostního hlediska doporučujeme vždy u
VÝROBCE nebo proškolené osoby)
•
v případě zjištění nadměrného poškození a porušení ochranných vlastností obleku,
jejichž oprava není rentabilní, doporučujeme oblek vyřadit z evidence
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Údržba obleku:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Doporučujeme praní na 40 °C se sníženým mechanickým působením.
Všechny uzávěry (zdrhovadla, druky, stuhové uzávěry, knoflíky, karabiny) musí být
vždy řádně zapnuté, aby nedocházelo k odírání.
Hodnota PH prací lázně nesmí být vyšší než 9, po přeměření doporučujeme
konzultaci s dodavatelem detergentů.
Nepoužívejte detergenty s bělícími účinky.
Náplň pracího bubnu by měla být zaplněna ze 2/3, s vyšším obsahem vody, na
nižší počet otáček bubnu.
Při praní nepoužívejte žádná změkčovadla!

Optimální je volné sušení.
V případě použití bubnové sušičky sušte při nižší teplotě. Navrhujeme sušení ve
dvou cyklech (po rubu a líci) po dobu cca 2 x 45 minut.
Dodržujte doporučenou náplň cca 70% náplně bubnu (např. do 13 kg bubnu vložte
10 kg obleku v suchém stavu).
V případě vlhkého oděvu doporučujeme dosušení volným pověšením obleku.
Pro obnovu úpravy doporučujeme dodatečné sušení v bubnové sušičce při
teplotě 70°C po dobu 15 minut! Dodatečné sušení provádějte na zapnutém oděvu
z vnější strany po každém cyklu údržby (praní +sušení).
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Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem,
monofluortrichlormethanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod
symbolem F. Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení.

Profesionální čištění za mokra. Jedná se o nejšetrnější způsob údržby
při nízké teplotě praní při teplotě 20 – 40 °C
Na závěr bychom chtěli upozornit na skutečnost, že materiál NOMEX je stejně jako
podobné chemické materiály s podílem paraaramidu náchylný na působení přímého
slunečního záření. Vhodným používáním a způsobem údržby lze výrazně eliminovat
mechanické a vizuální opotřebení vnějšího materiálu u obleku. Jsme přesvědčeni, že
nejchoulostivějším místem při údržbě je doba a především teplota sušení. Dá se říct, že
„přesušováním“ obleku dochází k výraznému mechanickému opotřebení a může dojít
také k nadměrné srážlivosti.
Doporučujeme vést evidenční list údržby obleku, který je nedílnou součástí informací pro
uživatele (příloha č. 1 – umístěno na webových stránkách ke stažení)
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Dekontaminace ( Dezinfekce) :
•

Zásahové obleky infikované biologickým materiálem zásadně ošetřete
profesionálním praním aktivovaným koncentráty na bázi peroxidu vodíku a kyseliny
peroctové.
Nikdy nepoužívejte přípravky na bázi chloru.
Doporučené přípravky k dezinfekci jsou vhodné pro bílé i barevné textilie s výjimkou
vlny a hedvábí. Jejich použití je v souladu s evropskými mikrobicidními normami EN
1650 a EN 14476.
Desinfekční prostředky jsou účinné při teplotě 40°C a prodlouženém pracím cyklu
min. 20 minut.
Přesné dávkování stanoví Váš odborný dodavatel chemie v závislosti na typu
zásahových oděvů.

•
•
•
•

Při střední až vysoké kontaminaci zásahového obleku ropnými produkty, barvami a
organickými materiály (bílkoviny, krev, atd.) doporučujeme svěřit údržbu profesionální
prádelně.
Prací a dekontaminační prostředky na praní a dezinfekci zásahových obleků jsou uvedeny
v tabulce:

Skladování :
•
•

skladování nevyžaduje žádné odlišnosti
chraňte obleky před přímými slunečními paprsky a UV zářením

Balení obleku:
• PE sáček, papírový karton
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Instrukce pro uživatele:
EN ISO 11612 – úroveň provedení: A1, A2, B1, C1, F1
•
V případě náhodného potřísnění kapalnou chemikálií nebo hořlavou kapalinou při
nošení v místě s nebezpečím vystavení ohni a/nebo teplu je nutno se neprodleně
vzdálit, oděv svléknout a vyčistit, popřípadě vyřadit z provozu.
•
Dvoudílný ochranný oděv musí být nošen současně!
EN 1149-5
•
Osoba nosící ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj musí být správně
uzemněna. Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než 108  např. nošením
vhodné obuvi.
•
Oděv nesmí být rozepnut nebo odkládán v blízkosti hořlavého nebo výbušného
ovzduší nebo při zacházení s hořlavými nebo výbušnými látkami.
•
Dále nesmí být oděv použit v ovzduší obohaceném kyslíkem bez předchozího
schválení zodpovědným bezpečnostním technikem.
•
Elektrostatická ochranná funkce ochranného oděvu může být ovlivněna
opotřebováním a roztržením, praním a případným znečištěním.
•
Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj musí během používání trvale
pokrývat všechny materiály nemající tuto vlastnost. Všechny uzavírací prvky musí být
řádně zapnuty.
EN 13034+A1 – oděv typu 6
•
Ochranný oděv proti chemikáliím byl zkoušen jako celý oděv
•
Dvoudílný ochranný oděv musí být nošen současně!
IEC 61482-2 (jen pro oděv z vrchního materiálu art. 1100 Nomex Comfort) – třída 1
•
Při použití oděvu jako ochrany proti tepelnému účinku elektrického oblouku je třeba
vzít v úvahu aktuální podmínky pracovního prostředí. Odchylky od parametrů
specifikovaných v IEC 61482-2 mohou mít za následek vážné okolnosti.
•
Pro úplnou ochranu těla musí být ochranný oděv řádně zapnutý a musí být nošen
s dalšími vhodnými ochrannými prostředky (přilba s ochranným štítem, ochranné
rukavice a boty).
•
Jako spodní ošacení NELZE POUŽÍT spodní prádlo tavící se při tepelném účinku
elektrického oblouku, tedy vyrobené z umělých vláken jako např. polyamid,
polyester, akryl.
Doporučujeme použití spodního prádla z materiálu NOMEX.
•
Ochranné vlastnosti oděvu mohou být ovlivněny prostředím a znečištěním oděvu,
které může vést ke snížení ochranné funkce proti působení elektrického oblouku.
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