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Informace o výrobcích
Číslo zboží: 23402 / 2340323401 /
Oděv splňuje požadavky norem EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC 61482-1-2:2009 a EN 13034. Materiály a díly, které
tento ochranný oděv tvoří, neobsahují žádné látky v koncentracích, o nichž je známo nebo existuje podezření, že mají škodlivé vlivy na zdraví nebo
bezpečnost uživatele při předvídatelných podmínkách použití. Legenda k symbolům:
Tyto informace pro uživatele vysvětlují použití tohoto ochranného oděvu. Uživatel ochranného oblečení je povinen pozorně si přečíst a dodržovat
pokyny k použití. Je vaší povinností dodat tuto informační brožuru spolu s každou sadou osobních ochranných prostředků nebo ji předat příjemci. Pro
tento účel je možné brožuru bez omezení duplikovat. Budete-li tyto pokyny dodržovat, ochranný oděv vám bude dlouho a spolehlivě sloužit. V případě
jakýchkoli dotazů nebo pochybností se obraťte na osobu zodpovědnou za bezpečnost, na svého dodavatele nebo na výrobce. Tento ochranný oděv
byl navržen v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a evropskými normami EN ISO 13688 (publikováno v úředním
věstníku Evropské unie 31. 5. 2017), EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC 61482-2 a EN 13034.
Legenda k piktogramům:

publikovaná v úředním věstníku Evropské unie 11. 12. 2015,EN ISO 11611:2015
ochranné oděvy pro svářeče s úrovní ochrany třídy n, což znamená, že zajistí ochranu během činností svařování (nebo při riziku
vyplývajícím z podobných činností).
Třída 1: vhodné pro ruční svařování spojené se vznikem normálních rozstřiků – viz příklady v tabulce níže
Třída 2: vhodné pro ruční svařování spojené se vznikem větších rozstřiků – viz příklady v tabulce níže
A1: u svrchních materiálů byly provedeny zkoušky šíření plamene podle normy EN15025, postup A (zapálení povrchu).
A2: u svrchních materiálů byly provedeny zkoušky šíření plamene podle normy EN15025, postup B (zapálení dolní hrany).

pro stanovení správné třídy ochrany použijte následující referenční tabulku:Účel použití:

Oděv má chránit uživatele proti plamenům, rozstřiku roztaveného kovu, sálavému teplu a krátkodobému náhodném kontaktu s elektrickými vodiči. Při svařování nad hlavou se vyžaduje
další částečná ochrana těla. Ochranné oděvy jsou určeny pouze k ochraně proti krátkodobému náhodném kontaktu s částmi okruhu pro obloukové svařování pod elektrickým napětím a v
případě nebezpečí zasažení elektrickým proudem se vyžadují další izolující vrstvy. Oděvy jsou navrženy tak, aby poskytovaly ochranu při krátkodobém náhodném kontaktu s elektrickými
vodiči při elektrických napětích přibližně do 100 V stejnosměrného proudu.

Úroveň ochrany proti plameni je nižší, jestliže je svářečský ochranný oděv kontaminován hořlavými látkami. Zvýšení obsahu kyslíku ve vzduchu podstatně sníží ochranuNesprávné použití:
svářečského oděvu proti plameni. Opatrnost je nutná při svařování ve stísněných prostorách, např. pokud je možné, že se ovzduší obohatí kyslíkem. Elektrická izolace poskytovaná oděvem
se sníží, když je oděv mokrý, znečištěný nebo nasáklý potem. Ochranná bunda a ochranné kalhoty se musí nosit společně. Ošetřování a údržba: Ochranné oblečení čistěte často a
pravidelně podle symbolů pro ošetřování. Nepoužívejte změkčovače. Po čištění se oděv musívizuálně zkontrolovat, zda nevykazuje známky poškození. Zodpovědný bezpečnostní technik
musí vypracovat plán údržby pro sledování stavu oděvů. Pokud má uživatel příznaky podobné spálení sluncem, dochází k pronikání UVB záření. Oblečení je nutné opravit, pokud je to
proveditelné, nebo vyměnit. V takových případech se doporučuje použít další vrstvu ochranného oblečení.

publikovaná v úředním věstníku Evropské unie 11. 12. 2015,,Norma EN ISO 11612
ochranné oděvy pro pracující vystavené teplu a plamenům s výjimkou svářečů a hasičů. To znamená, že uživatel je chráněn proti krátkodobému
styku s plameny, a (do určité míry) proti přenosu konvekčního a sálavého tepla.
A1: u svrchních materiálů byly provedeny zkoušky šíření plamene podle normy EN15025, postup A (zapálení povrchu).
A2: u svrchních materiálů byly provedeny zkoušky šíření plamene podle normy EN15025, postup B (zapálení dolní hrany).
Bn: přenos konvekčního tepla: tři úrovně, přičemž 1 je nejnižší
Cn: přenos sálavého tepla: čtyři úrovně, přičemž 1 je nejnižší
Dn: rozstřik roztaveného hliníku: tři úrovně, přičemž 1 je nejnižší

En: rozstřik roztaveného železa: tři úrovně, přičemž 1 je nejnižší
Fn: kontaktní teplo: tři úrovně, přičemž 1 je nejnižší
Poznámka: Když se n rovná 0, oblečení s ohledem na tuto konkrétní vlastnost neposkytuje žádnou ochranu.
V případě náhodného postříkání ochranného oblečení chemikáliemi nebo hořlavými kapalinami mohou být značně narušeny schopnosti ochrany. Uživatel musí neprodleně
opustit nebezpečnou zónu a opatrně svléct oděv, přičemž musí dávat pozor, aby se chemikálie nebo kapaliny nedostaly do styku s žádnou částí povrchu těla. Oděv se pak musí vyčistit, a v
případě, že dostatečné vyčištění není možné, vyřadit.

Tyto osobní ochranné prostředky se musí nosit jako doplnění kompletního oblečení (bunda + kalhoty pro odvádění nahromaděných elektrostatických.EN 1149-5:2018
nábojů (např. podle EN1149-5). Vyžaduje se uzemnění uživatele buďto obuví nebo jiným vhodným systémem (nošením vhodné obuvi se musí zajistit odpor mezi osobou a
zemí nižší než 10 ěv není vhodné nosit v prostředích obohacených kyslíkem (zejména v neprodyšně uzavřených prostorech). V takových případech se obraťteΩ). Tento od
na osobu zodpovědnou za bezpečnost. Provedení tohoto oděvu zajišťuje zakrytí všech kovových prvků, aby se nemohly tvořit jiskry. Proto je nutné dbát na to, aby při jeho
nošení nezůstaly žádné kovové prvky odkryté (pokud například nosíte pásek, nesmí mít kovovou přezku). Ochranný oděv také musí za všech okolností (například při
sehnutí) zakrývat veškeré oblečení pod ním. Schopnosti oděvu odvádět elektrostatický náboj mohou být ovlivněny jeho použitím, údržbou a případnou kontaminací. Proto je
nutné, abyste tyto vlastnosti oblečení pravidelně kontrolovali nebo nechávali kontrolovat. Ochranné oblečení se za žádných okolností nesmí rozepínat nebo svlékat v
prostředí s výbušnými nebo hořlavými plyny nebo při manipulaci s hořlavými či výbušnými látkami. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj je určen k nošení v

zónách 1, 2, 20, 21 a 22 (viz EN 60079-10-1 a EN 60079-10-2), kde je minimální iniciační energie výbušné plynné atmosféry alespoň 0,016 mJ. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický
náboj se nesmí používat v ovzduší obohaceném kyslíkem nebo v zóně 0 (viz EN 60079-10-1) bez předchozího souhlasu zodpovědného bezpečnostního technika. Účinnost rozptylování
elektrostatického náboje u ochranného oděvu může být ovlivněna opotřebením, praním a případnou kontaminací.

(Ochrana před tepelným účinkem elektrického oblouku).Norma IEC 61482-2:2009
Oblečení je vhodné pro použití a práci v místě s nebezpečím působení elektrického oblouku. Oblečení neposkytuje ochranu proti zásahu elektrickým proudem. Materiál a
oděvy byly zkoušeny metodou podle IEC 61482-1-2:2014 – zkouškou v boxu, třída 1 (4 kA). U zkoušky v boxu existují dvě třídy: Třída 1 (4 kA) a třída 2 (7 kA). Aby bylo
chráněno celé tělo, ochranné oblečení se nosí uzavřené a používají se další vhodné ochranné prostředky (přilba s ochranným štítem na obličej, ochranné rukavice a obuv);
Nepoužívají se oděvy, jako jsou košile, podvlékací oblečení nebo spodní prádlo,
které se vlivem elektrického oblouku taví, například z polyamidových, polyesterových nebo akrylových vláken; Pokyny k čištění a opravám (např. varování: roztržení nesmí

opravovat uživatel; hořlavá (nikoli ohnivzdorná) vlákna nebo tepelně aktivovatelný díl s pravděpodobností tavení by byly při styku s plamenem velmi nebezpečné)

, publikováno v úředním věstníku Evropské unie 6. 5. 2010EN 13034: 2005 + A1: 2009 typ PB [6]
Tento ochranný oděv poskytuje omezenou ochranu proti kapalným aerosolům, mlhám a lehkému postřiku. Pokud ochranné oblečení nedopatřením zasáhne rozstřik
chemikálie, při svlékání dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu chemikálie s kůží. Zajistěte oddělené předání potřísněného oblečení osobě zodpovědné za jeho údržbu,
aby se chemikálie nedostala do styku s dalšími oděvy. Osoba zodpovědná za údržbu se postará o vhodné čištění oděvu, a pokud to bude nutné, zajistí výměnu. Materiál
splňuje požadavky normy EN 13034:2005, třída odolnosti proti otěru 6, natržení 1, pevnost v tahu 5, propíchnutí 3 (třídy 1–6, nejvyšší 6), odpudivost a penetrace H2SO4 a
NaOH (třídy 1–3, nejvyšší 3).
Vlastnosti textilie byly testovány po 5 cyklech praní. Oblečení neprošlo jako celek zkouškou lehkým postřikem.

Mezinárodní symboly pro ošetřování:

HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide
Další informace a EU prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.feldtmann.de.
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Multirisk Clothing CS

EN 1149-5:2018

EN 13034:2005
+ A1:2009 Type PB[6]

Notified Body:
SGS Fimko Ltd,
Notified body No. 0598,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland

0598

IEC 61482-2:2009
Class 1

IEC 61482-2:2009
Class 1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 F1

EN ISO 11611:2015
Class 1 A1

EN ISO 11611:2015
Class 1 A1

Cat. III

EN 1149-5:2018

Typ oděvu pro svářeče Výběrová kritéria vztahující se k postupu: Výběrová kritéria vztahující se k podmínkám
prostředí:

Třída 1 Techniky ručního svařování spojené se vznikem malých rozstřiků a kapek, např.:
- svařování plamenem,
- svařování TIG,
- svařování MIG,
- mikroplazmové svařování,
- tvrdé pájení,
- bodové svařování,
- svařování MMA (elektroda s rutilovým obalem).

Činnosti se stroji, jako jsou:
- kyslíkové řezací stroje,
- plazmové řezací stroje,
- odporové svařovací stroje,
- stroje pro tepelné nanášení,
- svařovací stůl.

Třída 2 Techniky ručního svařování spojené se vznikem velkých rozstřiků a kapek, např.
- svařování MMA (elektroda základní nebo s celulózovým obalem),
- svařování MAG (s CO2 nebo směsí plynů),
- svařování MIG (vysokým proudem),
- svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu,
- plazmové řezání,
- drážkování,
- řezání kyslíkem,
- tepelné nanášení.

Činnosti strojů, např.:
- ve stísněných prostorách;
- při svařování/řezání nad hlavou nebo ve
srovnatelných nepřirozených polohách.


