
Ochranný oděv pro hasiče

RESCUER THL 

Typové číslo: 719-1826

OOP  III. Kategorie

1

04/2022



2

Vyobrazení produktu: 

Design je totožný pro všechny materiálové sestavy.

Popis použitých materiálů a jejich technických parametrů:

Materiálová sestava č.1
Vrchní materiál: 1826 FUTURA Aramid,  210g/m2

(93% meta aramid /5% para aramid / 2% antistatické vlákno)
úprava:  SOFIGUARD® Performance
barva: Black, Blue, Red, Wet Sand, Orange, Lime Green, Yellow

Membrána: FR FABRIC 110/75, 155 g/m2
líc: 50% aramid, 50% viscose FR
rub: polytetrafluorethylen/polyuretan

Materiálová sestava č.2
1826 FUTURA Aramid,  210g/m2
(93% meta aramid /5% para aramid / 2% antistatické vlákno)
úprava:  SOFIGUARD® Performance
barva: Blue, Red, Wet Sand, Orange, Lime Green, Yellow
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Střihové provedení: - dvojdílný oblek (kalhoty + blůza)

Reflexní materiály: Scotchlite™ 3M™ 9687 3M™ (žlutá-stříbrná-žlutá), max. šíře 75mm
Scotchlite™ 3M™ 5697 3M™ (žlutá-stříbrná-žlutá), segment., max. šíře 75mm
Scotchlite™ 3M™ 8987 – žlutá, max. šíře 50mm
Scotchlite™ 3M™ 8940 – stříbrná, max. šíře 50mm
Coats Reflective tape silver 50 mm, C412500 aramide (náhrada za 8940)
Coats 100 % FR Cotton reflective tape silver, 50 mm, C422100 (nehořlavá 
bavlna)

Doplňkové materiály:

• Zesílení: ZINMARK AT 320 FR
• Stuhový uzávěr: velcro STAP
• Zip: zdrh. WS 8 D/ WS 6 N
• Paspule: Paspule fleme retardant FLR 600
• Nit: N-Tech CS 70
• Nápis záda a reflexní prvky: Scotchlite™ 3M™ 8787 – žlutý tepelný transfer

Coats Signal C522100 – stříbrný tepelný transfer (+ reflexní prvky na
patkách kapes)

• Šle: pruženka červená + plastové spony

Impregnace vnější tkaniny  (Art. 1826): 

• Vnější materiál je vybaven dodatečnou impregnací SOFIGUARD® Performance, která
zajišťuje ochranu proti vodě, chemikáliím. Při dodržování všech návodů údržby garantuje
výrobce tkaniny min. 30 cyklů údržby před případnou dodatečnou 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).

Dodatečná reimpregnace po 30-ti cyklech údržby:

V případě aplikování dodatečné reimpregnace v rámci údržby oděvu profesionální prádelnou
nebo pověřenou osobou nepodléhá ochrana proti vodě a chemikálií garanci výrobce.
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Ochranná funkce oděvu a úplný seznam harmonizovaných a neharmonizovaných norem,
které byly použity při návrhu tohoto OOP:

EN ISO 13688:2014 Ochranné obleky – všeobecné požadavky
(EN ISO 13688:2013)

ČSN EN 1149-5:2019 Elektrostatické vlastnosti
(EN ISO 1149-5:2018)

Ochranný oblek je určen k ochraně těla uživatele při likvidaci požárů v otevřeném terénu
a doprovodných činnostech.
Tento oděv není určen k ochraně uživatele při hašení požárů v budovách, dále záchraně
(vyprošťování) nebo v prostředí, kde je očekáváná vysoká úroveň infračerveného záření,
dále oděv nechrání před chemickými, biologickými, elektrickými nebo radiačními riziky.

Ochranný oblek chrání horní i spodní část těla uživatele s výjimkou hlavy, rukou a
chodidel před teplem nebo ohněm. Ochranný oblek (jako převlek přes spodní ošacení) je
určen pro široký okruh použití, kde je potřeba ochranných vlastností proti omezenému
šíření plamene, a kde může být uživatel vystaven sálavému, konvekčnímu teplu,
kontaktnímu teplu.

Oděvy lze dále použít jako součást celkového uzemněného systému, aby nedocházelo k
zápalným výbojům (vyjma prostředí s ovzduším obohaceným kyslíkem a ochrany proti
elektrickému napětí v rozvodných sítích.

Oděv také slouží k ochraně proti nepříznivému počasí (např. dešti, sněžení), mlze a zemní
vlhkosti.

Ve spojení s dalšími ochrannými prostředky – přilba, rukavice, kukla, boty poskytuje
komplexní ochranu hasiče proti nebezpečím vymezeným v příslušných normách:
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ČSN EN ISO 15384: 2020 Ochranné oděvy pro hasiče – Laboratorní metody
zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro
likvidaci požáru v otevřeném terénu

Omezené šíření plamene
úroveň provedení A1

EU – Prohlášení o shodě: www.deva-fm.cz/ - produkty-návody

Materiálová sestava č. 1 a 2:
Omezené šíření plamene - úroveň provedení A1, A2
Konvekční teplo - úroveň provedení B1
Sálavé teplo - úroveň provedení C1
Kontaktní teplo - úroveň provedení F1

ČSN EN ISO 11612:2015 Ochranné oděvy na ochranu proti teplu a plameni

(EN ISO 11612:2015)

Tepelná odolnost 180 °C (5 min) – prvky nejsou v přímém kontaktu s pokožkou
• uzavírací systémy - zipy, stuhové uzávěry, šle, etikety, reflexní pásky

Tepelná odolnost 260°C (5min) - prvky v přímém kontaktu s pokožkou
• základní materiály + manžeta

ČSN EN 343:2020 Ochranné oděvy – Ochrana proti dešti 
(EN 343:2019) Norma je platná pro materiálovou sestavu č.1

Úroveň ochrany – dosažená účinnost ochranného prostředku

▪ Odolnost proti průniku vody - úroveň 4
▪ Odolnost proti průniku vodních par - úroveň 4

http://www.deva-fm.cz/
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Údržba obleku:

Ochranné obleky udržujte zásadně v profesionálních prádelnách nebo zařízeních dodaných 
profesionálním výrobcem prací a sušící techniky na vlastních útvarech.
Důrazně nedoporučujeme praní, sušení a další údržbu v domácích podmínkách v běžných 
domácích pračkách.
Dbejte zásadně na dodržování doporučených symbolů údržby na etiketách a v instrukcích 
výrobce.
V případě použití dodaného zařízení od profesionálního výrobce techniky používejte vždy 
nastavené programy údržby, podle druhu znečištění obleků. Doporučujeme nastavení různých 
typů údržby podle úrovně znečištění, např. silně znečištěný, středně znečištěný nebo jemné 
praní a sušení.
V případě údržby v profesionálních prádelnách požadujte nastavení programů na údržbu 
ochranných oděvů od výrobce profesionální prací techniky.
Výrobce neručí za žádná poškození vzniklá špatnou údržbou na vlastním zařízení nebo u 
profesionální prádelny.

Při znečištění ochranného obleku ropnými produkty, barvami a organickými materiály 
(bílkoviny, krev, atd.), dále jen kontaminanty, musí být provedena dekontaminace. Podle 
míry znečištění a typu kontaminantů se provede údržba podle vnitřních předpisů uživatele 
obleků, striktně podle instrukcí dodavatele prací techniky.

Dekontaminace:

Je soubor metod, postupů a prostředků k účinnému odstranění kontaminantů. Je nutná
především v případě, že míra kontaminace přesahuje obvyklou úroveň znečištění a není možné 
bezpečně oblek vyčistit a dezinfikovat. 

Dezinfekce
Nedílnou součástí celkové údržby hasičských obleků je jejich dezinfekce. Jedná se 
o proces, při kterém jsou ničeny choroboplodné zárodky a jejich produkty — toxiny.

• 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.
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Údržba obleku:

• 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).

• Max. prací teplota je 60 °C.
• Doporučujeme praní na 40 °C se sníženým mechanickým působením, tato teplota je

dostatečná i pro silné znečištění.
• Všechny uzávěry (zdrhovadla, druky, stuhové uzávěry, knoflíky) musí být vždy řádně

zapnuté, aby nedocházelo k odírání.
• Hodnota PH prací lázně nesmí být vyšší než 9
• 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!

Výrobek se nesmí bělit
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Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem, 
monofluortrichlormethanem a  všemi rozpouštědly uvedenými pod 
symbolem F se sníženým mechanickým působením.

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 Art. 1826 - FUTURA 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).

Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110°C. Opatrně při žehlení s
parou
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Životnost oděvu:

Délka použití ochranného oděvu není pevně stanovena.
Opotřebení, znehodnocení, popř. ztráta ochranných vlastností může nastat vlivem několika 
faktorů:

▪ opotřebení při pracovní činnosti
▪ nedodržování postupu údržby dle instrukcí výrobce
▪ nepravidelná údržba včetně servisních oprav 
▪ nevhodné podmínky skladování 

Postupy pro dosažení maximální záruky životnosti:

▪ oblek vždy vyčistit v souladu s návodem na údržbu výrobce

▪ oděv musí být po každém použití vizuálně zkontrolován - opotřebení, poškození,

známky stárnutí (zbarvení, díry, roztržení, odtržené části, roztřepení, kontaminace,

poškozený nebo opotřebovaný reflexní materiál)

▪ zajistit odborné posouzení obleku oprávněnou osobou (výrobce, proškolený

distributor nebo proškolená osoba příslušného hasičského útvaru)

▪ v případě nutnosti opravy oděvu doporučujeme z bezpečnostního hlediska vždy

kontaktovat VÝROBCE nebo autorizovanou opravnu

▪ v případě zjištění nadměrného poškození a porušení ochranných vlastností obleku,

jejichž oprava není rentabilní, doporučujeme oblek vyřadit z evidence

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
• 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.
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