Jednorázové ochranné oděvy
uvex silver-System

Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázové overaly uvex
Typ ochrany
TYP 5/6

TYP 4

TYP 3

Art.-Nr. 98741
Art.-Nr. 98748
Art.-Nr. 98747

uvex 3B vibatec
uvex 3B extra vibatec

Art.-Nr. 98739

uvex 3B plus

Art.-Nr. 98751

uvex 4B
uvex 5/6

EN 14605 : 2005

EN 14605 : 2005

TYP 4
EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

TYP 5

TYP 6

TYP 5

TYP 6

EN 14126 : 2003

DIN 32781 : 2010

TYP 4 B

Ochrana před pevnými částicemi.
Ochrana před lehkým postřikem.
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Ochrana před postřikem.
Ochrana před původci infekce.
Ochrana před pesticidy.

EN 14605 : 2005

EN 14605 : 2005

EN 14605 : 2005

TYP 3

TYP 4

TYP 3

TYP 4

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

TYP 5

TYP 6

TYP 5

TYP 6

EN 1149-1 : 2006

EN 1073-2 : 2002

EN 1149-1 : 2006

EN 1073-2 : 2002

EN 14126 : 2003

EN 14126 : 2003

TYP 3 B

TYP 3 B

Vodě odolný.
Ochrana před původci infekcí.

Odolný vůči tekutině.
Ochrana před původci infekcí.
Aktivní antimikrobiologické povrstvení.

Jednorázové ochranné oděvy
Přehled norem a výrobků
Směrnice 89/686 o osobních ochranných prostředcích (OOPP)
V závislosti na vzniku potenciálních rizik, proti kterým by měly ochranné oděvy chránit, jsou osobní ochranné prostředky rozděleny do tří kategorií:
Kategorie I: nízké riziko; jednoduché ochranné prostředky
Kategorie II: střední riziko; OOPP, které neodpovídají kategorii I nebo III
Kategorie III: vysoké riziko; OOPP k ochraně před smrtelným nebezpečím nebo vážným nenávratným poškozením zdraví

vysoký

ochranný stupeň

Typ 1
Typ 2

EN 14605

Vodě odolné ochranné obleky.
(Jet-Test EN 463)

EN 14605

Ochranné obleky proti postřiku.

Typ 3

Typ 4

EN ISO 13982-1 Ochranné obleky před pevnými částicemi.

Typ 5/6

EN 13034

Ochranné obleky proti (před)
lehkým postřikem (lehké spreje).

nízký

Piktogram

Typ 3B
vibatec
98748

Typ 3B
vibatec
98741

Typ 3B
98747

Norma:

Označení

EN 1149-1

Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi (funkčnost zaručena
pouze při vlhkosti vzduchu > 25%)

■

■

■

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

■

■

■

■

■

■

■

■

EN 1073-2

EN 14126

Typ 4B
98739

Typ 5/6
98751

Ochrana před původci infekcí

DIN EN ISO
20743:2007

Aktivní antimikrobiologické povrstvení

DIN 32781

Ochranné oděvy proti pesticidům

■

■
EN 13034

Ochranné oděvy proti lehkým sprej postřikům
(ochrana před lehkými sprej. postřiky (aerosoly)

■

■

■

■

■

EN ISO
13982-1

Ochranné oděvy chránící před pevnými částicemi
(ochrana před pevnými částicemi)

■

■

■

■

■

EN 14605
Sprej test

Ochranné oděvy proti postřiku
(Sprej test)

■

■

■

■

EN 14605
Jet-test

Voděodolné ochranné oděvy
(Jet-test)

■

■

■
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Jednorázové ochranné oděvy
Stříbro pro více bezpečnosti – jednorázové ochranné
oděvy s vnější vrstvou obsahující antibakteriální účinky
Působení AgPURE™
Vysoce efektivní ochrana výrobků před bakteriemi, plísněmi a kvasinkami.
AgPURETM, jsou anorganické částice velikosti nanometru. V nejsvrchnější
části každé nano-částice se nacházejí samostatné aktivní ionty stříbra.
AgPURE™ působí proti mikroorganismům ve třech úrovních:

Jednorázové ochranné oblečení uvex s vibatec nabízí spolehlivou ochranu,
která byla odborně potvrzena německým institutem v Hohenstein. Silný
antibakteriální účinek ochranných obleků byl testován a certifikován se
snížením množství bakterií [log KBE] ≥ 3.

1. Zamezení ulpívání mikrobů na částicích
Méně kolonií, špatné podmínky růstu

Testování antibakteriálního účinku dle DIN EN ISO
20743:2007-10
(DIN-Test pro strukturu textilních povrchů a pro materiály)

2. Narušení buněčného metabolismu prostřednictvím výměny
iontů draslíku. Zhoršení životaschopnosti mikrobů

• Akceptovaná metoda pro detekci antibakteriálního účinku povrchů a textilií obsahujících stříbro.
• Certifikace bioaktivních výrobků.

3. Nevratná reakce s aminokyselinami obsahujícími síru
Zničení proteinů a také DNA/RNA

mikroorganismy

• Na tomto standartu se výrazně podílel i německý
institut v Hohensteinu

zničené mikroorganismy

Ag+

Snížení bakterií (log KBE)
< 0,5
> 0,5 až 1*
> 1 do < 3
>3

* Vzhledem k biologickým variantám (+0,5 log úrovně) je certifikace antimikrobiální účinnosti možná
až při nějaké výraznější aktivitě – nezávisle na členění aktivity.

Ag+

vlhkost
Ag+

Antibakteriální aktivita
žádná
lehká
významná
silná

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Časový průběh růstu populace bakterií na základě testu JIS Z 2801:2000
Doba inkubace

povrstvení < 10 μm
fólie
netkaná textilie

Počet bakterií při testu

% zničení
bakterií1)

R-hodnota

5 minut

650000

30 minut

10000

60 minut

< 100

6 hodin

< 100

1) % zničení a R-hodnota ve
vztahu k internímu standardu (vrchní vrstva polystyrol).

18 hodin

< 100

99,979 %

> 3,68

schématické znázornění účinku AgPURETM na mikroby

Lamináty s a bez povrstvení částicemi nano-stříbra

laminát bez povrstvení
růst bakterií po 18ti hodinách

T E S T- N O . : 0 9 . 8 . 3 - 0 0 0 2
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laminát s povrstvením
žádný růst bakterií po 18ti hodinách

Zároveň byly testovány kmeny bakterií:
• Legionella pneumophila
• Staphylococcus aureus
• Staphylococcus aureus MRSA
• Klebsiella pneumoniae
• Escherichia coli

AgPURE™ je ochranná značka rent a scientist GmbH. © Copyright rent a scientist a uvex 2008

Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázové overal – ochrana proti chemikáliím - typ 3B
uvex 3B extra vibatec

EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

EN 14605 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

TYP 3 B

TYP 3

TYP 4

TYP 5

TYP 6

EN 1149-1 : 2006

EN 1073-2 : 2002

uvex 3B extra vibatec s novým dvojitým překrytím dvěma suchými zipy kolem klasického zipu
a dvojitými rukávy. Usnadňuje nejen oblékání
a svlékání overalu, ale také i redukuje
páskování.
Vlastnosti:
• voděodolný
• aktivní povrstvení AgPURETM pro nejvyšší bezpečnost při nakládání s biologickými
látkami
• ochrana před velkým množstvím chemikálií
• vysoký komfort nošení díky ergonomickému
střihu a lehkému materiálu
• netkaná textilie z vnitřní strany pro ještě příjemnější použití
• maximální volnost pohybu
• vnitřní pružná guma v pase
• poutka na palcích rukou
• jednoduché oblékání a svlékání

EN 14126
Ochrana před původci infekcí
EN 14605
Ochrana proti kapalným chemikáliím (Jet-Test EN 463)
EN 14605
Ochrana proti kapalným chemikáliím (Spray-Test EN 468)
EN ISO 13982-1
Ochranné oděvy proti pevným částicím
EN 13034
Ochranné oděvy proti lehkým postřikům
EN 1149-1
Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi
EN 1073-2
Ochranné oděvy proti částečné radioaktivní kontaminaci
DIN EN ISO 20743:2007
Specifické aktivní antimikrobiologické povrstvení

Oblasti použití:
• ochrana a boj proti nákazám
• likvidace nebezpečných látek
• čistění odpadních vod
• veterinární lékařství

Typ 3

Typ
Model
Barva
Balení

3B
9858
stříbrná
10 ks

Velikosti
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj. číslo
98748.09
98748.10
98748.11
98748.12
98748.13
98748.14

Stavba materiálu uvex 3B extra vibatec
Overal uvex 3B extra vibatec nabízí díky své aktivní vrstvě AgPure™
neobvykle vysokou úroveň aktivní antimikrobiální
ochrany před biologickými riziky.
(R-hodnota ≥3).
Aktivní vrstva
s AgPURE™
Dvojité rukávy pro optimální upevnění rukavice.

Voděodolná
polypropylenová fólie
Netkaná textilie

Nové zakrytí se dvěmi suchými zipy usnadňuje navlékání a svlékání.

Moderní ultrazvuková technologie svařování.
Bezpečnější ochrana uživatele před kontaminací.

Pro další informace
QR-Code Reader
instalovat a Code
ofotit Smatrphonem.
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Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázové overal – ochrana proti chemikáliím - typ 3B
uvex 3B vibatec

EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

EN 14605 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

TYP 3 B

TYP 3

TYP 4

TYP 5

TYP 6

EN 1149-1 : 2006

EN 1073-2 : 2002

Model s dvojitým zapínání na suchý zip a lepící
pásky. Pro tento overal jsou dále typické: délkově stavitelná kapuce a reflexní pásky na rukou
a nohou (pro lepší viditelnost).
Vlastnosti:
• voděodolný
• aktivní povrstvení AgPURETM pro nejvyšší
ochranu před biologicky nebezpečnými
látkami
• ochrana před velkým množstvím chemikálií
• vysoký komfort nošení díky ergonomickému
střihu a lehkému materiálu
• netkaná textilie z vnitřní strany pro ještě příjemnější použití
• maximální volnost pohybu
• vnitřní pružná guma v pase
• poutka na palcích rukou
• jednoduché oblékání a svlékání

EN 14126
Ochrana před původci infekcí
EN 14605
Ochrana proti kapalným chemikáliím (Jet-Test EN 463))
EN 14605
Ochrana proti kapalným chemikáliím
(Spray-Test EN 468)
EN ISO 13982-1
Ochranné oděvy proti pevným částicím
EN 13034
Ochranné oděvy proti drobným postřikům
EN 1149-1
Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi
EN 1073-2
Ochranné oděvy proti částečné radioaktivní
kontaminaci
DIN EN ISO 20743:2007
Specifické aktivní antimikrobiologické povrstvení

Oblasti použití.:
• ochrana a boj proti nákazám
• likvidace nebezpečných látek
• čistění odpadních vod
• veterinární lékařství

Typ 3

Ergonomický tvar kapuce s možností individuálního délkového
nastavení a optimální ochranou
obličeje díky inovativnímu upevňovacímu systému kapuce a ochranné
dýchací masky.

Typ
Model
Barva
Balení

3B
9808
stříbrná
10 ks

Velikosti
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj.číslo
98741.09
98741.10
98741.11
98741.12
98741.13
98741.14

Nejmodernější ultrazvuková
technologie svařování.
Bezpečnější ochrana
uživatele před kontaminací.

Stavba materiálu uvex 3B extra vibatec
Overal uvex 3B extra vibatec nabízí díky své aktivní vrstvě AgPure™
neobvykle vysokou úroveň aktivní antimikrobiální ochrany před biologickými riziky. (R-hodnota ≥3).

Aktivní vrstva
s AgPURE™

Široké reflexní pásky zaručují dobrou viditelnost uživatele také na špatně osvětlených pracovištích.
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Dvojité zakrytí zapínání prostřednictvím
suchého zipu a lepících pásku pro maximální ochranu uživatele.

Voděodolná
polypropylenová fólie
Netkaná textilie

Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázové overal – ochrana proti chemikáliím - typ 3B
uvex 3B plus
uvex 3B plus s novým dvojitým překrytím a dvěma suchými zipy kolem klasického zipu a s dvojitými rukávy usnadňuje nejen oblékání a svlékání
overalu, ale také i redukuje páskování.
EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

EN 14605 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

TYP 3 B

TYP 3

TYP 4

TYP 5

TYP 6

EN 1149-1 : 2006

EN 1073-2 : 2002

Vlastnosti:
• voděodolný
• ochrana před velkým množstvím chemikálií
• vysoký komfort nošení díky ergonomickému
střihu a lehkému materiálu
• netkaná textilie z vnitřní strany pro ještě příjemnější použití
• maximální volnost pohybu
• vnitřní pružná guma v pase
• poutka na palcích rukou
• jednoduché oblékání a svlékání

EN 14126
Ochrana před původci infekcí
EN 14605
Ochrana proti kapalným chemikáliím (Jet-Test EN 463)
EN 14605
Ochrana proti kapalným chemikáliím
(Spray-Test EN 468)
EN ISO 13982-1
Ochranné oděvy proti pevným částicím
EN 13034
Ochranné oděvy proti drobným postřikům
EN 1149-1
Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi
EN 1073-2
Ochranné oděvy proti částečné radioaktivní
kontaminaci

Oblasti použití:
• likvidace nebezpečných látek
• při náročném průmyslovém čištění
• při čištění nádrží
• sanace a čištění půdy a pozemků

Typ 3

Typ
Model
Barva
Balení

3B
9857
stříbrná
10 ks

Velikosti
S
M
L
XL
XXL
XXXL

0bj. číslo
98747.09
98747.10
98747.11
98747.12
98747.13
98747.14

Moderní ultrazvuková
technologie svařování.
Bezpečnější ochrana
uživatele před kontaminací.

Dvojité rukávy pro optimální upevnění rukavice.

Stavba materiálu uvex 3B extra vibatec
Velmi lehká a pevná směs materiálů (netkaná textílie – polypropylen –
laminát) v její jedinečné stříbrné barvě, nabízí efektivní bariéru před tekutými chemikáliemi. Díky mechanické pevnosti materiálu
a svařeným švům chrání uvex 3B plus i při
plném používání, přičemž je zachován
vynikající komfort nošení.

Voděodolná
polypropylenová folie
Nové zakrytí se dvěma suchými zipy usnadňuje navlékání a svlékání.

Netkaná textilie
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Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázové overal – ochrana proti chemikáliím - typ 4B
uvex 4B
Vynikající komfort nošení díky vzdušnému,
lehkému a pružnému materiálu
EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

TYP 3 B

TYP 4

TYP 5

TYP 6

Vlastnosti:
• odolný proti postřiku
• přelepené švy nabízení optimální ochranu
• samolepící zakrytí zapínání zipu
• vnitřní pružná guma v pase
• poutka na palcích rukou
• poutko na prostředníčku ruky
• splňuje požadavky ochrany proti pesticidům
dle DIN 32781
• bez obsahu silikonu
• vhodný pro čištění a úklid prostor

DIN 32781 : 2010

EN 14126
Ochrana před původci infekcí
EN 14605
Ochrana proti kapalným chemikáliím
(Spray-Test EN 468)
EN ISO 13982-1
Ochranné oděvy proti pevným částicím
EN 13034
Ochranné oděvy proti drobným
postřikům
DIN 32781
Ochranné oděvy proti pesticidům

Typické oblasti použití, např.:
• kontakt s mírně jedovatými anorganickými
chemikáliemi
• průmyslové čištění s nižším tlakem (párou)
• stavba lodí, automobilový průmysl
• kontakt s barvami a laky
• zemědělství a zahradnictví
• při dezinsekci a deratizaci
• elektronický průmysl

Typ 4

Typ
Model
Barva
Balení

4B
9865
bílá/oranžová
45 ks

Velikosti
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj. číslo
98739.09
98739.10
98739.11
98739.12
98739.13
98739.14

Stavba materiálu uvex 4B
Mikroporézní a proti postřiku odolná směs materiálů (netkaná textílie
– polyetylen – laminát) poskytuje overalu uvex 4B ochrannou funkci
a zároveň i prodyšnost.
Přelepené švy výborně izolují před tekutými aerosoly a částicemi, netkaná textílie zaručuje příjemné měkké nošení.

Poutko na prostředníčku ruky pro
bezpečné upevnění.

Sešité a přelepené švy pro optimální
ochranu.

Mikroporézní
polyethylenová fólie
Netkaná textilie

Sešité a přelepené švy. Optimální ochrana
proti pronikání kapalin i pevných částí.
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Jednorázové ochranné oděvy
Jednorázové overal – ochrana proti chemikáliím - typ 5/6
uvex 5/6

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 13034 : 2005

TYP 5

TYP 6

Kombinace vysoce prodyšného a velmi lehkého
PE laminátu se speciální vzdušnou textilií na zádové partii, poskytuje vynikající komfort nošení
a prodyšnost při zachování ochranné funkce
oděvu
Vlastnosti:
• částečně odolné proti postřiku a pevným částicím
• olemované švy a stahovací gumy v kontrastní
barvě
• optimální střih pro vysoký komfort nošení
• samolepící krytí zipu
• poutko na prostředníčku ruky
• bez obsahu silikonu
• vhodný pro čištění a úklid prostor

EN ISO 13982-1
Ochranné oděvy proti pevným částicím
EN 13034
Ochranné oděvy proti drobným postřikům
(ochrana proti lehkým sprejům)

Typické oblasti použití, např.:
• práce s práškovými chemikáliemi
• lakýrnické práce
• produkce a zpracování skleněných vláken
• běžné údržbářské práce

Typ 5/6

Typ
Model
Barva
Balení

5/6
9860
bílá/limetková
40 ks

Velikosti
M
L
XL
XXL
XXXL

Obj. číslo
98751.10
98751.11
98751.12
98751.13
98751.14

Stavba materiálu uvex 5/6
Overal uvex 5/6 se skládá z velmi lehké mikroporézní směsi materiálů
(netkaná textilie, mikroporézní polyethylenová fólie), která poskytuje
v zádové části vysoký stupeň prodyšnosti.
Dohromady s přelepenými švy zaručují vysokou ochrannou úroveň
proti kapalným postřikům a částicím.

Poutko na prostředníček ruky pro jistější
upnutí rukávu k ruce

Prodyšná laminovaná PE netkaná textilie
se speciální vzdušnou částí v zádové
partii oděvu poskytuje vysoký komfortu
nošení.

Mikroporézní
polyethylenová fólie
Netkaná textilie

Olemované švy v kontrastní barvě.
Zvýšená ochrana proti průniku pevných částic a kapalných postřiků.
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Jednorázové ochranné oděvy
Příslušenství

Kapuce na suchý zip

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

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

Návleky na nízkou obuv, s gumovým stažením nad kotníkem
Model:
Materiál:
Barva:
Velikosti:
Balení:
Obj. číslo:
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9863
netkaná textilie – PE- laminát
bílá
42 – 46 /46 – 48
100 ks volně v PE sáčku
98749.46 / 98749.48

Model:
Materiál:
Barva:
Velikosti:
Balení:
Obj. číslo:

9862
netkaná textilie – PE- laminát
bílá
univerzální velikost
50 ks volně v PE sáčku
98753.00

Návleky na vyšší obuv, s gumovým stažením nad kotníkem
Model:
Materiál:
Barva:
Velikosti:
Balení:
Obj. číslo:

9864
netkaná textilie – PE- laminát
bílá
42 – 46
50 ks volně v PE sáčku
98750.46
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Jednorázové ochranné oděvy
Přečtěte si a dodržujte

Tak vyberete správně!
Velikost

Výška postavy
v cm (A)

Obvod hrudníku
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

Pro správný výběr vhodné velikosti ochranného oděvu, a tedy zajištění maximální
ochrany při práci s nebezpečnými látkami,
existuje v kolekci uvex široká paleta velikostí ochranných oděvů. Diagram ukazuje
přehled velikostí a rozměry postavy pro
výběr vhodné velikosti ochranného oděvu
uvex. Definice se zakládá na skutečných
tělesných rozměrech, které se měří pouze
ve spodním prádle a bez bot.
Je odlišná od běžných konfekčních velikostí. Proto prosím vybírejte velikosti
Vašich ochranných oděvů uvex vždy podle
skutečných tělesných rozměrů a ne podle
konfekčních velikostí!

Pro maximální ochranu a bezpečnost
Vaši pracovníci jsou denně při práci vystavováni různým druhům nebezpečí. Druhy
možných nebezpečí se liší od malých
postřiků tekutin, přes jejich rozlití, až ke
kontaktu s nebezpečnými chemikáliemi
a radioaktivním materiálem. U ochranných
oděvů je proto důležité dbát na dobu
působení a průniku chemikálie.
Penetrace je proces, kdy chemikálie pronikne na molekulární úrovni skrze materiál
ochranného oděvu. Molekuly chemikálie
jsou absorbovány vrchní vrstvou materiálu,
proniknou jí a uvolní se opět na vnitřní
straně materiálu.
Odolnost materiálů uvex proti
nebezpečným látkám je stanovena na
základě tzn. doby průniku nebezpečné
látky skrze materiál. Ochranné oděvy uvex
byly podrobeny požadovanému testu
průniku dle EN ISO 6529/EN 374-3.
Údaje uvedené v tabulce byly zjištěny při
laboratorních zkouškách. Jelikož v praxi
často dochází k neočekávaným vlivům,
jako např. zvýšené teploty nebo mecha-
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nické působení, slouží tyto údaje proto
pouze orientačně.
Švy a zdrhovadla mohou vykazovat nižší
doby pronikání, obzvláště při poškození
nebo při dřívějším použití. Údaje jsou nezávazné a nenahrazují žádný test
způsobilosti.
Pro bližší informace o našich zkušebních
metodách nebo pro případné dotazy na
individuální zkoušky propustnosti
navštivte prosím

Třída EN

Normalizované doby průniku
v minutách

0

okamžitě (žádná třída)

1

≥ 10

2

≥ 30

3

≥ 60

4

≥ 120

5

≥ 240

6

≥ 480

www.uvex-safety.cz
nebo nás kontaktujte přímo na našem
klientském servisu 0800-66 44 893
ze zahraničí +420 494 531 331
Těšíme se na setkání s Vámi!

Jednorázové ochranné oděvy
Přehled splňovaných výkonnostních tříd

Model
Obj.číslo
Materiál

uvex 3B vibatec
98748 / 98741
netkaná textilie-PP-laminát
s povrstvením AgPure™

uvex 3B
98747
netkaná textilie-PP-laminát

Požadavky

uvex 4B
uvex 5/6
98739
98751
netkaná textilie-PP-laminát, netkaná textilie-PP-laminát
mikroporézní
se zádovou partií SMS
*
třída
třída
2 ze 6
1 ze 6
5 ze 6
4 ze 6
1 ze 6
1 ze 6
1 ze 6
1 ze 6
1 ze 6
1 ze 6
splněno
splněno
–
–

EN 14325:2004 fyzikální vlastnosti materiálu
EN 530 Odolnost proti otěru
EN ISO 7854 Odolnost proti roztržení při ohýbání
EN ISO 9073-4 Odolnost proti dalšímu roztržení
EN ISO 13934-1 Pevnost v tahu
EN 863 Odolnost proti propichu
13274-4 Odolnost proti vzplanutí
EN 1149-1 Antistatické vlastnosti
EN ISO 6529/EN 374-3
Odolnost proti pronikání chemikálií
Kyseliny
Kyselina solná 36%
Kyselina sírová 96%
Kyselina sírová 30%
Kyselina fluorovodíková 37%
Louhy
Hydroxid natria 30%
Hydroxid natria 10%
Organické substance
Aceton
Metanol
EN 14325:2004
Odolnost vůči průniku chemikálií
(index pronikání P/index odmítnutí R)

třída
2 ze 6
3 ze 6
2 ze 6
2 ze 6
2 ze 6
splněno
splněno

třída
2 ze 6
3 ze 6
2 ze 6
2 ze 6
2 ze 6
splněno
splněno

6 ze 6
6 ze 6
–
6 ze 6

6 ze 6
6ze 6
–
6ze 6

–
–
–
–

–
–
–
–

6 ze 6
–

6 ze 6
–

–
1 ze 6

–
–

1 ze 6
6 ze 6

1 ze 6
6 ze 6

–
–

–
–

Kyselina sírová 30%

P 3 ze3
R 3 ze 3
P 3 ze3
R 2 ze3
P 3 ze3
R 2 ze 3
P 3 ze 3
R 1 ze 3
–
–
–
–

P 3 ze 3
R 3 ze 3
P 3 ze 3
R 2 ze 3
P 3 ze 3
R 2 ze 3
P 3 ze 3
R 1 ze 3
–
–
–
–

P 3 ze 3
R 3ze 3
P 3 ze 3
R 3 ze 3
–
–
–
–
P 3 ze 3
R 2 ze 3
P 3 ze 3
R 3 ze 3

P 3 ze 3
R 3 ze 3
P 3 ze 3
R 3 ze 3
–
–
–
–
–
–
–
–

6 ze 6

6 ze 6

–

6 ze 6

6 ze 6

–

3 ze 3

3 ze 3

–

3 ze 3

3 ze 3

–

–

–

–

4 ze 6
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

2 ze 6
–
splněno
splněno
splněno
–

2 ze 6
–
–
splněno
splněno
–

–

splněno

–

Hydroxid natria 10%
o-Xylen (neředěný)
Butan-1-ol (neředěný)
n-Heptan (neředěný)
Isopropanol

EN 14126:2003
Ochrana proti pronikání původců infekcí
ISO/FDIS 16604/16603
6 ze 6
Odolnost proti kontaminovaným tekutinám
EN 14126 dodatek A
Odolnost na základě mechanického kontaktu s látkami, jež jsou obsaženy
6ze6
v kontaminovaných tekutinách
ISO/DIS 22611
3 ze 3
Odolnost vůči kontaminovaným tekutým aerosolům
ISO/DIS 22612
3 ze 3
Odolnost vůči kontaminovaným pevným částečkám
DIN EN ISO 20743:2007
Antibakteriální účinky
≥ 3 silný
Zkoušky hotového výrobku
EN ISO 13935-2 Pevnost švů
4 ze 6
EN 14605/EN 463 Jet-Test Typ 3
splněno
EN 14605/EN 468 Spray-Test Typ 4
splněno
EN ISO 13982-1-2 Test těsnosti proti pevným částicím Typ 5
splněno
EN 13034/ EN 468 Redukovaný Spray-Test Typ 6
splněno
EN 1073-2 Ochrana proti částečné radioaktivní kontaminaci
splněno
DIN 32781:2010 Ochranné oděvy proti pesticidům
Pronikání dle způsobům postřiku 14786:2006
–
* Uvedené výsledky platí pro zádové partie SMS. Hlavní materiál má stejné nebo lepší výkonnostní značení.
Ochranný stupeň oděvu však klade důraz na části oděvu vždy s nejnižším výkonnostním označení
Způsobilost pro čištění prostor / Zkouška dle ISO 9073-10 (Linting-test)
Třída ISO 14644-1
1
US Federal Standard 209
–
uvex sil-Wear 5/6
uvex sil-Wear 4B

2
–

3
1

4
10

5
100

6
1.000

7
10.000
✘

8
100.000
✘
✘

9
✘
✘
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Jednorázové ochranné oděvy
Pokyny k používání
Pro správné zacházení s jednorázovými oděvy uvex)
Před obléknutím je nezbytné ochranný oděv překontrolovat.
Zaměřit na zjevné vady, které mohou zhoršit ochrannou funkci,
jako např. otevřené švy, vadný zip nebo další.
Skladování
Ochranné jednorázové oblečení uvex musí být skladováno v suchém prostředí, v originálním balení a chráněno před slunečním
světlem.
Likvidace
Tyto výrobky musí být po použití zlikvidovány v souladu s právními
předpisy. Jsou vhodné pouze pro jedno použití.
Praní (mytí) jednorázových ochranných oděvů
Jednorázové overaly jsou určeny pouze k jednorázovému použití
a nesmějí se prát (mýt).
Upozornění
Výběr vhodného ochranného oděvu je vždy na odpovědnosti
uživatele, zda je tento oděv vhodný pro konkrétní nasazení. uvex
v žádném případě nepřejímá odpovědnost za nesprávné použití
tohoto výrobku.
Pro více informací nebo v případě otázek navštivte prosím
uvex-safety.cz nebo se obraťte přímo na náš zákaznický servis
0800-66 44 893, ze zahraničí +420 494 531 331.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Oblékání a svlékání jednorázového ochranného oblečení
Dle usnesení komise pro biologické pracovní látky (ABIAS) musí
být ochranné oděvy oblékány a svlékány následovně.
Oblékání ochranného oděvu
• Kontrola kompletnosti všech částí oděvu před obléknutím.
• Odložení hodinek a šperků.
• Obléknutí oděvu a zapnutí zipu k pasu.
• Nazutí obuvi.
• Navléknutí dýchací masky a přezkoušení těsnosti.
• Nasazení ochranných brýlí..
• Přetažení kapuce overalu přes hlavu, úplné zapnutí zipu.
Pro zakrytí oblasti brady přitlačit překrytí
• Navléknutí ochranných rukavic a přetažení přes vyztužení
manžety rukávu.
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Svlékání ochranného oděvu
• Dezinfekce ochranných rukavic.
• Stáhnutí kapuce, svléknutí oděvu až k bokům tak, aby vnitřní
strana oděvu byla nahoře. Přitom jsou současně vytaženy ruce
z rukávů (je možná pomoc druhé osoby s ochrannými rukavicemi
a dýchací maskou).
• Po úplném stažení oděvu je vyzuta ochranná obuv.
• Ochranné rukavice svléci tak, aby vnitřní strana bylo nahoře.
• Brýle sundat ze zadu dopředu a odložit na určené místo.
• Dýchací masku sundat stejným způsobem.
• Vydezinfikovat ruce a následně obličej, další kontaminované
části důkladně omýt vodou a čistícími prostředky.

