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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Školiace stredisko venované zdraviu a bezpečnosti pri práci.
Špeciálne programy týkajúce sa prostriedkov osobnej ochrany určené tak 
pre distributérov, ako aj pre používateľov.
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AKO SA CHRÁNIŤ
Pre výber správnej ochrannej prilby je treba:
w   Identifikovať riziko: nárazy pri dopade predmetov 
alebo kombinované riziko (ochrana sluchu a ochrana 

tváre).  
Ochranná prilba má tri funkcie: 
w  Protipenetračná funkcia - bráni priamemu preniknutiu, 
účinne chráni lebku.

w  Funkcia tlmiča nárazov - nárazy absorbuje škrupina a vnú-
torný popruh.

w  Funkcia deflektoru - tvarovanie prilby umožňuje odchýliť do-
padajúci predmet smerom od temena hlavy.

K dispozícii je tiež výber príslušenstva, ktoré poskytuje ochranu tváre 
a sluchu.

NORMY
EN397: OCHRANNÉ PRILBY PRE PRIEMYSEL

Každá prilba musí byť správne  označená : číslo súčasnej európskej nor-
my, názov alebo referenčné identifikácie výrobcu, štvrťrok a rok výroby, 

typ prilby a jej veľkosť alebo veľkostný rozsah. Pokyny alebo odporučenia 
pre úpravu, zostavenie, použitie, čistenie, dezinfekciu, údržbu a skladovanie 

sú uvedené v návode na použitie. 

EN812: NÁRAZU ODOLNÉ ČIAPKY PRE PRIEMYSEL
Tieto čapice sú určené zásadne pre použitie v interiéri. Nárazová čapica nie 
je určená k ochrane proti účinkom padajúcich predmetov a za žiadnych  
okolností nesmie byť použitá miesto ochrannej priemyselnej prilby.

OCHRANA SLUCHU
AKO SA CHRÁNIŤ
Pre výber správnej pomôcky je treba:
w ustanoviť povahu hluku: stály, premenlivý, prerušovaný, pulzujúci.
w zmerať hlučnosť na pracovisku: intenzita (dB) a frekvencia (Hz).
w vypočítať potrebný útlm pre dosiahnutie prijateľnej úrovne (80 - 85 dB).

Správny chránič sluchu je taký chránič, ktorý prepúšťa zvuk hlasu (hlučnosť 
malej intenzity) a hlučnosť vyššej intenzity znižuje na prijateľnú úroveň (v  
rozmedzí 75 - 80 dB).

Hladina  hlučnosti na pracovisku je merateľná  a hodnota  (SNR) -úplný index 
zoslabenia  je používaná ako jednoduchý ukazovateľ výberu. 

NORMY
EN352: POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A SKÚŠKY
EN352-1: Chrániče sluchu
EN352-2: Štuple do uší
EN352-3: Nastaviteľné chrániče uší pripojené k priemyselným ochraným  
prilbám. 
V týchto normách sú stanovené požiadavky na výrobu, návrh, funkčné  
charakteristiky a na skúšobné metódy. Normy rovnako stanovujú, že musia byť 
poskytnuté informácie o príslušných charakteristikách.

EN458: OCHRANA SLUCHU
Odporučenie pre výber, použitie a údržbu.

OCHRANNÉ PRILBY JEDNORAZOVÉ POMÔCKY PRE 
OCHRANU DÝCHACÍCH CIEST

AKO SA CHRÁNIŤ
Pre výber správnej pomôcky pre ochranu dýchacích orgánov je treba:
w   ustanoviť druh škodlivín: prach, dym atď.,
w určiť toxickú látku,
w lokalizovať a zaznamenať toxicitu (koncentráciu),
w porovnať s AVE/VLE,
w určiť typ filtra (P1, P2 alebo P3).
Pri tomto kroku je nutné brať do úvahy prostredie, ktorému je pracovník  
vystavený (vlhkosť, teplota).

OCHRANNÉ DÝCHACIE MASKY
Ochranné dýchacie masky poskytujú ochranu proti respiračným útokom: prach,  
aerosóly, dym alebo plyn.

AKO SA CHRÁNIŤ
Pre výber správneho dýchacieho prístroja (polomasky alebo celo-tvárové  
masky s jedným alebo dvomi filtračnými jednotkami) je treba:
w stanoviť druh škodlivín: prach, dym, plyn, výpary atď.,
w určiť toxickú látku,
w stanoviť toxicitu (koncentráciu),
w porovnať s AVE/VLE,
w určiť typ filtrov ( A, B, E, K) a ich triedu (1, 2, 3).
Pri tomto kroku je nutné prihliadať k prostrediu daného miesta (vlhkosť,  
teplota).

VOĽBA FILTRA
Každý filter alebo filtračná jednotka  sú označené farebným kódom.

Príklad pre filter ABEK + P:
           

Použitie filtrov
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Filtre plynové  
a proti   

výparom
Farebné

označenie Druh ochrany

Typ A
  Poskytuje ochranu proti organickým plynom a 
parám, ktorých bod varu je >65 °C (rozpúšťadlá a 
uhľovodíky).

Typ B  Poskytuje ochranu proti anorganickým plynom a 
parám s výnimkou oxidu uhoľnatého.

Typ E  Poskytuje ochranu proti oxidu siričitému a niektorým 
kyslým parám a plynom.

Typ K Poskytuje ochranu proti amoniaku a niektorým 
aminoderivátom.
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SLOVNÍČEK

Prach: pevné častice rozptýlené vo vzduchu.

Výpary (dym): malé častice rozptýlené vo vzduchu.

Aerosóly a vodné hmly: malé kvapôčky, ktoré sa tvoria pri rozprašovaní.

AVE (priemerná hodnota expozície): odpovedá koncentrácií nameranej 
za referenčný časový úsek (napríklad za dobu ôsmych hodín behom jedného 
dňa). Ak hodnota AVE prevyšuje koncentráciu, ktorej môže byť osoba vysta-
vená bez rizika o svoje zdravie, je nutná ochrana. Hodnota AVE je uvedená na 
karte toxicity príslušných produktov. 

LVE (limitná hodnota expozície): znamená koncentráciu nameranú za dobu 
maximálne 15 minút, ktorú sa nedoporučuje prekračovať.

NORMY
Hlavné normy týkajúce sa dýchacích prístrojov sú:

EN136: Celo-tvárové masky
Obsahuje laboratórne skúšky a praktické prevádzkové skúšky, ktorými sa kon-
troluje, či masky spĺňajú požiadavky na odolnosť voči teplote a nárazom, na 
nehorľavosť, odolnosť proti tepelnému žiareniu, ťahu a odolnosť voči čistiacim 
a dezinfekčným prostriedkom. Okrem toho sa vizuálne kontroluje prítomnosť 
označenia a informácii a návodu od výrobcu. 

EN140: Polomasky
Obsahuje laboratórne skúšky a praktické pracovné skúšky, ktorými sa kontro-
luje, či masky spĺňajú požiadavky na odolnosť proti nárazom, proti čistiacim 
a dezinfekčným prostriedkom, proti teplote, na nehorľavosť a požiadavky na 
dýchací odpor.

EN14387: Plynové filtre a kombinované filtre 
Obsahuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či filtre spĺňajú požiadavky 
na odolnosť proti nárazom, voči teplote, vlhkému a koróznemu  ovzdušiu a 
požiadavky na mechanickú odolnosť a na dýchací odpor.

EN143: Filtre proti časticiam 
Obsahuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či filtre spĺňajú požiadavky 
na odolnosť proti nárazom, voči teplote, vlhkému a koróznemu ovzdušiu a 
požiadavky na mechanickú odolnosť a na dýchací odpor.

EN149: Filtračné polomasky 
Obsahuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či masky spĺňajú požiadavky 
na odolnosť proti nárazom, voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom, voči 
teplote a požiadavky na nehorľavosť a na dýchací odpor.

EN405: Filtračné polomasky s ventilmi a proti plynovými filtrami alebo 
kombinovanými filtrami 
Špecifikuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či masky spĺňajú 
požiadavky na odolnosť pri manipulácií, proti opotrebovaniu a proti nárazom, 
požiadavky na nehorľavosť a na dýchací odpor.

Absorpčná trieda filtrov pre plyny a pary

Prachové a aerosólové filtre

Ochrana hlavy

Trieda FFP1 FFP2 FFP3
Minimálna účinnosť v % 78 % 92 %     98 %
Vnútorná priepustnosť 22 % 8 %   2 %
Účinnosť filtra filtračného média 80 % 94 %     99 %
Menovitý filtračný koeficient 4.5 12.5 50
Stredná hodnota expozície (MEV) 4 X 10 X     20 X

Klasifikácia filtrov

Kategórie Farebné
označenie Ochrana

P1   Poskytuje ochranu proti pevným časticiam bez 
zvláštnej toxicity (uhličitan vápenatý).

P2
   Poskytuje ochranu proti pevným časticiam  
alebo škodlivým či dráždivým vodným  
aerosólom (oxid kremičitý, uhličitan sodný).

P3
   Poskytuje ochranu proti jedovatým  
pevným časticiam alebo vodným aerosólom 
(rádioaktívne častice berýlia). 

Trieda 1 Filter s nízkou kapacitou 
(koncentrácia škodlivín 0,1 % alebo 1 000 ppm).

Trieda 2 Filter s priemernou kapacitou 
(koncentrácia škodlivín 0,5 % alebo 5 000 ppm).

Trieda 3 Filter s vysokou kapacitou 
(koncentrácia škodlivín 0,1 % alebo 10 000 ppm).

ppm Koncentrácia častíc na milión
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Každá toxická látka má svoje maximálne hodnoty úrovne koncentrácie, pri prekročení ktorých je už  
potrebné použiť respirátor. Táto hodnota sa vyjadruje v mg/m3 alebo v ppm ( koncentrácia častíc- podiel 
v milióne) a nazývame ju Priemerná Hodnota Expozície PHE, čo je stredná hodnota koncentrácie , ktorá sa 
nesmie prekročiť počas 8 hodín.

NÁVOD PRE VÝBER   FILTROV  PRE PRÍSTROJE NA OCHRANU DÝCHAC ICH CIEST

Látka Filter p.p.m. PHE
mg/m3

LHE
mg/m3 Po
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Metylbromid Ax 5 20   l
Metylbután Ax     l
Metylbutyrát A    w	 l
Metylénbromid A    w	 l
Metylénchlorid Ax   40  l
Metylénchlorid Ax+P 100 360   l
Metylénjodid A    w	 l
Metyléter Ax     l
Metyletylketón A 5 20   l
Metylformiát Ax 100 250   l
Metylchlorid Ax 50 105   l
Metyljjódid Ax   28  l
Metylnitrát A/Ax 100 250  w	 l
Metylpropán Ax     l
Metylpropylketón A 200 700  w	 l
Metylsulfát A     l
Monochlóracetón A    w	 l
Monomér styrén A 50 215  w	 l
Naftylamín P 10 50  w	 l
Neón u     
Nikel P  1   l
Nitroanilín B+P  3   l
Nitrobenzén A 1 5   l
Nitroetán A 100 310  w	 l
Nitroglycerín A 0,15 1,5   l
Nitrometán B 100 250   l
Oktán A  0,1   l
Óleum B+P    w	 l
Olovo pary A+P  0,1  w	 l
Ortuť Hg+P  0,05   l
Oxid kademnatý P   0,05  l
Oxid siričitý E 2 5  w	 l
Oxid sírový B+P    w	 l
Oxid uhoľnatý u 50 55   
Oxid zinočnatý P   5 w	 l
Oxid železitý P   5 w	 l
Ozón  AB 0,1 0,2   l
Paládium P    w	 l
Parathion AB+P  0,1   l
Paraziticíd AB+P    w	 l
Pary zo zvárania B+P    w	 l
Pentachlóretán A    w	 l
Pentán Ax 600 1800   l
Peroxid vodíka B    w	 l
Polyesterové živice AB     l
Práškové pesticídy P    w	 l
Propán u     
Propín (dipivefrín hydrochlorid) u 1000 1650   
Propylacetát A 200 840  w	 l
Propylalkohol A 200 500  w	 l
Propyléter A    w	 l
Propylformiát A    w	 l
Propylchlorid Ax     l
Propylsulfát A      w	 l
Pyridín A 5 15  w	 l
Rozpúšťadlá (všeobecne) A/Ax    w	 l
Selén P 0,05 0,2  w	 l
Selénovodík AB 0,02 0,08   l
Sírouhlík Ax 10 30    l
Sírovodík AB 5 7   l
Stibine u     
Striebro P  0,1  w	 l
Sulfurylchlorid B+P    w	 l
Tálium P  0,1  w	 l
Telúr P  0,1  w	 l
Tetrabrómetán A 0,1 1,4   l
Tetraetyl olova A  0,1   l
Tetrachlóretán A 1 7  w	 l
Tetrachlóretylén A   670 w	 l
 Tetrachlórsilán u     
Tetrametyl olova A  0,15   l
Tetranitrometán B 1 8   l
Tionylchlorid B+P    w	 l
Toluén A 100 375  w	 l
Toluidín A   22  l
Trietylamín A   40 w	 l
Trifluórmetán AB    w	 l
Trichlóretán A 300 1650  w	 l
Trichlóretylén A 75 405  w	 l
Trichlórmetán Ax+P   1900  l
Trimetylamín K   25 w	 l
Uhličitán sodný P    w	 l
Uhlie P    w	 l
Uhľovodíky A  1000  w	 l
Vanád P  0,05  w	 l
Vinylacetát A 10 30  w	 l
Vinylbromid Ax     l
Vinylchlorid Ax   6  l
Vodík u     
Xylén A 100 435  w	 l
Xylidín A 2 10  w	 l
Xylofén A+P     l
Xylybromid u     
Xylylchlorid A+P    w	 l
Zinok P  10  w	 l

Etylalkohol A   1900 w	 l
Etylamín K 10 18  w	 l
Etylbromid Ax 200 890   l
Etylbutyrát A    w	 l
Etylén u     
Etyléndibromid A    w	 l
Etyléndichlorid A    w	 l
Etylénimín K   1  l
Etylénoxid Ax 1    l
Etyléter Ax   1200  l
Etylformiát Ax 100 300   l
Etylchlóracetát A    w	 l
Etylchlorid Ax 100 2600   l
Etyljodid A    w	 l
Etylnitrát Ax 100 310   l
Etylsulfát A    w	 l
Fenol A 5 19   l
Fenylhydrazín A   20  l
Fluór B   2  l
Fluorid chloriyý B   0,4  l
Fluorid sírový AB+P    w	 l
Fluorid sírový P 1000 6000  w	 l
Formaldehyd B 0,5    
lFormaldehyd B   3  l
Formol, formaldehyd B     l
 Fosfín AB 0,1 0,13   l
Fosfor P  0,1  w	 l
Fosgén B   0,4  l
Freón AB    w	 l
Furfural A   20 w	 l
Glykol A    w	 l
Hélium u     
Heptán A 400 1600  w	 l
Hexán A 50 170  w	 l
Hexanol A    w	 l
Hexon, 4-metylpentán-2-ón A   410 w	 l
Hliník P  10  w	 l
Hydrazín K+P 0,1 0,1   l
Chlór B   3 w	 l
Chlóracetaldehyd A   3 w	 l
Chlórbenzén A 10   w	 l
Chlórbutadin Ax 10 36   l
Chlóretan Ax 100 2600   l
Chlorid fosforitý B+P  3   l
Chlorid sírny B+P   6 w	 l
Chlórkyán B   0,6  l
Chloroform Ax 5 25   l
Chlóropren Ax 10 36   l
Chlórpikrin A 0,1 0,7   l
Chróm P  0,5  w	 l
Indium P   0,1 w	 l
Insekticíd AB+P    w	 l
Izokyanáty AB+P 0,02 0,05   l
Izopropylalkohol A   980 w	 l
Kadmium P  0,05  w	 l
Karbonyl niklu u     
Karborundum P    w	 l
Ketén u 0,5 0,9   
Ketóny A/Ax    w	 l
Kobalt P  0,1  w	 l
Krezoly A 5 22  w	 l
Kuselina uhličitá u     
Kvapalné pesticídy AB+P    w	 l
Kyselina  kyanovodíková B 2 2   l
Kyselina akrylová A 10 30  w	 l
Kyselina benzoová A+P    w	 l
Kyselina brómovodíková B+P    w	 l
Kyselina dusičná B+P 2 5   l
Kyselina fluórovodíková B+P   2,5  l
Kyselina fosforečná B+P  1  w	 l
Kyselina chlórovodíková B   7,5 w	 l
Kyselina chrómová BE+P   0,05  l
Kyselina octová A   25 w	 l
Kyselina pikrová A+P  0,1   l
Kyselina sírová B+P  1  w	 l
Kyselina šťaveľová B+P  1  w	 l
Kyseliny s amoniakom BK     l
Lúčavka kráľovská B+P    w	 l
Lúh sodný P  2  w	 l
Mangán P  1  w	 l
Mastenec P    w	 l
Meď P  2  w	 l
Metanol Ax 200 260   l
Metylacetát Ax 200 610   l
Metylalkohol Ax 200 260   l
Metylamín K   12 w	 l
Metylanilín A 0,5 2   l

Acetaldehyd Ax 100 180   l
Acetanhydrid B   20 w	 l
Acetón Ax 750 1800   l
Acetylén  u     
Akroleín Ax+P   0,25  l
Akrylonitril A 4 9   l
Alylalkohol A   5 w	 l
Alkoholy A/Ax    w	 l
Alundun P    w	 l
Alylbromid A    w	 l
Alyléter A   22 w	 l
Alylchlorid Ax   3  l
Amín s krátkym reťazcom K    w	 l
Amylacetát A 100 30  w	 l
Amylalkohol A 100 360  w	 l
Amylbutyrát A    w	 l
Amylformiát A    w	 l
Amylnitrát A    w	 l
Anilín A 2 10   l
Antimón P  0,5  w	 l
Antracén P    w	 l
Argón u     
Aromatický amín A    w	 l
Arzén P   0,2 w	 l
Arzín AB+P 0,05 0,2   l
Azbest P  0,1   w	 l 
   fibra/cm3  
Báryum P  0,5  w	 l
Bauxit P    w	 l
Bavlna P  0,2  w	 l
Benzén A   30 w	 l
Benzidín A+P    w	 l
Benzínové výpary A  1000  w	 l
Benzochinón A+P 0,1 0,4   l
Benzol A    w	 l
Benzylanilín A    w	 l
Benzylbromid A    w	 l
Berýlium P   0,002 w	 l
Bóretán B+P 0,1 0,1   l
Bórfluorid B+P  2,5  w	 l
Bróm B   0,7  l
Brómacetón A    w	 l
Brómbenzén A    w	 l
Brómetan Ax 200 890   l
Brómchlórmetán Ax+P 20 1050   l
Brómkyán B+P    w	 l
Brómoform A   5 w	 l
Butadién Ax   2200  l
Bután u     
Butanon A   590 w	 l
Butylacetát A 150 710  w	 l
Butylalkohol A 100 360  w	 l
Butylamín K   15 w	 l
Butylbutyrát A    w	 l
Butylén Ax     l
Cín P  0,1  w	 l
Cyklohexán A 300 1050  w	 l
Cyklohexanol A 50 200  w	 l
Cyklohexanón A 25 100  w	 l
Čpavok K 25 18  w	 l
Decylhydrid A    w	 l
Dekafluorid disírový B+P   0,25  l
Diaminometán K   25 w	 l
Diazometán A   0,4  l
Dibutyléter A   270 w	 l
Dietylamín Ax   30  l
Dietyléter Ax   1200  l
Dichlóretán Ax+P 10 40   l
Dichlóretylén Ax 5 20   l
Dichlóretylén A 50 335  w	 l
Dichlóretyléter A   30 w	 l
Dichlórfluórmetán u 10 40   
Dimetylanilín A 5 25   l
Dimetyléter Ax     l
Dimetylhydrazín K 0,1 0,2   l
Dimetylpropán Ax     l
Dimetyltritylen Ax     l
Dioxán A 10 35  w	 l
Dusík u     
Dym z ohňa AB+P  5  w	 l
Estery A/Ax    w	 l
Estery kyseliny fosforečnej AB+P    w	 l
Etán u     
Etanol A   1900 w	 l
Etanolamín A 3 8  w	 l
Étery A/Ax    w	 l
Etylacetát A 400 1400  w	 l

Látka Filter p.p.m. PHE
mg/m3

LHE
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lo-
ma

ska

Ce
lot

vá
rov

á 
ma

ska

Látka Filter p.p.m. PHE
mg/m3

LHE
mg/m3 Po

lo-
ma

ska

Ce
lot

vá
rov

á 
ma

ska

u	: Použitie izolačného filtra
w	: Polo maska
l	: Celo tvárová maska

Hore uvedený zoznam  nie je záväzným dokumentom. Tento 
zoznam má len informatívny charakter a preto žiadným 
spôsosbom nevedie k záväzkom spoločnosti DELTA PLUS.
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Ochrana hlavy

Ochranné pomôcky pre zrak poskytujú ochranu pred rozprašovanými alebo 
rozstriekovateľnými časticami, kvapalinami alebo prachom a pred výparmi  z 
chemických látok a žiarením.  

AKO SA CHRÁNIŤ
Pre výber najvhodnejších ochranných okuliarov alebo štítu je treba:
w   ustanoviť druh rizika: rozstrek, žiarenie alebo iné.
w   určiť druh ochrany: ochrannej okuliare, tvárová maska, štít.
w   zaznamenať ich vlastnosti: odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti zah-

mlievaniu, tónované sklo.
w   zvoliť typ šošovky: jedno šošovkové alebo dvoj šošovkové.
w   vybrať typ obruby: tvarovaná, klasická.

NORMY
EN166 : Platí pre všetky druhy individuálnej ochrany zraku proti nebezpečenstvu  
poškodenia zraku, s výnimkou jadrového žiarenia, röntgenového žiarenia, lase-
rového žiarenia a infračerveného žiarenia, emitovaných z nízko tepelných zdro-
jov. Nevzťahuje sa na prostriedky na ochranu očí, pre ktoré existujú samostatné 
normy (anti-laserová ochrana očí, slnečné okuliare všeobecne atď.).

Význam symbolov: 
S: Zvýšená pevnosť: oceľová guľôčka o priemere 22 mm pri rýchlosti 5,1 m/s
F:  Nízka nárazová energia: oceľová guľôčka o priemere 6 mm pri rýchlosti  

45 m/s
B:  Stredná nárazová energia: oceľová guľôčka o priemere 6 mm pri rýchlosti 

120 m/s
A:  Vysoká nárazová energia: oceľová guľôčka o priemere 6 mm pri rýchlosti 

190 m/s
3: odolnosť proti kvapalinám (kvapôčky alebo rozstrek)
4: odolnosť proti veľkým prachovým časticiam (o veľkosti >5 µm)
5: odolnosť proti plynu a jemným prachovým časticiam (o veľkosti <50 µm)
8: odolnosť proti skratu elektrickým oblúkom
9:  odolnosť proti rozstreku roztaveného kovu a prieniku horúcich pevných 

látok
T: Častice o vysokej rýchlosti pri extrémnych teplotách
N: Odolnosť proti zahmleniu okuliarov
K:  Odolnosť proti poškodeniu povrchu jemnými časticami (proti 

poškriabaniu)

EN175: Špecifikácia požiadvok na bezpečnosť prostriedkov na ochranu zraku 
a tváre pri zváraní a podobných procesoch. 

POMÔCKY PRE OCHRANU ZRAKU FILTRE
FILTRE
Špeciálne filtre môžu zachytiť určitú časť svetelného a veľkú časť elektroma-
gnetického spektra (ultrafialové lúče, infračervené lúče atď.).

ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM
Úprava šošoviek
Povlaky šošoviek odolné proti poškriabaniu chránia šošovky pred odieraním 
a tak predlžujú ich životnosť. Úprava proti zahmlievaniu chráni okuliare pred 
zahmlievaním pri náhlych zmenách teploty. 

Číslo kódu filtrov: 
Vlastnosti priepustnosti filtra sa uvádzajú pomocou čísla stupnice.  Toto číslo 
je kombináciou čísla kódu a ochrannej triedy filtra, ktoré sú od seba oddelené 
pomlčkou.

Číslo kódu Filtre Príslušná 
norma

Žiadne Zváranie EN169

2 Ultrafialové, pri ktorých môže 
dochádzať k problémom pri  
rozpoznávaní farieb

EN170

2C  
bývalé 3

Ultrafialové s dobrým  
rozpoznávaním farieb

EN170

4 Infračervené EN171

5 Slnečné bez špecifikácie v 
infračervenom svetle

EN172

6 Slnečné so špecifikáciou v 
infračervenom svetle

EN172

Žiarenie ultrafialového spektra Viditeľné svetelné spektrum
fialová-modrá-zelená-žltá-oranžová-červená

Pásmo infračerveného  žiarenia

Blízko IČ Stredná IČ

V nanometroch [nm]  
Pásmo modrého svetla
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Tabuľka platí iba za normálnych pracovných podmienok, kedy vzdialenosť medzi očami užívateľa a hmotou roztaveného kovu je cca 50 cm a priemerné osvetlenie je cca 100 lux. 

Nebezpečenstvo poškodenia zraku škodlivým žiarením

Elektrický prúd v Ampéroch
Proces 1.5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
MMA 8 9 10 11 12 13 14
MAG 8 9 10 11 12 13 14
TIG 8 9 10 11 12 13
MIG Hrubé materiály 9 10 11 12 13 14
MIG Tenké materiály 10 11      12      13 14
Oblúkové zváranie 10 11 12 13 14 15
Rezanie plazmou 9 10 11 12 13
Zváranie mikro plazmou 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Doporučené stupne ochrany pri zváracích procesoch (podľa noriem EN169/EN175)

Te
ch

n
ic

k
é

 i
n

fo
rm

á
ci

e
Ochrana hlavy

ZONE VLNOVÁ DĹŽKA PROSTREDIE POŠKODENIE ZRAKU

UV-A 315 - 380 nm Vonkajšia práca. Únava očí, čiastočná slepota, šedý zákal, slnečné žiarenie.

UV-B 280 - 315 nm Slnečné svetlo. Priemyselné prostredie.  
Testy čierneho svetla.

Šedý zákal, záblesky pri zváraní, záblesky oblúku.

UV-C 100 - 280 nm Priemyselné prostredie. Oblúkové zváranie. Poškodenie rohovky alebo očnej šošovky. Strata videnia.

Modré 
svetlo

400 - 480 nm Priemyselné prostredie. 
Práca s počítačom (únava očí, VDU). Elektrické inštalácie.
Vonkajšia práca.

Poškodenie sietnice. Strata videnia, degenerácia -
rozmazané videnie (staroba), 
pigmentová zvrhlosť sietnice.

Infračervené 780 - 1400 nm 
(blízko IČ).
1400 - 2000 nm
(stredná IČ).

Zváranie elektrickým oblúkom. 
Práca s roztavenou hmotou (výroba skla, výroba oceli).
Mikrovlnné procesy. Slnečné žiarenie. 

Poškodenie sietnice, strata videnia, degenerácia -  
rozmazané videnie (staroba),
pigmentová zvrhlosť sietnice.
Poškodenie očnej šošovky a rohovky.
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KOMPATIBILITA MATE-
RIáLOV S POTRAVINAMI

EURÓPSKE NORMY

KOMPATIBILITA MATERIÁLOV S POTRA-
VINAMI PODLIEHA:

Nariadeniu (ES) č. 1935/2004 Európskeho parla-
mentu a Rady z 27. októbra 2004 o materiáloch 

určených na styk s potravinami.
Materiály a predmety musia byť vyrobené v súlade s 

dobrými výrobnými praktikami, aby sa za normálnych 
a predvídateľných podmienok používania do potravín 

neuvoľňovali ich zložky v takom množstve, ktoré: 
w by mohlo byť škodlivé pre zdravie;
w  by mohlo spôsobiť neakceptovateľnú zmenu zloženia potra-
vín alebo pozmeniť organoleptické vlastnosti potravín.

Plastové materiály, ktoré prichádzajú do styku s potravi-
nami podliehajú smernici 2002/72/ES.

Rukavice z PVC/vinylu alebo aj z latexu/nitrilu (ak neexistuje miestna  
legislatíva) priamo podliehajú tejto smernici.

Táto smernica uvádza:
w   zoznamy povolených pozitívnych zložiek;
w  kritéria týkajúce sa čistoty, ktoré sa aplikujú pre niektoré z týchto 
zložiek;

w  špecifické migračné limity niektorých zložiek v potravinách;
w  zvyškové maximálne množstvá istých zložiek materiálov;
w  celkový migračný limit v potravinách (10 mg/dm² materiálu alebo 60 
mg/kg potravín).

Smernica 85/572/EHS uvádza zoznam simulantov, ktoré sa majú 
použiť pri testovaní migrácie zložiek plastových materiálov a 
predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami:  
w   Vodnaté potraviny (pH > 4,5): simulant A;
w   Kyslé potraviny (pH <= 4,5): simulant B;
w   Alkoholické potraviny: simulant C;
w   Mastné potraviny: simulant D.

Pre splnenie kritérií kategórie II, sa vzťahujú štandardizované podmienky. 
Tieto rukavice musia splňovať nasledujúce všeobecné požiadavky stanovené 
v norme EN420:
• vyhovovať na neškodnosť (pH, úroveň chrómu VI atď.)
• vyhovovať podľa veľkostnej tabuľky (viď nižšie)
• vyhovieť pri teste na citlivosť (prispôsobenie výrobku pracovisku)
• splňovať požiadavky na označovanie, informácie a pokyny na použitie

Ochrana rúk

SKONTROLUJTE SI SVOJU VEĽKOSŤ:
Položte ruku na výkres, ako je znázornené, tak, aby ste červenú čiaru mali medzi 
palcom a ukazovákom. Po pravej strane ruky si prečítajte svoju veľkosť.

MERANIE VEĽKOSTI
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OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
EN388
Norma EN388 platí pre posudzovanie fyzikálnej a mechanickej odolnosti proti 
oderu, prerezaniu, prepichnutiu a roztrhnutiu u všetkých typoch ochranných 
rukavíc.

Mechanické riziká
Norma EN388

ÚROVEŇ OCHRANY POŽIADAVKY

d) odolnosť PROTI PREPICHNUTIU
Sila potrebná k prepichnutiu vzorky štandardizovaným razidlom.

c) odolnosť PROTI ROZTRHNUTIU
Maximálna sila potrebná k roztrhnutiu vzorky.

b) odolnosť PROTI PREREZANIU ČEPEĽOU
Počet cyklov, pri konštantnej rýchlosti potrebných k prerezaniu vzorky.

a) odolnosť PROTI ODERU
Počet cyklov, pri konštantnej rýchlosti potrebných k poškodeniu vzorky.

0 až 4 0 až 5 0 až 4 0 až 4

OCHRANA PROTI RIZIKÁM PRI POŽIARI
EN659
Tato norma sa vzťahuje iba na ochranné rukavice pre hasičov, 
používané pri požiarnych zásahoch a pri záchranných prácach. Norma 

ustanovuje skúšobné metódy a minimálne funkčné vlastnosti pre tieto ruka-
vice (napr. minimálne úrovne mechanickej odolnosti pre EN388 sú 2.2.2.2).

OCHRANA PROTI CHLADU 
EN511
Norma EN511 špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre rukavice určené 
pre prácu v chladnom prostredí do teploty -50 °C, kedy chlad je prenášaný 
prúdením alebo vedením. Chlad môže byť spôsobený klimatickými podmien-
kami alebo môže pochádzať z priemyselnej činnosti.

Riziká pri chlade
Norma EN511
ÚROVEŇ OCHRANY

0 až 4 0 až 4 0 alebo 1
POŽIADAVKY

c) NEPRIEPUSTNOSŤ PRE VODU
b) ODOLNOSŤ PROTI KONTAKTNÉMU CHLADU

a) ODOLNOSŤ PROTI KONVENČNÉMU CHLADU

OCHRANA PROTI TEPLU A OHŇU
EN407
Norma EN407 ustanovuje skúšobné metódy a všeobecné požiadavky na 
funkčnosť pri vysokých teplotách a na označenie rukavíc určených k ochra-
ne rúk pred teplom alebo pred ohňom. Platí pre všetky rukavice, ktoré  
musia chrániť ruky pred teplom alebo pred plameňmi vyskytujúcimi sa v jednej 
alebo v niekoľkých z nasledujúcich foriem: požiar, kontaktné teplo, konvenčné 
teplo, vyžarované teplo, malý rozstrek roztaveného kovu alebo veľký rozstrek 
roztaveného kovu. 

Skúška Úroveň 
1

Úroveň 
2

Úroveň 
3

Úroveň 
4

Úroveň 
5

odolnosť proti oderu
(počet cyklov) 100 500 2000 8000 -

odolnosť proti prerezaniu 
čepeľou (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20

odolnosť proti roztrhnutiu (N) 10 25 50 75 -

odolnosť proti prepichnutiu (N) 20 60 100 150 -

Úroveň ochrany Kontaktná teplota
°C

Medzný čas
sekundy

1 100°C ≥15 s

2 250°C ≥15 s

3 350°C ≥15 s

4 500°C ≥15 sTe
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NORMALIZOVANÉ OZNAČOVANIE ŠTÍTKY/ZNAČENIE 
Všetky naše výrobky spĺňajú požiadavky smernice 89/686/CEE. Každý výrobok 
je opatrený štandardizovaným označením, ktoré obsahuje:
- našu značku Venitex®
- logo
- údaje o výrobku
- veľkosť
-  informačný štítok udávajúci, že pre výrobok sú k dispozícií pokyny (minimálne 

v 7 jazykoch) 
- štandardizovaný piktogram (piktogramy) o funkčných vlastnostiach výrobku

K výrobku tiež samozrejme poskytujeme dátový list a prehlásenie o zhode, a to 
na jednoduché požiadanie on-line na našej webovej stránke www.deltaplus.eu. 

Ochrana rúk

Mechanické riziká
Norma EN407

ÚROVEŇ OCHRANY POŽIADAVKY

f) odolnosť PROTI VEĽKÉMU ROZSTREKU ROZTAVENÉHO KOVU
Objem rozstreku potrebný k tomu, aby sa teplota 
rukavice zvýšila na určitú hodnotu 

e) ODOLNOSŤ PROTI MALÉMU ROZSTREKU ROZTAVENÉHO KOVU
Objem rozstreku potrebný k tomu, aby sa teplota rukavice 
zvýšila na určitú hodnotu.

d) ODOLNOSŤ PROTI VYŽAROVANÉMU TEPLU
Doba potrebná k tomu, aby sa teplota rukavice zvýšila na určitú hodnotu.

c) ODOLNOSŤ PROTI KONVENČNÉMU TEPLU
Doba, počas ktorej je rukavica schopná zadržať prenos tepla alebo plameňa.

b) ODOLNOSŤ PROTI KONTAKTNÉMU TEPLU
Teplota (v rozmedzí 100 °C až 500 °C), pri ktorej osoba s nasadenými rukavicami 
nebude cítiť žiadnu bolesť (minimálne 15 sekúnd).

a) ODOLNOSŤ V HORĽAVOSTI
Doba, počas ktorej materiál po odstránení zápalného zdroja zostane zapálený 
a ďalej horí.

0 až 4 0 až 4 0 až 4 0 až 4 0 až 4 0 až 4

Veľkosti rukavíc podľa normy EN420

Veľkosť 
rukavíc

Zodpovedajúca 
veľkosť 

ruky

Rozmery ruky 
(mm)

Minimálna 
dĺžka 

rukaviceObvod dlane Dĺžka

6 6 152 160 220

7 7 178 171 230

8 8 203 182 240

9 9 229 192 250

10 10 254 204 260

11 11 279 215 270
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OCHRANA PRE ZVÁRAČOV
EN12477
Požiadavky a skúšobné metódy pre rukavice používané pri ručnom zváraní ko-
vov, rezaní a podobných pracovných postupoch. Zváračské rukavice sa delia 
do dvoch skupín: rukavice typu B určené pre prácu, kde je potreba zachovať 
veľkú citlivosť a rukavice typu A pre ostatné zváračské postupy.

PROTI NEBEZPEČENSTVÁM MIKROORGANIZMOV A CHEMICKÝM 
RIZIKÁM
EN374-1
Norma EN374-1 o ochranných rukaviciach, ktoré chránia pred chemickými  
rizikami a mikroorganizmami uvádza požadované výkonnostné požiadavky  
týkajúce sa rukavíc určených na ochranu používateľov pred chemickými  
látkami a/alebo mikroorganizmami a definuje pojmy, ktoré sa majú používať.

Prienik (testované podľa normy EN374-2):
Prienik chemickej látky a/alebo mikroorganizmu na nemolekulárnej úrovni cez 
póry, švy, malé otvory a iné chyby materiálu ochranných rukavíc.

Prienik molekúl (testované podľa normy EN374-3):
Proces, ktorým chemická látka preniká cez materiach ochranných rukavíc na 
molekulárnej úrovni.

Rukavice sa považujú za odolné proti mikroorganizmom, ak úroveň prijateľnej 
kvality (NQA) je nižšia ako 1,5. Teda úroveň 2.
Na rukaviciach sa teda bude nachádzať nasledujúci piktogram:

Rukavice sa považujú za odolné proti chemickým látkam, ak získajú výkon-
nostný index pri prieniku molekúl minimálne 2 pre tri skúšané chemické látky  
vybrané zo zoznamu nasledujúcich chemických látok:

Ochrana rúk

Na rukaviciach sa teda bude nachádzať nasledujúci piktogram:

V prípade nedodržania tejto požiadavky sa na rukaviciach bude nachádzať  
nasledujúci piktogram:

Príklady použitia:
Oblasť použitia je určujúca, pretože v závislosti od jednotlivých prípadov nes-
mú rukavice prepúšťať iba vodu a vzduch, musia byť odolné proti mikroor-
ganizmom, nepriepustné v prípade vyšplechnutia slabo koncentrovaných 
chemických látok, musia byť odolné proti slabo koncentrovaným chemickým 
látkam alebo proti chemickým látkam. Preto je dôležité zistiť odporúčané 
oblasti použitia.

Kód Písmeno Chemická látka

A Metanol

B Acetón

C Acetonitril

D Dichlorometán

E Disulfid uhlíka

F Toluén

G Dietylamín

H Tetrahydrofuran

I Etylacetát

J n-Heptan

K Kaustická sóda 40 % (NaOH alebo hydroxid sodný)

L Kyselina sírová 96 %

Meraná doba prieniku 
(mn)

Index výkonnosti  
pri prieniku

> 10 mn 1

> 30 mn 2

> 60 mn 3

> 120 mn 4

> 240 mn 5

> 480 mn 6

Príklady použitia
Aplikácie Označenia Kategórie podľa  

89/686/EHS

Nepriepustné rukavice na veľmi 
časté a dlhodobé používanie
(rukavice na umývanie riadu)

Žiadne  CAT I
Pre malé riziká

Rukavice proti mikroorganizmom
(baktérie, huby)   CAT II

Pre stredne vážne riziká

Rukavice odolné v prípade 
vyšplechnutia slabo koncentro-
vaných chemických látok
(neprepúšťajú vodu ani vzduch)

   CAT II
Pre stredne vážne riziká

Rukavice so slabou ochranou 
proti chemickým látkam
(zriedkavý kontakt)

  CAT III
Pre nenávratné riziká

Rukavice odolné proti chemickým 
látkam
(priamy a dlhodobý kontakt)

  CAT III
Pre nenávratné riziká
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Táto tabuľka poskytuje len všeobecné informácie. Buďte ostražití! Odolnosť rukavíc je ovplyvňovaná ďalšími faktormi, ako napr. teplota, koncentrácia chemického produktu, hrúbka, doba ponorenia a i. 
Čo sa týka podmienok zvláštnych použití, odporúčame rukavice preskúšať pred použitím.

Veľmi dobrá Dobrá Priemerná Neodporúča sa

Octan amónny
Octan amylnatý
Octan butylnatý
Octan vápenatý
Octan etylnatý
Octan draselný
Acetón
Kryštalizovateľná kyselina octová
50% acet-anhydrid
Koncentrovaná kys. boritá
Kyselina bromovodíková
30% a 5% kyselina chlorovodíková
Kyselina chrómová
Kyselina citrónová
Kyselina fluorovodíková 30%
Kyselina mravčia 90%
Kyselina mliečna 85%
Kyselina dusičná 20%
Kyselina olejová
Kyselina šťaveľová
Kyselina karbolová
Kyselina fosforečná
Kyselina stearová
Konc. kyselina sírová
Zried. kyselina sírová (batérie)
Kyselina vínna
Amylalkohol
Benzylalkohol
Butylalkohol (alebo n-butanol)
Etylalkohol (alebo etanol)
Izobutanol
Metylalkohol (alebo metanol) 
Oktylalkohol
Acetaldehyd
Benzaldehyd
30% formaldehyd
Koncentrovaný Čpavok
Anilín
Asfalt
Benzén
Maslo
Červená repa
Bikarbonát draselný
Bikarbonát sodný
Dichróman didraselný
Hydrogensiričitan sodný
Nealkoholické nápoje
Alkoholické nápoje
Bórax
Bromidy
Uhličitan amónny
Uhličitan sodný
Uhličitan draselný
Nehasené vápno
Prepálené vápno
Chlór
Chlóracetón
Chloroform
Chlorid amónny
Chlorid vápenatý
Chlorid cíničitý
Metylénchlorid
Chlorid nikelnatý
Clorid draselný
Chlorid sodný
Kreozot
Krezol
Kyanid draselný
Cyklohexán
Cyklohexanol
Cyklohexanón
Prostriedky na odfarbovanie vlasov
Prostriedky na hubenie buriny
Saponáty pre domácnosti
4-hydroxy-4-metylpentán-2-ón
Dibutyléter
Dibutylftalát
 Chlorid etylnatý
Chlorid propylnatý
Dietanolamín
Dioktylftalát
Bielidlo
Peroxid vodíka
Lúčavka kráľovská
Hnojivá
Terpentín
Benzín
Ligroín
Éter (farmácia)
Etylamín
Etylanilín
Etylénglykol
Tmeliace prípravky
Hydraulické kvapaliny (estery)
Fluofosfát vápenatý (dvojitá soľ kyselín fluorovodíkovej a fosforečnej)

Fluoridy
Formaldehyd
Palivá
Furol (furfural alebo furalaldehyd)
Plynový olej
Glycerín
Glykoly
Živočíšne tuky
Minerálne tuky
Hexán
Arašidový olej
Rezné mastivá
Dieselové oleje
Brzdové oleje („lockheed“)
Mazacie oleje
Hydraulické oleje (motorový benzín)
Slaninový olej 
Ľanový olej
Repný olej
Olivový olej
Parafínový olej
Terpentín
Ricínový olej
Sójový olej
Turbínový olej
Vápenný hydrát
 Chlórové vápno
Chloritan sodný
Izobutyl-ketón
Petrolej
Mliečne a mliekárenské výrobky
Pracie prášky
Magnézia
Palivový olej
Metyl-acetát
Metylamín
Metylanilín
Metylcyklopentán
Metyletyl-ketón
Metylmravčan
Metylizobutyl-ketón
Metyl-2-hydroxybenzoát
Mono-etanolamín
Fenylchlorid
Nafta
Naftalén
N-butylamín
Dusičnan amónny
Dusičnan vápenatý
Dusičnan draselný
Dusičnan sodný
Nitrobenzén
Nitropropán
Parfémy a esencie
 Glyceroftalové nátery
Vodné nátery
Tetrachlóretylén
Mangánan draselný
Fosforečnany vápnika
Fosforečnany draslíka
Fosforečnany sodíka
Ryby a mäkkýše
Vločky uhličitanu draselného
Koncentrované draselné mydlo
Prípravky na kučeravenie vlasov
Ropné produkty
Polyesterové živice
Šampóny
Silikáty
Vločky lúhu sodného
Uhličitan sodný, koncentrovaný
Styrén
Síran draselný
Síran sodný
Síran zinočnatý
Siričitany, hydrogénsiričitany, ditioničitany 
Farby (farby na vlasy)
Chlorid uhličitý
THF = tetrahydrofurán
Toluén
Tributyl-fosfát
Trichlóretylén
Tris(metylfenyl)-fosfát
85% trietanolamín
Trinitrobenzén
 2,4,6-trinitrotoluén
Trifenyl-fosfát
Ocot a korenie
Hydina
Ťažký benzín
Xylén
Pentachlorofenol (xylofén)
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PROTICHEMICKÉ OCHRANNÉ ODEVY

OCHRANNÉ OBLEČENIE PROTI INFEKCIÁM.  
Požiadavky na protichemické ochranné odevy s  
obmedzeným použitím na ochranu proti kvapalným 
chemickým latkám (ochranné prostriedky typu 6)  

vrátane odevov pre ochranu častí tela (typ PB(6)).
Norma ustanovuje minimálne požiadavky na protichemické ochranné ode-
vy pre obmedzené alebo pre opakované použitie. Protichemické ochranné 
odevy s obmedzeným použitím sú určené pre použitie v prípade potenciál-
neho vystavenia ľahkému rozstreku kvapalných aerosólov alebo rozs-
treku malého objemu pri nízkom tlaku, u ktorých sa nevyžaduje kompletná  
zábrana proti prieniku kvapaliny (na molekulárnej úrovni).

OCHRANNÝ ODEV PROTI PEVNÝM ČASTICIAM
Požiadavky na protichemické ochranné odevy pre 
ochranu celého tela proti poletujúcim pevným 
časticiam (ochranný odev typu 5).

Norma ustanovuje minimálne požiadavky na protichemické ochranné odevy 
odolné proti prieniku pevných častíc rozptýlených vo vzduchu (typ 5). Tento 
odev chráni celé telo vrátane trupu, rúk a nôh ako napríklad jednodielne alebo 
dvojdielne kombinézy, s kapucňou alebo tvárovým štítom alebo bez nich, s 
ochranou pre dolné časti nôh (obuv) alebo bez nej.

OCHRANNÝ ODEV PROTI KVAPALNÝM  
CHEMIKÁLIÁM
 Požiadavky na protichemické ochranné odevy so spo-
jmi nepriepustnými kvapalinám (typ 3) alebo voči rozs-

treku (typ 4) vrátane odevov, ktoré poskytujú ochranu iba časti tela (typy PB(3) 
a PB(4)).
Norma ustanovuje minimálne požiadavky na tieto typy protichemických ochran-
ných odevov pre obmedzené alebo opakované použitie: 
- Odev chrániaci celé telo, s nepriepustnými spojmi voči kvapalinám  medzi jed-
notlivými časťami odevu (typ 3, odev nepriepustný voči kvapalinám);
- Odev chrániaci celé telo,  s nepriepustnými spojmi voči rozstreku  medzi jed-
notlivými časťami odevu (typ 4, odev nepriepustný voči rozstreku).
Poznámka: Tieto normy niesli pôvodné označenie EN1512 (typ 4) a EN1513 
(typ 3).

EN13034
TYP 6

EN14605
TYP 4
TYP 3

EN13982-1
TYP 5

MEDZINÁRODNÉ SYMBOLY PRE 
OŠETROVANIE VÝROBKOV

Textílie

Bez úpravy.

Úprava – nižšia úroveň.

Úprava – veľmi nízka úroveň.

Pranie

Maximálna teplota 40 °C. Normálne 
mechanické pôsobenie. Normálna teplota 
máčania. Normálne odstreďovanie.

Maximálna teplota 40 °C. Obmedzené me-
chanické pôsobenie. Máčanie pri postupne 
znižovanej teplote. Mierne odstreďovanie.

Pranie v rukách. Neprať v pračke. Maximálna 
teplota 40 °C. Opatrné zaobchádzanie.

Výrobok sa nesmie prať. Opatrná manipulácia 
v mokrom stave.

Sušenie

Výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke  pri 
normálnom sušiacom programe.

Výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri 
miernej, nižšej teplote sušenia.

Výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke.

Bielenie chlórom

Výrobok sa môže bieliť prostriedkami 
obsahujúcimi chlór.

Bielenie chlórom možné iba pri použití 
studeného a zriedeného prostriedku. 

 Výrobok sa nesmie bieliť prostriedkami 
obsahujúcimi chlór.

Žehlenie

Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej 
plochy 200 °C.

Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej 
plochy 150 °C.

Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej 
plochy 110 °C.

Výrobok sa nesmie žehliť. Naparovanie je 
zakázané.

Chemické čistenie

Výrobok sa môže chemicky čistiť. Kruh 
označuje chemické čistenie textilných 
výrobkov (nevzťahuje sa na kožené výrobky a 
na kožušiny); obsahuje informácie o rôznych 
postupoch chemického čistenia. 

Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.

Ochrana tela

OCHRANNÉ OBLEČENIE PROTI INFEKCIÁM
Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy 
týkajúce sa opätovne použiteľného ochranného 
oblečenia určeného na špeciálny účel, ktoré zaručuje 

ochranu proti infekciám. Písmeno B, ktoré sa priraďuje normám týkajúcim sa 
ochranného oblečenia proti chemickým látkam, sa pridáva k typu oblečenia.
Príklady: TYP 6-B / TYP 5-B / TYP 4-B / TYP 3-B

EN14126
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PRÍKLADY POUŽITIA

Použitie Riziká Typ odevu

Pracovná údržba Znečistenie kategória I / bez OOP

Priemyselné čistenie
Vystavenie pôsobenia 

škodlivých chemických 
látok a častíc

Typ 6
Typ 5

Odstraňovanie azbestu 
(prachové častice > 1 mikrón) Vdychovanie častíc alebo 

vlákien Typ 5

Poľnohospodárstvo a záhrad-
níctvo

(manipulácia s herbicídmi, pesti-
cídmi, fungicídmi, hnojivá a i.)

Vystavenie pôsobenia 
škodlivých prvkov Typ 4

Striekanie náterových hmôt 
(rozpúšťadlá)

Vdychovanie aerosólov s 
nízkou koncentráciou Typ 4

Striekanie náterových hmôt 
(príprava, miešanie)

Vdychovanie aerosólov o 
vysokej koncentrácii Typ 3

Laboratória, chemické obory Kontakt s chemickými 
produktmi Typ 3

Pracovníci havarijných oddielov 
a záchranári 

Bakteriologická konta-
minácia Typ 4/Typ 3

SKÚŠKY

Všeobecné 
požiadavky

Skúšky a 
špecifické požiadavky

Typ ochranného odevu

1a 1b 1c 2 3a 4a 5 6a

Požiadavky 
na funkčné 
vlastnosti 
celej odevnej 
súpravy 

Vnútorný tlak, EN464 X X X - - - - -

Únik do interiéru - Xb X X - - - -

Penetrácia pri prúde kvapa-
liny,  EN463

- - - - X - - -

Penetrácia pri rozstreku, 
EN468

- - - - X X - -

Odolnosť proti pevným 
časticiam, EN ISO 13982-2

- - - - - - X -

PENETRáCIA PRI ROZSTREKU, 
doplnená EN468

- - - - - - - X

Požiadavky 
na funkčné 
vlastnosti 
použitých 
materiálov 

Oder/ roztrhnutie/ predera-
venie/ švy

X X X X X X X X

pevnosť v ťahu X X X X X X - X

Odolnosť proti plameňu X X X X X X X X

Odolnosť proti popraskaniu 
pri ohybe

X X X X X X X -

Odolnosť proti popraskaniu 
pri ohybe pri -30 °C

X X X X X X - -

Odolnosť proti prieniku kva-
palín podľa : EN374-3 alebo  
EN ISO 6529 ex EN369

X X X X X X - -

Odolnosť proti prieniku 
kvapalín,  EN368

- - - - - - - X

Nepriepustnosť voči kvapalinám 
(odpudzovanie) EN368

- - - - - - - X

a - Tam, kde ochranný prostriedok chráni iba niektoré časti tela (trup, ruky, nohy), sa iba uplatňujú  
požiadavky na funkčné vlastnosti materiálov, z ktorých sú odevné súpravy zhotovené (typy 6, 4 a 3).
b - Platí pre odevy, ktoré majú samostatnú a snímateľnú dýchaciu masku.
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OCHRANNÝ ODEV PROTI KVAPALNÝM A PLYN-
NÝM CHEMIKÁLIÁM VRÁTANE KVAPALNÝCH  
AEROSÓLOV A PEVNÝCH ČASTÍC
Požiadavky na plynotesné protichemické ochranné 

odevy (typ 1) pre havarijné čaty.
Norma ustanovuje minimálne požiadavky a skúšobné metódy pre protiche-
mické ochranné odevy s nútenou ventiláciou alebo bez ventilácie, určené k 
obmedzenému alebo opakovanému použitiu, vrátane súčastí, ako sú rukavice 
a obuv.

Rozlišujú sa tieto typy odevov:

Typ 1 - Plynotesná protichemická ochranná kombinéza
w     1a: s prívodom dýchateľného vzduchu nezávisle na okolitom ovzduší, napr.

autonómny tlakový dýchací prístroj s otvoreným okruhom noseným vnútri 
protichemického ochranného odevu,

w   1b: s prívodom dýchateľného vzduchu nezávisle na okolitom ovzduší, napr. 
autonómny tlakový dýchací prístroj s otvoreným okruhom noseným na 
vonkajšej strane protichemického ochranného odevu,

w  1c: s dýchateľným vzduchom vytvárajúcim pretlak, napr. s prívodom vzduchu 
potrubím (hadicou).

Typ 2 - Neplynotesná protichemická ochranná kombinéza
Protichemický ochranný odev, ktorý nie je plynotesný, s dýchateľným  
vzduchom vytvárajúcim pretlak.

EN943-2
TYP 2
TYP 1

NORMA TYP PROTICHEMICKÁ OCHRANA

EN13034 6 Proti postriekaniu

EN13982-1 5 Proti prachu (azbesty)

EN14605 4 Proti hmle

EN14605 3 Proti rozstreku

EN943-1 2 Neplynotesná

EN943-1 1 Plynotesná
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PRE ZVÁRANIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE EN470-1
Označenie:
Norma ustanovuje požiadavky na ochranné odevy 
pre zváračov a pracovníkov podobných oborov 
s porovnateľnými rizikami. Účelom tohto druhu 
ochranného odevu je chrániť nositeľa pri rozstreku 
roztaveného kovu, pri krátkodobom kontakte s 
plameňom a pred UV žiarením. Odev je určený k 
noseniu v podmienkach teploty okolia priebežne po 
dobu 8 hodín.

OCHRANA PROTI TEPLU A PLAMEŇU
Označenie:
Norma ustanovuje požiadavky na jednoduché a 
viaczložkové materiály používané na ochranných 
odevoch pri obmedzenom šírení plameňa. Jed-
noduché a viaczložkové materiály s obmedzeným 
šírením plameňa sú určené pre výrobu ochranných 
odevov so zníženým rizikom vzplanutia a k obmed-
zeniu všetkých s tým spojených nebezpečenstiev. Sú 
vhodné pre ochranu pri náhodnom styku s malými 
vzplanutými plameňmi, v podmienkach, kde nie je 
žiadne výrazné nebezpečenstvo tepla. 

OCHRANA PRE PRACOVNÍKOV VYSTAVENÝCH 
VYSOKÝM TEPLOTÁM EN 531
Označenie:
Táto norma sa vzťahuje na ochranný odev pre pra-
covníkov v priemysle, ktorí sú vystavení vysokým te-
plotám. Stanoví požiadavky a skúšobné metódy pre 
materiály, používané na ochranný odev. 
Preveruje sa:

SKÚŠKY KÓDY VLASTNOSTI

Obmedzené šírenie plameňa A A

Konvenčné teplo B B1 až B5

Sálavé teplo C C1 až C4

Rozstrek roztaveného hliníka D D1 až D3

Rozstrek roztaveného kovu E E1 až E3

 

EN531

A B2 C2 D3 E3

Materiály Materiály, ktoré nešíria plamene…

Index 1 …avšak pri styku s plameňom v nich môže vzniknúť diera

Index 2 …pri styku s plameňom v nich nevzniká diera

Index 3 …pri styku s plameňom v nich nevzniká diera a ich ďalšie samovoľné 
horenie je iba obmedzené (< 2 s).

OCHRANNÝ ODEV PROTI TEPLU

TONVE2

EN533/EN14116

3/12X75°C

Ochrana tela

TASOUB

EN470-1

Index : 1/2 alebo 3
Č: počet praní
T: pracovná teplota

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
EN340
Referenčná norma, ktorá sa nepoužíva samostatne, ale iba v spojení s ďalšou 
normou obsahujúcou požiadavky na ochranné vlastnosti. 
Norma ustanovuje všeobecné požiadavky na ergonómiu, nezávadnosť, 
označovanie veľkosti, trvanlivosť, starnutie, kompatibilitu a značenie ochran-
ných odevov, a na informácie, ktoré je výrobca povinný poskytnúť s ochranným 
odevom.

VêTEMENTS DE SIGNALISATION HAUTE VISIBILITÉ
EN471

Tato norma špecifikuje požiadavky na ochranný odev, ktorý má vi-
zuálne signalizovať prítomnosť nositeľa tak, aby bol dobre zistiteľný 
a viditeľný pri nebezpečných situáciách, a to za všetkých svetelných 

podmienok počas dňa a v noci pri osvetlení reflektormi automobilu.. 
Rozlišujú sa tri triedy  reflexných odevov s vysokou viditeľnosťou. Každá trieda 
musí mať minimálnu určenú  plochu materiálu so zvýšenou viditeľnosťou, 
ktorá je súčasťou odevu. Čím vyššia trieda, tým vyššia viditeľnosť odevu.

TECHNICKÉ OCHRANNÉ ODEVY

Trieda 3 Trieda 2 Trieda 1

Podkladový materiál (fluorescenčný) 0,80 m2 0,50 m2 0,14 m2

Retro-reflexný materiál (pásy) 0,20 m2 0,13 m2 0,10 m2

Podkladový materiál:
Žltý, oranžový/červený alebo červený fluorescenčný materiál, ktorý musí byť 
dobre viditeľný.

Reflexný materiál:
Je klasifikovaný v 2 úrovniach. Pri najvyššej úrovni reflexie je najlepší kontrast a 
najlepšia viditeľnosť výstražného odevu v tme pri osvetlení svetlometom. 

Označenie:
X :  Trieda odevu (od 1 do 3) 
Y :  Výkonnostná úroveň reflexného  

materiálu (1 až 2)

STRADA

EN471
3

2

REFLEXNÉ OBLEČENIE URČENÉ NA NEPROFESIONÁLNE ÚČELY
EN1150
Táto norma špecifikuje požiadavky týkajúce sa optickej výkonnosti vysoko  
reflexného oblečenia určeného na neprofesionálne účely pre dospelých a 
deti. Vysoko reflexné oblečenie určené na neprofesionálne účely slúži na  
vizuálnu signalizáciu prítomnosti používateľa cez deň, za akýchkoľvek svetelných  
podmienok, a v noci pri svetlách vozidla, reflektoroch alebo pouličnom  
osvetlení.
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OCHRANNÉ ODEVY  
PROTI NEPRIAZNIVÉMU POČASIU

Ochranná zóna na chráničoch nôh sa označuje tromi písmenami - A, B a C, 
ktoré vyjadrujú veľkosť plochy pokrytej materiálom odolným proti prerezaniu 
(typ A, typ B alebo typ C).
Označenie:

MELEZE 2

EN381-5

Typ A - Trieda  1

EPICEA 2

EN381-11

Trieda 1

VêTEMENTS ANTISTATIqUES 
EN1149
Antistatické ochranné odevy sú určené na ochranu proti riziku pre-
chodu iskier a silného  náhodného prechodu iskier v dôsledku aku-

mulácie elektrostatického náboja na tele.  Používajú sa najmä vo výbušnom 
prostredí  ako sú chemické závody, rafinérie, závody na výrobu zbraní a mu-
nície, bane. Toto oblečenie sa hlavne   používa  tiež k ochrane pri práci s ma-
teriálmi citlivými na elektrický výboj, ako je výroba elektroniky alebo montáž 
polovodičov. Ďalej sa používajú na pracoviskách s riadenou atmosférou, ako sú 
lakovne automobilov, kde je ich úlohou zabrániť emisii častíc, ktoré by sa mohli 
usadzovať na lakovanej karosérii. Antistatické vlastnosti je možno získať úpra-
vou obmedzujúcou vznik elektrostatického výboja, alebo pridaním kovových 
alebo uhlíkových vlákien, ktoré prispievajú k odvodu výboja. Elektrostatickými 
vlastnosťami ochranných odevov sa zaoberá rada európskych noriem:

EN1149-1 
Povrchový odpor (skúšobná metóda a požiadavky). Osoba, ktorá použije odev 
certifikovaný podľa tejto normy, musí mať priame uzemnenie (napr. pomocou 
kovového pásika alebo vodivej obuvi).

EN1149-3
Skúšobné metódy pre merania útlmu výboja. Odevy certifikované podľa 
tejto normy sú antistatické pôsobením indukcie, nie sú elektricky nabité a 
nevyžadujú teda uzemnenie.

ODEVY A SÚČASTI ODEVU NA OCHRANU PROTI CHLADU
EN342
Norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné 
odevy proti chladu, pri teplotách nižších než -5 °C (pracovníci v 

chladiarňach a v prostredí extrémneho chladu). Rozlišujeme dva typy odevov:
Odev pokrývajúci časť tela: súčasti odevov kryjúce časť tela, napr. bunda s 
kapucňou, blúza, kabáty.
Celé odevy: odevy kryjúce celé telo (trup + nohy), napr. kombinézy alebo 
bunda  s nohavicami.

ODEVNÉ ČASTI NA OCHRANU PROTI CHLADNÉMU PROSTREDIU
EN14058
Norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na ochranné  
odevné časti (vesty, blúzy, bundy, nohavice) určené pre prácu v  

podmienkach chladného prostredia.   
Tieto odevné časti slúžia ako ochrana  tela pri nízkych teplotách (-5 °C a viac) 
a môžu sa používať  pre vonkajšie práce, napr. v stavebníctve alebo  pre práce 
v interiéri, napr. v potravinárskom priemysle.
Tieto odevné časti nie sú vždy nutne zhotovené z materiálov neprepúšťajúcich 
vzduch alebo vodotesných. Podľa európskych noriem sú tieto požiadavky 
voliteľné.

OCHRANA PRE UŽÍVATEĽOV RUČNÝCH REŤAZOVÝCH PÍL
EN381
Norma špecifikuje požiadavky na posudzovanie odolnosti ochranných 
odevov určených  pre prácu s ručnými reťazovými pílami. Je rozdelená 

do niekoľkých častí:
EN381-5: špecifikuje požiadavky na ochranu  nôh
EN381-7: špecifikuje požiadavky na ochranné rukavice
EN381-9: špecifikuje požiadavky na ochranné návleky na nohy 
EN381-11: špecifikuje požiadavky na chrániče horných častí tela

Skúšky na prerezanie sa robia pri 4 rýchlostiach reťaze:

OCHRANNÉ OBLEČENIE PROTI RÁDIOAKTÍVNEJ KONTAMINÁCII 
EN1073-2
Ochranné oblečenie proti rádioaktívnej kontaminácii.
Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy týkajúce 

sa nevetraného ochranného oblečenia proti rádioaktívnej kontaminácii vo 
forme čiastočiek. Cieľom tohto typu oblečenia je chrániť iba telo, ruky a 
nohy používateľa, ale môže sa dopĺňať príslušenstvom, ktoré chráni iné časti 
tela používateľa (napríklad čižmy, rukavice, ochranný dýchací prístroj – APR). 
Oblečenia sú rozdelené podľa ich nominálne ochranného faktora (pomer me-
dzi koncentráciou skúšobných čiastočiek vo vzduchu prostredia a koncentrá-
ciou skúšobných čiastočiek vo vnútri oblečenia), určeného v porovnaní s celk-
ovým únikom smerom dovnútra (pomer medzi koncentráciou skúšobných 
čiastočiek vo vnútri oblečenia a vo vnútri skúšobnej komory).
Existujú nasledujúce triedy:

Trieda Nominálny ochranný faktor

3 500

2 50

1 5

16 m/s Trieda 0

20 m/s Trieda 1

24 m/s Trieda 2

28 m/s Trieda 3
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Teplotné podmienky okolia pre tepelnú rozvahu u rôznych činností a 
doby expozície

Platná
norma

Činnosť

Izolácia
m2.K/W

Bez pohybu
75 W/m2

S miernym 
pohybom
115 W/m2

So stredným 
pohybom
170 W/m2

Icle/Icler 8h 1h 8h 1h 8h 1h

EN14058 0,170 19°C 11°C 11°C 2°C 0°C -9°C

EN14058 0,230 15°C 5°C 5°C -5°C -8°C -19°C

EN342 0,310 11°C -2°C -1°C -15°C -19°C -32°C

EN342 0,390 7°C -10°C -8°C -25°C -28°C -45°C

EN342 0,470 3°C -17°C -15°C -35°C -38°C -58°C

EN342 0,540 -3°C -25°C -22°C -44°C -49°C -70°C

EN342 0,620 -7°C -32°C -29°C -54°C -60°C -83°C

EN14058
X trieda tepelného odporu, Rct
X trieda priestupnosti vzduchu, AP 
(voliteľné)
X trieda odolnosti proti prieniku vody, WP 
(voliteľné)
X Icler odevu (voliteľné)
X Icle odevu (voliteľné)

EN342
X (spodné prádlo B/C/R) Icler odevu
X (spodné prádlo B/C/R) Icle odevu 
(voliteľné)
X trieda priestupnosti vzduchu, AP 
X trieda odolnosti proti prieniku vody, WP 
(voliteľné)

EN343
X odolnosť proti prieniku vody, WP 
X Trieda priedušnosti, Ret

Označovanie:

OCHRANNÉ ODEVY PROTI DAŽĎU
EN343
Norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre materiály a švy 
odevov slúžiacich na ochranu proti nepriaznivému počasiu (napríklad 

proti zrážkam vo forme dažďa alebo snehu), hmle a pozemnej vlhkosti.

TEPELNÁ IZOLÁCIA (Rct) M2.K/W
Uvedené merania tepelného odporu.
3 triedy (od 1 do 3), od najnižšej po najvyšší stupeň tepelnej izolácie. Čím vyššia 
hodnota, tým vyššia izolácia.

ODPOR PROTI VODNÝM PARÁM/ PARA PRIEPUSTNOSŤ (Ret) (M2.PA)/W
Para priepustnosť( odolnosť výrobku voči preniknutiu vodných pár cez  
materiál) alebo priedušnosť výrobku z vnútornej strany smerom von. Čím 
vyššia odolnosť výrobku voči vodným parám , tým väčšia materiálová bariéra  
výrobku na prechod vodných pár. Výrobky s vysokou priedušnosťou majú nízku  
materiálovú bariéru na prechod vodných pár.
3 triedy (od 1 do 3), od najnižšej priedušnosti po najvyššiu.

PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU AP, mm/s
Stanovuje priepustnosť  vzduchu  z vonkajšej strany smerom do vnútra.
3 triedy (od 1 do 3), od najnižšej priepustnosti  po najvyššiu.

ODOLNOSŤ PROTI PRIENIKU VODY (WP), V Pa
Meranie odolnosti vonkajšieho materiálu a švov proti prieniku vody pri tlaku 
vody 980 +/- 50 Pa/min.
2 úrovne (1 a 2), od najmenej priepustnú po najpriepustnejšiu.

VÝSLEDNÁ EFEKTÍVNA TEPELNÁ IZOLÁCIA 
Koeficient tepelnej izolácie, vyjadrené v m2.K/W, sa používa k ustanoveniu 
optimálnej teploty pre používanie odevu podľa jednotlivých činností a doby 
expozície.

Tepelná izolácia sa meria so spodným prádlom typu:

-   (B) pre súpravy (nátelník s dlhými rukávmi, dlhé spodky, ponožky, členková 
obuv + termovesta, termonohavice, pletené rukavice, kukla)

-  (R) pre časti odevu (nátelník s dlhými rukávmi, dlhé spodky, ponožky, 
členková obuv, vesta, nohavice, košeľa, plátenné rukavice, kukla)

- (C) poskytnuté výrobcom

SKÚŠKY

Kód EN343 EN342 EN14058

Trieda tepelnej izolácie
(v m2.K/W)

Rct - - X

Trieda odporu proti vodným parám 
(v m2.Pa/W)

Ret X - -

Trieda priepustnosti vzduchu
(v mm/s)

AP - X
X

(voliteľné)

Odolnosť proti penetrácií vody 
(v Pa)

WP X
X

(voliteľné)

X
(voliteľné)

Výsledná efektívna tepelná izolácia 
(v m2.K/W) - merané na  
pohybujúcej sa figuríne

Icler - X
X

(voliteľné)

Efektívna tepelná izolácia 
(v m2.K/W)  
merané na statickej figuríne 

Icle -
X

(voliteľné)

X
(voliteľné)

ADMIRAL

EN14058

3
3
X

0,267 (R)
X

HELSINKI

EN342

0,436 (B)
X
3
X

EN400

EN343

3
1

Ochrana tela
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Ochrana pri práci  
vO výškach

správny výber výrobkov pre ochranu pri práci vo 
výškach umožní perfektnú ochranu a bezpečnosť.

Existuje niekoľko druhov výrobkov v oblasti ochrany 
pri práci vo výškach, ktoré sú adaptovateľné pre ro-

zdielne riziká a požadovanú ochranu.
Na tieto výrobky (postroj, brzdiace zariadenie na lane, 

zariadenie na udržiavanie pracovnej pozície, tlmiče 
pádu, samonavíjacie brzdiace zariadenia, príslušenstvo) sa 

vzťahuje európska norma pre OOPP.

OOPP  
PRE PRáCE VO VÝŠKACH

HARMONIZOVANÉ EURÓPSKE 
ŠTANDARDY

Všetky ochranné pracovné prostriedky pre prácu vo výškach musia byť v 
súlade s európskymi normami. Zoznam všetkých noriem:

EN353-1 : Pohyblivé zachytávače pádu na pevnom lane 
Zariadenie sa skladá s pohyblivého, samozatváracieho zachytávača pádu,  
pevného lana (koľajnica, oceľové lano). Súčasťou zariadenia môže byť absórber 
energie.
Príklad: pri vertikálnom pohybe alebo pri práci na naklonenej rovine.

EN363: Zariadenia na ochranu pri práci vo výškach
Súbor zariadení osobných ochranných prostriedkov pri práci vo výškach, ktoré 
sú navzájom prepojené a ich funkciou je zachytiť pád. Súčasťou takého súboru 
musí byť postroj a zachytávač pádu.
EN364: Metódy testovania
Popisuje rôzne metódy testovania pre osobné ochranné prostriedky pri práci vo 
výškach ako aj zariadenia na testovanie.
EN365: Všeobecné požiadavky na označovanie a návody na použitie
Spôsob označovania výrobkov ako aj informácie, ktoré musí obsahovať návod 
na použitie.

NORMY
Norma 89/ 686 je smerovaná na výrobcov OOPP a vytvára podmienky 

pre výrobcov. Definuje požiadavky na dizajn, výrobu a metódy testova-
nia na OOPP za účelom bezpečnosti užívateľa.

ŠTANDARDIZÁCIA 
Účelom je vytvoriť metódy testovania a štandardy, ktoré definujú technické 

špecifikácie výrobkov. Rešpektovanie týchto štandardov je zdrojom pre zho-
du s normou 89/686 a zároveň umožňuje označovanie CE.
KATEGORIZÁCIA 
Vzhľadom na možné riziko úrazu  normy definujú kategórie OOPP a špecifikujú 
povinností pre výrobcov.
TRETIA KATEGÓRIA  OOPP
Existujú výrobky s s najvyšším rizikom ochrany. V 3 kategórií sú aj úrazy, ktoré 
ohrozujú život a alebo môžu vážne ohroziť zdravie užívateľa.
PROCES CERTIFIKÁCIE
Predtým ako sa výrobok z 3 kategórie  OOPP uvoľní do na trh, musí výrobca 
kontaktovať certifikačný inštitút v ktorého kompetencií je kontrola zhody 
OOPP s relevantnou normou.
Takéto laboratórium vydá  výrobcovi EC certifikát a to po kontrole celkového 
technického popisu dodávaného výrobcom.
KONTROLA PROCESU VÝROBY
Za účelom zachovania  homogénnosti svojich výrobkov kontrolný orgán 
vykonáva inšpekciu u výrobcu:
- inšpekcia finálnych výrobkov (proces 11A)
- inšpekcia výrobného procesu (proces 11B)
Túto inšpekciu vykonáva nezávislý inštitút.

EN353-2 : Pohyblivé zachytávače pádu na pevnom lane
Zariadenie sa skladá s pohyblivého, samozatváracieho zachytávača pádu, flexi-
bilného  lana (oceľové lano, syntetické lano). Súčasťou zariadenia môže byť 
absórber energie.
Príklad: pri vertikálnom pohybe alebo pri práci na naklonenej rovine.

EN354 : Laná
Spojovacie elementy. Laná môžu byť syntetické, oceľové, pásové alebo 
reťazové. Maximálna dĺžka: 2 m.
Upozornenie: Laná bez absórberu energie nesmú byť používané ako zariade-
nie na zachytávanie pádu. 
Príklad: Môže sa používať len na obmedzenie pohybu.

EN355 : Tlmiče pádu
Zariadenie , ktoré bezpečne tlmí pád z výšky pomocou redukcie nárazov.
Príklad: Pre krátke vzdialeností. Tlmič pádu s dvojitým lanom zabezpečuje totálnu ochra-
nu pri prekonávaní rôznych prekážok.

EN358 : Systém na udržiavanie pracovnej pozície
Zariadenie na udržiavanie pracovnej pozície, ktoré pozostáva z pracovného 
opasku a laná. Obidva komponenty sú spojené a tvoria kompletný systém.
Príklad : len na udržiavanie pracovnej pozície  za účelom uvoľnenia rúk.
EN360 : Samonavíjací zachytávač pádu
Samonavíjací a samozatvárací  zachytávača pádu. Súčasťou zariadenia môže 
byť absórber energie.
Príklad: pri vertikálnom pohybe alebo pri práci na naklonenej rovine.

EN361 : Postroje
Postroje pre použitie pri práci vo výškach. Postroje sú vyrábané z pásov, pra-
ciek a iných elementov. Zvyčajne bývajú nastaviteľné  a ich funkciou je zachytiť 
osobu počas pádu a po ňom.
EN362 : Spojovacie elementy
Spojovacie zariadenie môže byť karabínka alebo hák.
EN795 : Kotviace zariadenia
Kotviace zariadenie slúži  na ukotvenie.

NORMY PRE VŠETKY VÝROBKY

OCHRANA PRI PRáCI  
VO VÝŠKACH 
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Ochrana nôh

Tabuľka veľkostí

Francúzsko 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Veľká Británia 6 6 1/2 7 8 9 9 1/2 10 11 12

US 7 7 1/2 8 9 10 10 1/2 11 12 13
Cm 25,9 26,6 27,3 27,9 28,6 29,3 29,9 30,6 31,3

ČASTI TOPÁNKY

Vlnovitý jazyk

Zvršok

Podšívka

Vnútorná vyplň

Ochranná špica

Vonkajšia ochrana špice

Vonkajšia podrážka

Profil podrážky

Ochranná stielka/platňa

Klenba

Vnútorná vložka
Ochrana päty

Príruba vonkajšej 
podrážky

Zosilnená 
zadná časť

Ochrana členka

OCHRANNá OBUV

NORMY
Norma EN344-1  /  EN ISO 20344

Norma ustanovuje všeobecné požiadavky a skúšobné 
metódy pre bezpečnostnú, ochrannú a pracovnú obuv.

Normu je možné použiť iba súčasne s normami EN345-1 /  
EN ISO 20345, EN346-1 /EN ISO 20346 a EN347-1 /  

EN ISO 20347, ktoré špecifikujú požiadavky na obuv ako fun-
kciu špecifických úrovni hroziacich rizík.

Norma EN345-1  /  EN ISO 20345
Špecifikácia bezpečnostnej obuvi pre pracovisko. Táto európs-

ka norma s odkazom na normu EN344-1 definuje základné a  
doplnkové (voliteľné) požiadavky na bezpečnostnú obuv pre  

pracovisko, s označením «S».

Tato obuv bola navrhnutá a je opatrená ochrannou špičkou poskytujúcou 
ochranu pred nárazom energie maximálne 200 J a stlačením silou do 15 kN.

Norma EN346-1  /  EN ISO 20346
Špecifikácia ochrannej obuvi pre pracovisko s označením «P».
Tato obuv bola navrhnutá a je opatrená ochrannou špičkou poskytujúcou 
ochranu pred nárazom energie maximálne 100 J a stlačením silou do 10 kN.

Norma EN347-1  /  EN ISO 20347
Špecifikácia pracovnej obuvi s označením «O».
Tato obuv sa líši od bezpečnostnej a ochrannej obuvi tým, že nemá ochrannú 
špičku na ochranu pred nárazom a stlačením.
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• SB, alebo S1 až S5 (bezpečnostná obuv) • PB, alebo P1 až P5 (ochranná obuv) • O1 až O5 (pracovná obuv)

TRIEDA  1 alebo 2 EN 345-1 / EN ISO 20345 EN 346-1 / EN ISO 20346 EN 347-1 / EN ISO 20347

VŠETKY MATERIÁLY sB : základné vlastnosti PB : základné vlastnosti

TRIEDA 1
VŠETKY
MATERIÁLY
OKREM  
PRÍRODNÝCH, 
ALEBO  
sYNTETICKÝCH 
POLYMÉROV

s1 : základné vlastnosti plus :
- uzavretá zadná časť

- anti-statika
- energiu pohlcujúca päta

P1 : základné vlastnosti plus :
- uzavretá zadná časť

- anti-statika
- energiu pohlcujúca päta

O1 : základné vlastnosti plus :
- uzavretá zadná časť

 - podrážka odolná voči uhľovodíkom
- anti-statika

- energiu pohlcujúca päta

s2 : rovnako ako  s1 plus :
- odolnosť voči vode

P2 : rovnako ako  P1 plus :
- odolnosť voči vode

O2 : rovnako ako  O1 plus :
- odolnosť voči vode

s3 : rovnako ako  s2 plus :
- podrážka odolná voči prepichnutiu

- podrážka s hlbokým profilom

P3 : rovnako ako  P2 plus :
- podrážka odolná voči prepichnutiu

- podrážka s hlbokým profilom

O3 : rovnako ako  O2 plus :
- podrážka odolná voči prepichnutiu

- podrážka s hlbokým profilom

TRIEDA 2
PRÍRODNÉ A  
sYNTETICKÉ  
POLYMÉRY

s4 : základné vlastnosti plus :
- anti-statika

- energiu pohlcujúca päta

P4 : základné vlastnosti plus :
- anti-statika

- energiu pohlcujúca päta

O4 : základné vlastnosti plus :
- anti-statika

- energiu pohlcujúca päta
s5 : rovnako ako  s4 plus :

- podrážka odolná voči prepichnutiu
- podrážka s hlbokým profilom

P5 : rovnako ako  P4 plus :
- podrážka odolná voči prepichnutiu

- podrážka s hlbokým profilom

O5 : rovnako ako  O4 plus :
- podrážka odolná voči prepichnutiu

- podrážka s hlbokým profilom

SYMBOLY PRE JEDNOTLIVÉ ŠPECIFIKÁCIE

P Podrážka odolná voči prepichnutiu

E Energiu pohlcujúca päta   

C Chaussure conductrice

A Chaussure antistatique

I Chaussure isolante

HI Tepelne izolovaná podrážka

CI Podrážka izolovaná voči chladu

WRU Vode odpudivý zvršok pre kožené topánky

HRO Podrážka odolná voči kontaktnému teplu

ORO Podrážka odolná voči uhľovodíkom

WR Vode odolná podrážka

M Ochrana proti nárazom

CR Zvršok odolný voči porezaniu

ODOLNOSŤ PROTI POKĹZNUTIU 

Typy podláh Symboly

Tvrdé priemyselné podlahy na použitie v interiéri
 (typu dlažby v agropotravinárskom priemysle)

SRA

Tvrdé priemyselné podlahy na použitie v interiéri 
alebo v exteriéri
(povrchová úprava farba alebo živica v priemysle)

SRB

Všetky typy tvrdých podláh na viacúčelové využitie 
v interiéri alebo v exteriéri

SRC
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A
ABS
Akrylonitril - butadién - styrén (ABS) je termoplast, ktorý sa používa v priemysle na výro-
bu pevných, ľahkých a odlievaných výrobkov. Materiál, ktorý sa používa na výrobu 
škrupinky ochrannej prilby.

ACETÁT
Ide o vlákno, ktoré sa získava pôsobením umelých živíc na celulózu a vyznačuje sa: 
nízkou hmotnosťou, výbornými optickými vlastnosťami, stabilitou pri vysokých teplo-
tách, dobrou odolnosťou voči väčšine chemických látok.  Má niekoľko nedostatkov:  
slabú odolnosť voči oderu a poškrabaniu a v blízkosti zdroja tepla s teplotou vyššou ako 
100°C hrozí riziko vznietenia.

AEROFRESH CONTROL
Systém, ktorý vyvinula spoločnosť Delta Plus. Vďaka ventilačnej mriežke zabezpečuje 
vetranie topánky v oblasti klenby chodidla a členku.

AEROSÓLY
Aerosól v chémii združuje všetky pevné alebo tekuté čiastočky rozptýlené v plynnom 
prostredí. Aerosól je rozprašovač veľmi malých čiastočiek (okrúhleho tvaru) v plyne  
(riziko poškodenia dýchacích ciest).
Mrak je príkladom aerosólu. 
Mrak je príkladom aerosólu. Môžeme tiež menovať hmlu, dym alebo zvírený prach, ktorý 
vychádza pri prášení koberca.

AEV
Priemerná hodnota expozície AEV je priemerná hodnota vystavenia koncentrovaným 
toxickým látkam, ktoré môžu byť škodlivé pre ľudský organizmus. Táto doba vystavenia 
nesmie prekročiť 8 hodín. 
Koncentrácia je vyjadrená v mg/m3
vzduchu pre všetky chemické plyny a škodlivé látky.
Pri plyne a pare sa vyjadrujú v ppm (objemová koncentrácia v častiach na milión).
Tieto hodnoty sú orientačné a berú do úvahu vedecké poznatky v čase, keď sú publiko-
vané. Často sa stáva, že sa tieto hodnoty znižujú, pretože toxikologické poznatky o  
výrobku napredujú.

AKRYL
Syntetické vlákna podobné vlne: veľmi vysoká elasticita (nekrčia sa) , veľmi ľahké, tepelná 
izolácia na úrovni vlny. 
Vysoká odolnosť na oder a trenie. Je termoplastický, má nízke absorpčné vlastnosti,  
rýchlo schne.

AKTÍVNY UHLÍK
Aktívnym uhlíkom, absorbujúcim uhlíkom alebo lekárskym uhlíkom nazývame uhlík, 
ktorý sa spracováva pyrolýzou, aby sa zvýšila jeho absorpčná schopnosť. Základným 
používaným materiálom je často kokosový orech, ale môže to byť aj drevo, kosť alebo 
uhlík iného pôvodu.
V zrnku aktívneho uhlíka sa nachádza sieť pórov a kanálikov s rozmermi, ktoré sú blízke 
rozmerom molekúl. Aktívny uhlík vytvára chemický princíp, ktorý umožňuje pohlcovať 
toxické molekuly plynov/pár.

ANTISTATICKÉ (OBLEČENIE)
Má zároveň vlastnosti vodiča a nevodiča. Je často žiadané v priemyselnom prostredí; 
ponúka dobrý kompromis, keď hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom a usmrtenia  
elektrickým prúdom.
Cieľom ochranného oblečenia nazývaného antistatické je predísť riziku iskrenia, zasiah-
nutia silným elektrickým prúdom, ku ktorému môže dôjsť pri nahromadení elektrických 
nábojov na tele. V najväčšej miere sa používajú na miestach, kde hrozí riziko výbuchu, 
ako napr.: chemické továrne, rafinérie, zbrojárske podniky, bane. Často sa používajú na 
ochranu materiálov citlivých na elektrické výboje, ako napríklad prevádzky na výrobu 
elektroniky, na montovanie polovodičov. Nakoniec sa tiež používajú v kontrolovaných 
atmosférach, ako napríklad lakovne pre automobilový priemysel, ich cieľom je predísť 
emisií čiastočiek, ktoré by sa mohli zachytiť na farbu karosérií.

APV
Assumed Protection Value: predpokladaná úroveň ochrany.
• Tlmenie podľa frekvencie (63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz & 
8000Hz).
• Mean Attenuation: priemerné tlmenie všetkých 16 testovaných osôb
• Standard Deviation: štatistická odchýlka

AQL
Skratky znamenajú «Priemerná Úroveň Kvality». Norma ISO2859 určuje kontrolu vzoriek 
z výrobných šarží. AQL určuje maximálny počet defektovaných rukavíc v balení 100 ks.

ARAMIDOVÉ VLÁKNA
Tepelne stabilné vlákna, ktoré sa v prvom rade používajú pri výrobkoch, ktoré majú byť 
odolné voči teplu (nehorľavé oblečenie). Existujú dva typy: paraaramid ako KEVLAR 
(odolnosť na porezanie a odolnosť na oheň a teplo) a kov-aramid ako NOMEX (antista-
tika a odolnosť na oheň a teplo).

ARCH SUPPORT SYSTEM (podpora klenby chodidla)
Ide o anatomický prvok, ktorý spevňuje klenbu, zaručuje lepšiu stabilitu chodidla a 
vďaka nemu  sa predchádza vyvrtnutiam.

ARI
ARI je skratka, ktorá znamená: Izolujúci dýchací prístroj. Tento typ prístroja chráni dýcha-
cie cesty v prostredí, kde je menej kyslíka ako 17 % a viac ako 5 % toxických látok.

ATEX
Táto direktíva sa zaoberá výrobkami a systémami, ktoré sú určené na použitie vo 
výbušnom prostredí.

B
BAVLNA
Prírodné textilné vlákno, ktoré vzniká z hebkých vlákien, v ktorých sa nachádzajú semená 
bavlny: skladá sa z asi 94 % celulózy.
Vyznačuje sa predovšetkým pohodlnosťou, ľahko sa čistí a dobre absorbuje.

BEDROVÁ PODPORA
Bedrová podpora  je súčasťou bezpečnostných postrojov a plní dvojakú funkciu, podpo-
ruje sedenie a rozkladá sily v prípade pádu,  čím zabráni pôsobeniu veľkej sily v oblasti 
medzi nohami a ďalším javom, ktoré pád vyvoláva.
Bedrová podpora nie je povinná pri postrojoch.

BEZPEČNOSTNÉ LANO
Ide o bezpečnostné lano, ktoré sa pripína na postroj, aby sa osoba, ktorá pracuje vo 
výškach, mohla pohybovať v horizontálnej rovine. Bezpečnostným lanom môže byť  
syntetické lano, popruh, oceľové lano alebo koľajnica.

BEZPEČNOSTNÉ POSTROJE PROTI PÁDU
Prostriedok na zachytenie tela, ktorého cieľom je predchádzať pádom.  Bezpečnostné 
postroje sú zložkou systému, ktorý blokuje pády. Sú navrhnuté tak, aby osobu udržali 
počas pádu a po páde v 50° uhle v porovnaní s vertikálnou rovinou.

BOČNÉ (UCHYTENIE)
Bod uchytenia pri bezpečnostných postrojoch.

BOD UCHYTENIA
Prvok, na ktorý sa pripája ochranný systém proti pádu.

BOD VSTREKOVANIA
Bod, cez ktorý lis pretláča polyetylén do formy a ktorý sa  uzavrie pri vyklopení.

BRÚSENÁ (KOŽA)
Jemná rubová koža- štiepanka, ktorá vzniká brúsením, aby sa dosiahla vlasová štruktúra, 
podobne  ako nubuck, ktorý sa ale  vyrába z lícovej usne.

BRUŠNÉ (UCHYTENIE)
Bod uchytenia pre opasky na udržiavanie pracovnej pozície.
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BUMPER CAP (Ochranná špička)
Ochranný kryt, ktorého cieľom je chrániť špičku podrážky pred predčasným opotrebo-
vaním.

BUNDA (JACKET)
Bunda je druh odevu s rukávmi, ktorý sa zapína vpredu a ktorý pokrýva trup až po pás 
alebo po boky.

BUNDA
Bunda je krátky odev, ktorý zakrýva iba trup a sťahuje sa v páse.

BURZITÍDA
Burzitída je choroba z povolania v kolene, ktorá sa najviac vyskytuje u zváračov, 
pokladačov podláh a dlažby.
Prejavuje sa postupným a pomalým zvýšením objemu zápalu v mazovom vačku kvôli 
opakovaným mikrotraumám.

C
CEMENTOVANIE (MONTÁŽ)
Vo všeobecnosti najpoužívanejší spôsob výroby topánok: Spočíva v nalepení podrážky 
na zvršok.

CEMENTOVANIE (STEHOV)
Montážný postup stehov pomocou teplovzdušného lepenia za účelom zabezpečiť 
nepriepustnosť stehov na povrstvených materiáloch.

CERTIFIKOVANÉ LABORATÓRIUM
Laboratórium schválené podľa smernice 89/686/EHS je laboratórium, ktoré je spôsobilé 
na: vykonávanie testov na prostriedkoch osobnej ochrany, prevádzanie skúšky typu CE 
(článok 10), kontrolu záručného systému kvality EC finálneho výrobku
(článok11a),kontrolu poistného systému kvality CE výroby pod dozorom (článok 11b). 
Schválené laboratórium kontrolujú kompetentné úrady členských štátov a je uvedené v 
oficiálnom vestníku Európskej úniu.

ČESANÁ LÁTKA
Látka, ktorej jedna zo strán alebo obidve majú chlpatý vzhľad, ktorý sa dosiahol česaním. 
Pri tomto úkone sa látka dáva na otáčajúci sa bubon, ktorý je vybavený kovovými tŕňmi. 
Táto úprava výrobok chráni a zjemní, výrobok , no ten sa stáva menej pevným a 
nafúknutejším.

CHLÓROVANÉ (RUKAVICE)
Proces prania latexových rukavíc v chlórovej vode za účelom vytvoriť nepudrované ruka-
vice. Výhoda týchto rukavíc je: ľahšie sa naťahujú na ruku (zamatový kontakt), zvyšujú 
komfort, redukujú alergiu.

CHRÁNIČ SLUCHU
Prvok  proti hluku (s oblúkom a penou), ktorý znižuje hlučnosť.

CHRBTOVÁ SPONA
Prvok bezpečnostných postrojov, cez ktoré sa prekrižujú popruhy na chrbte a pomocou 
ktorého je možné správne polohovať chrbtový D krúžok.

CHRBTOVÉ (UCHYTENIE)
Bod, kde sa pripája ochrana proti pádu na bezpečnostné postroj.

ČINENIE
Činenie transformuje hrubú kožu na činenú neopracovanú kožu, ktorá vďaka tejto úpra-
ve nepodlieha rozkladu a jej konečná a chemická úprava je stabilná.  Sú rôzne typy 
činenia:
• Rastlinné činenie (prírodné činidlá, výťažky z rastlín).
• Minerálne činenie (predovšetkým pomocou solí chrómu).
• Zmiešané činenie (rastlinné činenie opätovne činenie chrómom).

D
DECIBELY
Akustický tlak, inak povedané, intenzita alebo amplitúda zvukov a hlukov, sa vyjadruje v 
decibeloch (dB) a určuje hladinu, ktorá je nebezpečná pre človeka. Bezpečný prah je 
stanovený na 85 dB: nad túto hranicu spôsobuje bolesť a dochádza k poškodeniam.
Decibely sa tiež merajú vďaka sonometru, ktorý transformuje akustický signál na  
elektrický prúd.

DEFLEKTOR
Ide o úlohu, ktorú plní prilba, keď svojím zaobleným tvarom odkláňa trasu pohybujúcej 
sa masy, bez toho, aby ju náhle zablokovala, a tým umožňuje predchádzať silným nára-
zom.

DERMIS
Koža zvieraťa, ktorá sa skladá z dvoch častí: lícová useň( vonkajšia časť) a rubová časť-
štiepanka (vnútorná časť).
Využívaním procesu činenia sa z neho stáva koža.

DIOPTRIA
Jednotka výkonu optických systémov, ktorá slúži na určenie miery odrazu, teda možnosti, 
ktorú má miesto alebo predmet, aby mohol odraziť slnečné lúče. 
JJednotka výkonu sa rovná obrátenej hodnote ohniskovej vzdialenosti vyjadrenej v  
metroch. Ohnisková vzdialenosť je vzdialenosť medzi šošovkou alebo miestom, ktoré 
spôsobuje odraz, a bodom konvergencie týchto lúčov (bod, kde sa stretávajú).
Zrakový systém človeka má 60 dioptrií (4O pre rohovku a 2O pre šošovku).

DIZAJNÉR
Osoba, ktorá navrhuje topánky a ktorá do návrhu začleňuje technické prvky.

DMF
Dimetylformad je známe rozpúšťadlo používané v organickej chémii. DMF môže byť 
karcinogénná látka , hoci EPA (Agentúra na ochranu životného prostredia) nepovažuje 
túto látku za  rakovinotvornú. Nový inovatívny proces výroby často nazývaný PU VODA, 
je 100% na báze vody. Bez rozpúšťadiel ako npr. DMF.

DOLOMITOVÝ KAMEŇ
Dolomitový kameň je kameň na báze uhlíka, ktorý obsahuje minimálne 50% dolomitu. 
Je to dvojitý vápnik uhľohorčík.

DRILEX®
Technická podšívka, ktorá sa nachádza v športových prvotriednych topánkach. Táto 
podšívka sa skladá z 2 vlákien a umožňuje absorbovať pot a odstraňovať vlhkosť  
smerom von (protibakteriálna a protizápachová).

DROBIVÝ (POVRCH)
nepravidelný, poškodený povrch.

DUAL GRIP
Názov opotrebovateľnej podrážky, ktorá sa vyrába kvôli tomu, aby bolo možné ponúknuť 
priľnavý systém pre hladké a sypké povrchy, s výstupmi  po celej šírke dotykovej plochy 
a centrálnymi kanálikmi na odvod kvapalín.

DVOJITÁ HUSTOTA (PODRÁŽKA)
Dvojitá hustota znamená, že podrážka je vyrobená z 2 na seba položených častí. Spodná 
časť, ktorá je v kontakte so zemou, je pevnejšia, zatiaľ čo vrchná časť, pružnejšia,  
pohlcuje nárazy.

E
ECO-DIZAJN
Delta Plus vyvíja eco-dizajn výrobky, ktorých dopad na životné prostredie je znížený na 
minimum. Preto počas životnosti výrobku je minimalizovaná energia, používanie  
organickej bavlny a minimalizácia obalov sú prioritami.
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ELASTAN
Naťahovací materiál vyrobený zo syntetických elastomerových nití. Elastan je vždy mixo-
vaný s inými vláknami, aby mala látka nasledovné vlastnosti: hebkosť, elastickosť a 
nekrčivosť.

ELEKTRICKÝ OBLÚK
Elektrický oblúk je viditeľný elektrický prúd v nevodivom médiu( plyn, vzduch, vákuum...) 
Oblúk sa vytvára keď nevodivý materiál ionizuje, čo sa deje v prípade, keď je na blízku 
vodivý povrch. Pozícia elektrického oblúku je stabilná:  keď si našie najkratšiu cestu, tak 
tam zostane( princíp minimálnej energie) Najväčší problém pri oblúkovom zváraní  je 
uchovať oblúk pri kontinuálnom pohybe aj napriek tomu, že emitujúca plocha (alebo 
skôr prijimacia plocha)  je často pod uhlom.
Zváranie elektrickým oblúkom produkuje veľké množstvo lokálneho tepla, ktoré gene-
ruje tavenie materiálov čo vytvára po ochladení pevný spoj.

ELEKTRICKÝ VÝBOJ
Pri elektrickom výboji dochádza k popáleniu elektrickým oblúkom, bez toho, aby telom 
prešiel elektrický prúd. Pri nízkom napätí a po elektrickom oblúku ide o povrchové  
poranenia pokožky, ktoré v prvom rade postihujú ruky a tvár.
Ochranu zabezpečuje polykarbonát hrúbky >1,4 mm. Najlepšiu ochranu poskytuje štít 
na tvár.

ERGONÓMIA
Náuka o metodickej organizácii práce a prispôsobenia ochranných prostriedkov podľa 
anatomických možností človeka.

EURÓPSKA SMERNICA
Smernica je právna norma spoločenstva, ktorú schvaľuje Rada Európskej únie sama  
alebo v istých prípadoch spolu s Parlamentom. Zaväzuje členské štáty, ktoré musia daný 
cieľ dosiahnuť, no ponecháva im možnosť vybrať si prostriedky a formu, akou daný cieľ 
dosiahnu v lehote, ktorú stanovila Rada.

F
FILTRAČNÝ PRÍSTROJ
Typ prístroja na ochranu dýchacích ciest, ktorý sa používa buď pri pozitívnom tlaku 
(asistovaná ventilácia) alebo pri negatívnom tlaku (samovoľná ventilácia).

FINÁLNA ÚPRAVA
Finálna povrchová úprava niektorých látok alebo nití, ktorej cieľom je dodať látkam a 
nitiam špeciálne vlastnosti, ako napríklad nehorľavosť, antistatickosť, odolnosť voči vode, 
atď...

FLANEL
ľahko česaný materiál, mäkký a chlpatý na dotyk, pôvodne vyrábaný z vlny.

FLIS (PODŠÍVKA)
Podšívka z flisu za účelom zvýšenia teploizolačných vlastností.

FLIS
Česaný efekt na jednej alebo obidvoch stranách za účelom dosiahnutia mäkkého  
povrchu ako zamat. Polar flis poskytuje bezkonkurenčný komfort vďaka jeho ľahkosti, 
mäkkosti, priedušnosti elasticite.
Keďže tento druh materiálu neodoláva vetru, boli vyvinuté polor flis a mikroporne  
membrány.

FLIS
Hrubá a mäkká látka, česaná na oboch stranách.

FLOCK
Bavlnené vlákna nanesené na vnútornú časť rukavíc.
Flokovania poskytuje príjemný a mäkký kontakt a redukuje potenie.

FLUKTUJÚCI
Hluk, ktorého výkyvy sú počas doby merania oveľa vyššie ako 5 dB.

FNP
Nominálny ochranný faktor
Vzorec, ktorý umožňuje definovať ochrannú úroveň pri používaní respirátora na ochranu 
dýchacích ciest a to v skúšobných podmienkach stanovených normou: 
FNP = 100/FTI (%).
Maximálna koncentrácia vystavenia zodpovedá: FNP x VME.

FORMA
Forma je základ pri navrhovaní topánok, aby sa určil všeobecný tvar a ich vlastnosti, či 
dobre sedí na nohe. Pri návrhu je z dreva a potom pri výrobe z umelej hmoty. Veľkosť 
topánky určuje dĺžka chodidla, obvod členku, šírka chodidla, výška priehlavku,ktoré 
zároveň slúžia aj na vytvorenie formy.

FREKVENCIA
Frekvencia sa vyjadruje v hertzoch. Dokážeme počuť iba zvuky, ktorých frekvencia sa 
nachádza medzi 20 a 20 000 Hz. 
Pri frekvencii medzi 20 a 200 Hz je počúvaný zvuk hlboký.  Pod touto frekvenciu sú  
infrazvuky.
Pri frekvencii 2000 a 20000 Hz je počúvaný zvuk ostrý, a nad touto frekvenciou sú  
ultrazvuky.

FRÉZOVANIE
Úkon, ktorý spočíva v stenšovaní kože, aby spájaná časť nebola hrubá.

G
GUMA
Syntetický elastomer vyrobený z ropy, ktorý má elastické vlastnosti a je trvácny. Výhodou 
tohto materiálu je, že ponúka také mechanické vlastnosti, ktoré ponúkajú dobrú 
priľnavosť, dobrú odolnosť voči oderu, pri styku s teplom, olejmi a mastnými látkami.

H
HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point. Ide o metódu na kontrolu kvality v potravinárskom 
prostredí, ktorá umožňuje:
• identifikovať a analyzovať nebezpečenstvá spojené s rôznymi etapami výrobného  
procesu potravinárskych výrobkov; 
• definovať prostriedky požadovanej kontroly
• zabezpečiť, aby sa tieto prostriedky použili efektívne a účinne.
Ide o systematický a racionálny prístup na odstránenie mikrobiologických, fyzikálnych a 
chemických nebezpečenstiev týkajúcich sa potravín.

HLAVNÉ POPRUHY
Hlavné popruhy sú prvky, ktoré sa používajú v bezpečnostných postrojoch pre prácu vo 
výškach. Musia byť navrhnuté tak, aby uniesli telo pri páde osoby a po zastavení. Iné 
popruhy, ktoré tiež tvoria súčasť bezpečnostných postrojov, sa nazývajú sekundárne  
popruhy.

HLINÍKOVÁ (PODŠÍVKA)
Hliníková podšívka, DELTALU, vo vnútri oblečenia pôsobí ako skutočná bariéra, ktorá slúži 
ako ochrana proti chladu a vetru.  Vyznačuje sa svojim tepelne izolačným výkonom a 
nízkou hmotnosťou.

HML
High Medium Low: 3 hladiny frekvencií.

HYDROFILNÝ- ABSORPČNÝ
Absorpčná látka je zložená z materiálov, ktoré absorbujú vodu (napr: bavlna, vlna...).

HYDROFÓBNY - VODEODOLNÝ
Vodeodolná látka je zložená z materiálov, ktoré neabsorbujú vodu. (napr.: polyamid, 
akryl, polyester…).

I
IMPULZÍVNY
Hluk, ktorého zvuková hladina sa takmer okamžite veľmi zvýši.

INFRAČERVENÉ ŽIARENIE
Infračervené žiarenie (IŽ) je elektromagnetické žiarenie vyššej vlnovej dĺžky ako je vlnová 
dĺžka viditeľného svetla, ale kratšej ako je vlnová dĺžka mikrovĺn. Infračervené žiarenie má 
vlnovú dĺžku medzi 750nm a 1nm.
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INFRAZVUKY
Ide o veľmi nízke frekvencie, ktoré človek nie je schopný zachytiť (< 20 Hz). Priemerné 
ľudské ucho počuje iba zvuky v istom frekvenčnom pásme, ktoré sa nachádza medzi 30 
Hz (pod touto hranicou sa zvuky charakterizujú ako infrazvuky)  a 15 Hz (nad túto hra-
nicu sa zvuky charakterizujú ako ultrazvuky). Niektorí fyziológovia počujú aj zvuku 
hraničných frekvencií tohto pásma medzi 20 Hz a 20 kHz.

INTERLOCK
Základný úplet, ktorý sa relatívne nedá párať, a ktorého obe strany sú identické (stĺpce 
očiek). Veľmi často sa používa pri konfekcii športových odevov.

K
KARUSEL (VSTREKOVACÍ)
Ide o stroj, ktorý má viac vstrekovacích piestov (12 18 24 30 36) a používa sa na výrobu 
podrážky.

KEPROVÁ VÄZBA
Tkanina s typom väzby „keprová väzba“ sa vyznačuje rebrami (diagonálny reliéf ) na lícnej 
strane, rubová strana je iná.

KEVLAR®
Para-aramidové vlákno vyrobené spoločnosťou DuPont de Nemours Je ľahké a odolné. 
Pri rovnakej hmotnosti je Kevlar® päťkrát odolnejší ako oceľ. Medzi jeho vlastnosti patrí:  
vysoká odolnosť voči prerezaniu, je karbonizované pri teplote 425°C až 475, netaví 
sa,samozhasiteľné, rozmerová stabilita, chemická stabilita, mení farbu pri UV.

KINETICKÁ ENERGIA
Energia pohybujúceho sa predmetu.

KLIN
Ide o časť, ktorá sa nachádza po každej strane jazyka. Zabezpečuje ochranu a 
nepriepustnosť zapínania.

KOMBINÉZA 
Jednokusový odev, ktorý pokrýva celé telo.

KONCENTRÁCIA 
Množstvá chemickej látky vo vzduchu, ktoré dýcha pracovník na pracovnom mieste a 
ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie.  Preto je potrebné uvádzať hraničné hodnoty, v 
medziach ktorých môžeme predpokladať, že hrozí iba malé alebo žiadne riziko otravy 
(VME/VLE).

KOTVIACE LANO
Element, po ktorom sa pohybuje zachytávač pádu. Zabezpečovacím prostriedkom 
môže byť lano, oceľové lano alebo koľajnica.

KOVOVÝ PRSTENEC
Prvok, ktorý sa pridáva do vnútra koncovej slučky.

KRUPÓN
Časť kože približne vymedzená kĺbmi zadných končatín až po prvý záhyb krku.

KRYTIE (KRYTIE)
Postup pri pletení, ktorý spočíva v tom, že vzniknú dve rôzne strany látky, každá s jedným 
typom nite. Ponúka tak dve výhody: napríklad pohodlie a odolnosť.

L
LAMINÁTOVANIE (LÁTKA)
Laminátovanie je postup spájania dvoch alebo viacerých vrstiev tkanín, úpletov alebo 
netkaných látok za účelom zvýšenia ich výkonnosti.
2 vrstvový laminát korešponduje s 2 vrstvami, ktoré sú vodeodolné, obyčajne na 
vonkajšej strane. Vnútorná strana je zvyčajne hrubšia a mäkkšia za účelom poskytnutia 
vyššieho komfortu.
3 vrstvový laminát je materiál s 3 vrstvami, zvyčajne s vodeodolnou vonkajšou vrstvou, 
komfortnou látkou na vnútornej strane a sendvičovou časťou medzi nimi, ktorá je  
vodeodolná - priedušná membrána.

LANO NA ZAVESENIE
Všeobecný termín, lano na zavesenie, môže byť lano zo syntetických vlákien, oceľové 
lano, popruh alebo reťaz. Lano na zavesenie nesmie byť dlhšie ako 2 m.

LEMOVANIE (ŠITIE)
Šitie, ktorého cieľom je pásom látky, ktorá je kompatibilná s látkou odevu, prekryť iný, 
aby sa dosiahla lepšia nepriepustnosť.

LÍCOVÁ USEŇ
Ide o externú časť kože bez mechanickej úpravy. Toto je najpoddajnejšia a najodolnejšia 
časť kože.

M
MÁČANIE
Postup pri výrobe rukavíc, pri ktorom sa keramická forma ruky ponára do kúpeľa 
zloženého z rôznych látok podľa toho, aký materiál sa používa. Ďalšou etapou je etapa 
vypaľovania v peciach (vulkanizácia).

MANŽETA Z ÚPLETU
Úpletové zakončenie manžety rukavice, ktoré umožňuje udržať rukavicu na zápästí a 
bráni prenikaniu prachu a špiny do vnútra rukavice.

MEMBRÁNA
Je to tenký polymerový film (PU alebo poyester) aplikovaný na povrch látky za účelomk 
zvýšiť vodeodolnosť a priedušnosť.

MERNÁ JEDNOTKA (NIŤ)
Tex, Décitex (Dtex), Denier (D) alebo metrické číslo (Nm) sú merné jednotky nití, aby sa 
určila ich hrúbka, ktorá sa tiež označuje termínom číslovanie.

MIG/MAG (ZVÁRANIE)
(Kov- oblúkový inertný plyn) alebo MAG (Kov-oblúkový aktívny plyn) zváranie( jediný 
rozdiel medzi týmito typmi zvárania je v použití typu plynu). Oidva typy  sa nazývajú 
podľa terminológie AWS ako GMAW (plynovo kovové oblúkové zváranie) čo je semiauto-
matický zvárací proces.
Kov je roztavený teplom, ktoré je uvoľňované elektrickým oblúkom, ktorý erupuje v 
ochrannej atmosfére medzi elktródou ačaťou zváraného materiálu.

MIKROVLÁKNA
ľahké, veľmi jemné a mäkké textilné vlákno, hebké na dotyk.

MODRÉ (SVETLO)
Škodlivé svetlo vysielané medzi 380 a viac ako 500 nanometrami.
príklady: intenzívne slnečné svetlo, svetlo, ktoré sa používa na sedimentáciu porcelánu u 
zubárov...

MONTÁŽ
Montáž je etapa, ktorá spočíva v nasadení zvršku topánky na formu z vložkou.  K výrobe 
dôjde, keď sa spoja rôzne časti  podrážky, vonkajšia a vnútorná podrážka.

MRIEŽKA
Mriežkovaná časť z PVC, ktorá pokrýva respirátor, čo vytvára väčšiu odolnosť voči 
znečisteniu a poškodeniu.

N
NANOMETRE
Merná jednotka (1 milióntina z mm), pomocou ktorej je možné vypočítať vlnovú dĺžku 
svetla.
Maxwell v roku 1865 úspešne dokázal, že svetlo je elektromagnetická vlna, ktorej pole sa 
meria v nanometroch pomocou viditeľného a neviditeľného spektra. Vlnová dĺžka určuje 
farbu svetla. ľudské oko je citlivé iba na vlnové dĺžky medzi 400 a 700 mm.

NÁRAZUODOLNÁ ČIAPKA
Nárazuodolná šiltovka (EN812).
Táto OOPP je značne používaná v priemysle, hlavne v interiéri, kde hrozí nebezpečenstvo 
kontaktného nárazu hlavy s pevnýmy plochami, ktoré môžu zapríčiniť zranenie hlavy. 
Táto šiltovka nesmie nahrádzať bezpečnostnú prilbu, v prípade že je potrebné použiť 
ochranu hlavy podľa normy EN397.
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NASTAVITEĽNÝ PÁS
Sťahovací systém pre bezpečnostné prilby, používa sa plastový posuvný pás. Tento  
systém je iný ako hrebeňový alebo rohatkový systém.

NÁSTREK
Systém pre výrobu podrážok a zipsov, tekutý materiál je vstrekovaný do formy, ten  
následne stuhne a je vybraný z formy.

NÁVRHÁR ŠABLÓN
Osoba, ktorá vytvára šablóny pre odevy, zvrškov obuvi a to pred strihaním kompletizo-
vaním.

NBR (NITRIL)
Typ nitrilu: z anglickej verzie Nitril Butadiene Rubber (NBR)

NEGATÍVNY (TLAK)
Negatívny tlak zodpovedá dýchaciemu filtračnému prístroju s voľným vetraním (jeden z 
dvoch druhov filtračných systémov s pozitívnym tlakom).

NEHORĽAVOSŤ
Napustenie textilných látok nehorľavými látkami, aby sa znížilo nebezpečenstvo vzniku 
ohňa alebo aby sa spomalilo rozširovanie plameňa.

NEOPRÉN
Ide o syntetický latex. Získava sa polymerizáciou zlúčeniny chlóru: polychloroprén.
Neoprén má tie isté výhody ako latex, nepriepustnosť, elastickosť, odolnosť na alkohol 
čistiace látky. Taktiež poskytuje výbornu ochranu pre chemikáliamí, olejom a hydroulík-
mi a má dobrú odolnosť proti teplu.

NEPREMOKAVÁ (KOŽA)
Spracovanie kože na základe minerálnych, syntetických olejov alebo olejov vyrobených 
na základe fluorovaných živíc. Cieľom tohto spracovania je upraviť kožu tak, aby bola 
nepremokavá. TTýmto spracovaním koža získava výkonnejšie mechanické vlastnosti 
voči otieraniu a z nej vyrobené rukavice sú pohodlnejšie (pružnejšie), čím sa zvyšuje 
zručnosť a predlžuje dĺžka životnosti.

NEPRIEPUSTNÝ
Z látky, ktorá je nepremokavá, sa môžu šiť odevy, ktoré vôbec neprepúšťajú vzduch ani 
vodu. Nepriepustnosť sa najčastejšie dosiahne nanesením plastického filmu (PVC,PU 
alebo akryl) na povrch látky.

NEROZKLADAJÚCA (KOŽA)
Po procese činenia sa koža stáva nerozkladajúca, čo znamená že nemôže ďalej hniť.

NEŠKODNOSŤ
Neškodnosť výrobku, napríklad oblečenia, je veľmi dôležitá, pretože zaručuje, že výrobok 
neobsahuje materiály, ktoré môžu spôsobiť alergie niektorým sensitívnym ľuďom. 
Neškodnosť je súčasťou normy, ktorá špecifikuje všeobecné požiadavky ochranných 
odevov, EN340. Kontroluje sa predovšetkým pH materiálov, obsah chrómu VI v kožiach, 
emisie niklu kovových materiálov, azoické farbivá a trvácnosť náterov.

NETKANÉ
Netkané látky sa používajú na výrobu mnohých výrobkov: jednorazové oblečenie, inte-
riérové prikrývky, spací vak, prostriedky na utieranie, plienky pre bábätká, krycie povrchy 
na zem a steny, výstuhy, podšívky šiat, atď...
Existujú tri výrobné postupy plátov z netkaných látok:
Suchý spôsob, priame využitie vlákien hneď pri výstupe z česačky na tvorbu celistvých 
plôch.
Vlhký spôsob, používa sa podobný spôsob ako spôsob na výrobu papiera.
Tavenie, syntetické vlákna sa napínajú pri teplom prúde vzduchu a potom sa tvarujú.

NITRIL
Ide o syntetický latex. Vulkanizáciou získava vlastnosti blízke vlastnostiam prírodného 
latexu a množstvo iných výhod (odolnosť voči oderu, výborný výkon v olejnatom a  
mastnom prostredí, dobrá odolnosť voči chemickým výrobkom).

NOMAZ
Látka, 60 % bavlna, 40 % polyester, ktorá sa používa na pokrytie čelnej strany pásu alebo 

potiaceho pásu.

NOMEX®
Nomex®  (DuPont de Nemours) je tepelne stabilné vlákno (nezápalné), ktoré patrí medzi 
syntetické meta aramidové vlákna. Je skutočne nehorľavé a po vypraní látky sa 
nevyžaduje žiadna úprava.
Toto vlákno sa tiež vyznačuje veľmi veľkou tuhosťou.

NUBUCK (KOŽA)
Lícová koža, ktorej vrchná strana je brúsená, aby mala jemný velúrový a hebký vzhľad.

NYLON
Obchodná značka spoločnosti DuPont de Nemours. Ide o polyamid.

O
OBLÚKOVÁ VÝSTUŽ
Slúži na podoprenie klenby chodidla. Veľmi často sa používa drevená a tiež oceľová, v 
súčasnosti sa robí aj z kompozitných  materiálov, jej úlohou je podopierať oblúk  
chodidla nazvaný klenba.

OBMEDZOVACÍ (SYSTÉM)
Systém určený na istenie osoby v bode upínania tak, aby sa predišlo pádu z výšky.

OBNITKOVANIE (ŠITIE)
Obnitkovávací steh, ktorý spočíva v prekrižovaní troch nití okolo dvoch okrajov látky, 
ktorá sa má zošívať.

OBRÁTENÁ LÍCOVÁ USEŇ
Použitie obrátenej lícovej usne umožňuje udržiavanie poddajnosti a značne zvyšuje 
odolnosť proti oderu.
Úprava na vodeodolnosť na obrátenej lícovej usni je viac efektívna ako na lícovej usni.

OCEĽ
Kvôli svojej odolnosti voči sile 1100 N sa používa do podrážky ako ochrana proti  
prepichnutiu.

ODER
Oder znamená opotrebovanie výrobku trením. Rukavice norma EN388, Oblečenie  
norma EN343 a obuv norma EN ISO2003344. Test určuje kedy bude predmetný výrobok 
poškodený.

ODLIEVANIE
Odlievanie je technikou, ktorá spočíva vo vytvorení predmetu pomocou odlievacej  
formy, ktorá má vydutý tvar požadovaného predmetu. 
Odlievacia látka sa musí transformovať z tekutého stavu na pevný alebo môže byť aj 
mazľavá, ale dostatočne konzistentná na to, aby sa mohla z formy vyliať, bez toho, aby sa 
zdeformovala.
Môžu sa odlievať rôzne látky:
• Kovy 
• Plasty. Rámy na okuliare sa vyrábajú odlievaním pomocou vstrekovania, technika na 
výrobu veľkých alebo veľmi veľkých množstiev, ide o odlievanie diskov alebo foriem.

ODOLNÝ VOČI VODE A OLEJOM
Spracovanie kože na základe minerálnych, syntetických olejov alebo olejov vyrobených 
na základe fluórových živíc, ktorého cieľom je upraviť kožu tak, aby koža neprepúšťala 
vodu a/alebo olej. ýmto spracovaním koža získava výkonnejšie mechanické vlastnosti 
voči oderu a z nej vyrobené rukavice sú pohodlnejšie (pružnejšie), čím sa zvyšuje 
zručnosť a predlžuje dĺžka životnosti.

OOPP
Osobné ochranné pracovné pomôcky.
Poda Európskej direktívy to je každý výrobok, ktorý je používaný pracovníkom za účelom 
ochrany pred jedným alebo viacerými rizikami, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo 
bezpečnosť pri práci a dodatočné príslušenstvo  na rovnaký účel.
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OPTICKÁ TRIEDA
Existujú 3 kvalitatívne optické triedy. 1. trieda zodpovedá najlepšej kvalite, odporúča sa 
pri permanentnom nosení okuliarov. 2. trieda je určená na prerušované nosenie okulia-
rov, zatiaľ čo 3. trieda je určená iba na veľmi krátke nosenie.

OPTICKÝ ZÁKLAD
Ide o lúč zakrivenia šošovky.  Najzahnutejší optický základ je 9; najmenej zahnutý je 4 a 
najčastejší je 6.

OSNOVA
Ide o vertikálne nite, ktoré slúžia na výrobu látky.

OTÁČACIA SPOJKA
Prvok, ktorý sa najčastejšie pripája k spojke alebo zachytávaču pádu a ktorý umožňuje 
otáčanie dvoch častí nezávislých na sebe.

OVERGLASSES 
Ochranné okuliare vhodné na nosenie cez dioptrické okuliare.

OXFORD
Hrubá vláknová väzba s lesklým povrchom podobným ako Oxfordská väzba bavlnených 
tričiek.

P
PANOFLEX®
Ohybné prvky integrované v podrážke, aby sa zlepšila jej ohybnosť.

PANOSHOCK®
Inovatívny prvok spoločnosti Delta Plus: rozpínavý gumený prvok, ktorý pohlcuje a 
zmenšuje nárazy na chrbticu.

PARKA BUNDA
Odev, ktorý je kratší ako kabát a ktorý je dlhší ako sako a ktorý má kapucňu a je  
nepremokavý.

PÁS
Jedná sa o súčasť popruhov pri prilbách. Môže byť buď z polyetylénu BD (nízka hustota), 
z nomazu alebo z nylonu. Nastavuje sa buď pomocou uťahovacieho systému s ozubni-
cou alebo pomocou posuvného uťahovacieho systému (uťahovacie svorky s drážkami) 
na ochrannej prilbe slúži na udržanie prilby na mieste na zátylku, aby sa zabezpečil tlak 
potrebný na nastavenie prilby.

PÁSKA NA RUKÁVE
Pásky na rukáve sú časti látky, ktoré sa dávajú okolo ramena. Reflexné pásky sú 
príslušenstvom, ktoré lepšie zviditeľňuje odev. Pozor, nejde o prostriedky osobnej ochrany.

PATENT
Typ úpletu 1x1/2x1/2x2 (počet očiek na prednej strane/počet očiek na zadnej strane), 
vďaka ktorému je možné vyrábať elastické a obojstranné úplety.  Predovšetkým sa 
používajú na výrobu pulóvrov, patentových lemov, obuvníckych prvkov  a spodnú 
bielizeň.

PENA
Prvok ochrany proti hluku (pri oblúkoch a mušliach), ktorá tlmí hluk a prináša pohodlie.

PERMEÁCIA
Aj napriek tomu, že na rukaviciach nie sú žiadne póry alebo poškodenia, chemická látka 
môže časom cez rukavicu presiaknuť a dostať sa tak do kontaktu s pokožkou. Norma  
EN 374 hodnotí túto výkonnosť. Meria sa čas (v minútach), za ktorý chemická látka  
prenikne cez ochranný materiál (1mg/m2).

PHYLON®
Phylon® je syntetický, veľmi pružný, tlmiaci materiál, ktorý využívajú všetky veľké športové 
značky na výrobu športovej obuvi. Ide o tvarovanú a lisovanú vložku EVA (etylén-vinyl-
acetát).

PIGMENTOVANÁ (RUBOVÁ KOŽA- ŠTIEPANKA)
Rubová koža napustená vrstvou farbiva. Ide o lacnú, kvalitnú a odolnú kožu na topánky.

PIQUE EFEKT (ŠVY)
Efekt na látke pri pletení ktorý pripomína štruktúru vaflov (oblátky).

PLÁTNO (VÄZBA)
Väzba plátno je základná väzba látok, ktorá sa vyznačuje obojstrannosťou a prepletaním 
nití osnovy s útkovými niťami. Nie je žiaden rozdiel medzi lícovou  a rubnou stranou 
látky. Táto väzba je obzvlášť odolná voči oderu a ľahko impregnovateľná.

PLETENÝ PATENT
Pružný a elastický pás z úpletu z patentového vzoru, ktorý sa používa na zakončenie 
výstrihu, rukávov, nohavíc, spodné zakončenie niektorých odevov. Je určený na stiahnu-
tie zápästí, výstrihov…
• spojený lem (pletený naraz s hlavným dielom).
• oddelený lem (pletený oddelene a potom prišitý).

PODKLADOVÉ (RUKAVICE)
Ponorená a pokrytá forma (alebo bez podkladu) úpletovou bavlnenou rukavicou typu 
žerzej alebo interlock.
Rukavice s podkladom poskytujú vyššiu mechanickú ochranu a komfort ako rukavice 
bez podkladu.

PODPERA
Pevná časť vložená medzi vrchnú časť a podšívku, je umiestnená v zadnej časti topánky, 
chráni pred prepadnutím a drží pätu na mieste.

PODRÁŽKA
Podrážka je časť, ktorá tvorí spodnú časť topánky. Je v kontakte so zemou. Spodnú časť 
obuvi môže tvoriť niekoľko podrážok. Materiály, ktoré sa používajú na ich výrobu, ich 
skladba, ako aj výrobný proces zaručujú vyhľadávanú ergonomickú výkonnosť, teda: 
priľnavosť, protišmykovosť, bezpečnosť a pohodlie.

PODŠÍVKA
Časť, ktorá je v styku s chodidlom; často je kožená alebo látková; zlepšuje tvar topánky a 
pokiaľ ide o pohodlie, pôsobí ako druhá pokožka.

POHYBLIVÉ OCHRANNÉ ZARIADENIE PROTI PÁDU
Ochranné zariadenie proti pádu s funkciou automatického zablokovania a s vodiacim 
systémom. Ochranné zariadenie proti pádu sa pohybuje po celej dĺžke zabezpečovacieho 
elementu. Sprevádza operátora pri premiestňovaní sa bez toho, aby bol potrebný ma-
nuálny zásah z jeho strany. V prípade pádu sa ochranné zariadenie proti pádu automa-
ticky zablokuje v zabezpečovacom držiaku.

POLOKOŠEĽA (POLO)
Z polokošieľ vznikli športové košele so sklopeným pleteným golierom, presnejšie so 
žerzejovým golierom.

POLYAMID
Syntetické vlákno odolné na naťahovanie a oder.
Toto je elastické vlákno, ktoré má vlastnosť vrátiť svoj pôvodný tvar po deformácii.  
Rýchlo schne keďže pohlcuje vodu. Odoláva hmyzu.

POLYESTER
Syntetické vlákno s niekoľkými výhodami podobnými ako polyamid:
odolnosť voči naťahovaniu a oderu, dobrá elastickosť, nekrčivosť, trvácnosť farieb, ľahká 
údržba , vysoká odolnosť na oder, odolnosť na kyseliny, rozpúšťadlá a teplo. Môže byť 
miešané s vlnou a bavlnou, čím sa umožňuje absorbciá potu, znižujr sa drsnosť povrchu 
a znižuje sa tendencia  šupania.

POLYETYLÉN
Polymér získaný polymerizáciou etylénových molekúl. Ide o látku s nízkou hustotou s 
dobrou odolnosťou voči chemickým látkam, veľkou stabilitou, ktorá sa ľahko recykluje.
Polyetylén(PE) je klasifikovaný podľa hustoty.
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POLYKARBONÁT
Polykarbonát je polymér (plast), ktorý má výborné mechanické vlastnosti a je odolný 
voči teplu, môže sa používať až do 120°C, jeho odolnosť voči nárazom je optimálna, 
preto sa používa v mnohých odvetviach. Filtruje 99,9 % UV medzi 0 a 380 nm, úprava UV 
400 predlžuje túto ochranu až do 400 nm a absorbuje časť modrého svetla svetelného 
spektra. Jeho použitie je však obmedzené, kvôli tomu, že je citlivý na chemické činidlá a 
UV.

POLYMÉR
Polymér je pomenovanie reťazca molekúl, ktoré predtým ako sa roztavia a premenia na 
nite, musia prejsť procesom na výrobu syntetických vlákien. Polymerizácia je proces, 
ktorým sa vyrábajú polyméry naviazaním malých molekúl (monomérov) do molekulov.

POLYMERIZÁCIA
Chemický postup, ktorým sa živice alebo plasty teplom nanášajú na textilné látky.

POLYPROPYLÉN
Patrí medzi polyolefínové vlákna: 
štrukturálne veľmi podobné ako plyetylén. Polypropylén môže byť použitý ako plast 
(prilby) alebo ako vlákno (tkané alebo netkané).
trieda polymérov, ktoré združujú polyetylény a polypropylény. (pozri heslo netkané).
Tento materiál je recyklovateľný a odoláva oderu a treniu. Je odolný voči mazivám. Taví 
sa pri teplote vyššej ako 160°C.

POLYTEXTURE
Efekt materiálu s asociáciou väzby. Napr.: Ripstop s krabicovým efektom.

POLYURETÁN
Polyuretán je polymér, ktorý sa transformuje na živicu alebo syntetickú penu a ktorý sa 
používa pri úprave vrstvovaním v niektorých membránach a na výrobu elasténových nití 
(Lycra®).
Polyuretán sa často používa ako náter, ktorý látkam dodáva nepremokavé vlastnosti. 
Odevy vyrobené z látok s týmto náterom sú veľmi často priedušné a sú veľmi dobrým 
alternatívnym riešením v porovnaní s oveľa drahšími výrobkami vyrobenými s nepremo-
kavých priedušných membrán.
PU má veľmi dobré mechanické vlastností (životnosť,oder, roztrhnutie, mikro porez).

PONGEE
Materiál s lesklým hodvábnym povrchom.

POPELÍN
Husto tkaná bavlna používaná najmä pre tričká.

POPRUH (PRILBA)
Môžu byť z textílie alebo polyetylénu. Ich úlohou je tlmiť nárazy pri padajúcom predmete.
Skladá  sa z dvoch častí: hlavový pás a výstelka.

POPRUHY NA HLAVU 
Ide o prvok bezpečnostných popruhov. Existujú popruhy na hlavu so 4 remeňmi a  
popruhy na hlavu so 6 remeňmi. Popruhy na hlavu so 6 upevňovacími bodmi 
zabezpečujú lepšie rozdelenie sily, ktorá pôsobí na prilbu.
Popruhy na hlavu môžu byť z polyetylénu alebo textilné pre lepšiu absorpciu potu.

POŤAHOVANIE- VRSTVENIE
 Je to operácia, pomocou ktorej sa povrch textílie pokrýva vrstvou chemickej látky (poly-
mérne materiály), aby bola nepriepustná a odolávala chemickým látkam alebo aby sa 
zlepšila jej mechanická odolnosť. Existuje predovšetkým vo forme polyvinyl chloridu 
(PVC), akrylického polyuretánu a prírodného alebo syntetického elastoméru. Využíva sa 
pri rôznych výrobkov, od plachty, imitáciu kože a využíva sa aj pri ochranných 
oblečeniach.
Tieto nátery sú predovšetkým vo forme polyvinyl chloridu (PVC), polyuretánu, akrylickej 
látky, ale aj vo forme prírodných (latex) alebo syntetických (nitril) elastomérov.

POTNÝ PÁS
Pás proti poteniu umiestnený v časti  popruhov prilby, ktorý sa dotýka čela. Potné pásy 
môžu byť z nylonovej peny alebo v prevedení Nomaz.

POTRAVINÁRSKA (PODRÁŽKA)
Biela alebo svetlá podrážka, aby sa nešpinila podlaha; protišmyková podrážka, pretože sa 
používa na veľmi klzkých podlahách.

POTRAVINY (KOMPATIBILITA)
Výrobok nesmie byť v kontakte s potravinami a to v množstvách, ktoré by mohli pôsobiť 
negatívne na ľudské zdravie alebo ktoré by mohli modifikovať ich kompozíciu alebo 
meniť ich organoleptické kvality.
Direktíva 85/572/CEE určuje zoznam alternatívnych látok, ktoré sa používajú na test mi-
grácie látok materiálov plastických výrobkov, ktoré budú v kontatkte s potravinami:
-Alternatíva na báze vody(pH > 4.5): Simulant A
-Alternatíva na báze kyselín(pH <= 4.5): Simulant B
-Alternatíva na báze alkoholuSimulant C
-Alternatíva na báze mastných látokSimulant D

POZITÍVNY (TLAK)
Pozitívny tlak zodpovedá dýchaciemu filtračného prístroju s asistovaným vetraním  
(jeden z dvoch druhov filtračných systémov s negatívnym tlakom).

PRACOVNÉ NOHAVICE NA TRAKY
Pracovný odev na traky patrí medzi pracovné oblečenie, ktoré sa skladá z nohavíc a z 
vrchnej časti, ktorá zakrýva aj hruď a je vybavený trakmi. Bežnejšie sa nazýva montérky s 
náprsenkou.

PRED FILTER
Tenký filter na prach (P2 alebo P3), ktorý je možné použiť na polomasku alebo  
celotvárovú masku spoločne s plynovým filtrom( A/B/E/K) za účelom dosiahnuť ochranu 
pred plynom a prachom.

PRERUŠOVANÝ
Hluk, ktorého vlnenie sa niekoľkokrát zníži na prijateľnú hladinu.

PREŠÍVANÁ (PODŠÍVKA)
Teploizpolačná podšívka vyrobená z materiálov, ktoré sú spojené dekoratívným šitím 
(flis+podšívka).

PREŠÍVANIE
Ide o proces, pri ktorom sa spájajú rôzne časti topánky, zvršok, priehlavok, päta a zadná 
časť.

PRÍRODNÝ LATEX
Ide o prírodný polyizoprén, ktorý pochádza z brazílskeho kaučukovníka. Patrí medzi  
elastoméry, a preto je elastický, hutný a robustný. Taktiež má vlastnosti ako vodotesnosť, 
odolnosť voči rozpúšťadlám a čistiacim látkam a tiež niektorým alkoholom.

PRISPÔSOBOVANIE (REFLEX)
Očná šošovka funguje ako dioptrická šošovka, ktorá vďaka svalu umožňuje zaostriť na 
diaľku. Jej nefunkčnosť je príčinou ďalekozrakosti. Tento prispôsobovací reflex 
zabezpečuje jasné a ostré videnie.

PROBAN®
Chemická úprava Proban® sa aplikuje na bavlnenú látku ponáraním  a vďaka nej je látka 
nehorľavá.  Nehorľavé vlastnosti sú garantované až do 50 opraní. Keď sa látka dostane do 
kontaktu s ohňom, intenzívne teplo aktivuje chemickú látku, kktoré uvoľňuje plyny, ktoré 
hasia plameň.

PRSNÉ (UCHYTENIE)
Bod, kde sa upína zachytávač pádu na bezpečnostné postroje.

PU VODA
Inovačný výrobný proces pre rukavice s PU povrstvením, 100% na báze vody, inými  
slovami nanesenie PU na podklad sa vykonáva bez rozpúšťadiel ako napr. DMF čo 
zaručuje prilepenie Pu na podklad. Okrem dopadov na životné prostredie tento proces 
minimalizuje množstvo PU, ktoré ptreniká na vnútornú stranu rukavice čo vytvára  
podklad mäkkším, viac komfortnejším, keďže znižuje potenie a akumuláciu tepla.

PUDROVANÉ (RUKAVICE)
Finálny proces úpravy rukavíc  nanesením púdru (zvyčajne to je kukuričný škrob).  
Rukavice sa stávajú príjemné na dotyk, sú mäkké a obmedzujú potenie. Pri jednorazo-
vých rukaviciach zjednodušujú navliekanie a sťahovanie rukavice.

GlOSár
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GlOSár

PVC
Polyvinyl chlorid je polymér, vo všeobecnosti známy pod skratkou PVC (z angličtiny  
polyvinyl chlorid). 
PVC odoláva rozpúšťadlám, kyselinám a chemickým výrobkom (hlavne uhľovodíkom).
Materiál potiahnutý PVC je reálnou bariérou proti zlému počasiu.
Avšak tieto výrobku by mali byť používané len limitovaný čas v závislosti na teplote a 
pracovnom prostredí.

R
REFLEXNÁ (PÁSKA)
Ide o pásky, ktoré sa pripevňujú na viditeľné miesta oblečenia. 3M Scotchlite TM používa 
2 typy technológií, mikroprizmy (lepší kontrast, pevnosť prispôsobená pre niektoré 
oblečenia) a mikroguľôčky (odolné pri praní, veľmi pružné) a ponúka niekoľko typov 
rôzných pások. Odrazové materiály umožňujú odrážať svetlo aj cez deň aj v noci.

REMIENOK POD BRADU
Prvok , ktorý udržuje prilbu na hlave. Môže buť jednoduchý alebo s chráničom brady, s 
dvoma bodmi uchytenia alebo so štyrmi (tieto sa používajú pri prácach vo výškach).

RIPSTOP
Úprava ripstop je špeciálna konštrukcia nití osnovy a útkových nití (štvorčekovanie), 
vďaka ktorej je možné predchádzať rozširovaniu dier a odevy sú veľmi odolné voči  
prederaveniu.

ROHATKA
Systém nastavenia hlavového poruhu na prilbe, teda veľkosti, použitím rohatkového  
systému kvôli jednoduchosti.

ROZPÚŠŤADLÁ (BEZ ROZPÚŠŤADIEL)
Rozpúšťadlo je tekutina, ktorá rozpúšťa iné látky bez chemických zmien a zároveň sa 
nemení ani rozpúšťadlo. Nový inovačný proces výroby je taktiež nazývaný PU VODA, 
100% základ vody. Žiadné rozpúšťadlá , ako DMF nie je použité v procese nalepenia PU 
na podklad.

RUBOVÁ KOŽA- ŠTIEPANKA
Vnútorná časť kože, ktorá sa získa rozrezaním alebo akoukoľvek inou operáciou, ktorou 
sa odstráni vonkajšia časť kože (odolnosť voči oderu, lacnejšia).

RUKAVICOVÁ MANŽETA
Manžeta dlhá 15 cm, ktorá sa nachádza na zváračských rukaviciach.

S
ŠABLÓNA
Ide o šírku očka. Zodpovedá počtu ihlíc, ktoré sa používajú na 1 anglický palec (2,54 cm). 
Príklad: Šablóna 7 zodpovedá 7 ihliciam na 1 palec. Čím je číslo šablóny vyššie, tým je 
očko užšie. Poznáme tieto šablóny: 7, 10, 13, 14.

SAMONAVÍJACIE OCHRANNÉ ZARIADENIE PROTI PÁDU S AUTOMATICKÝM 
ZABLOKOVANÍM
Ochranné zariadenie proti pádu s funkciou automatického zablokovania a so systémom 
automatického napnutia lana na zavesenie.

SAMOUVOĽŇUJÚCI  (SYSTÉM)
Mechanizmus prilbového remienku. Podľa normy EN397: systémm sa musí uvoľniť pri 
sile > 150 N and < 250 N.

SATÉN (VÄZBA)
Tkanina s typom väzby „satén“ sa vyznačuje lesklým a hladkým povrchom. Kvôli hustote 
nití sa zapaľuje ťažšie ako látka s typom väzby «plátno» alebo «keprová väzba», ktoré sú 
vzdušnejšie. So špeciálnou úpravou, štýlu Proban, je tento materiál nehorľavý a veľmi 
často sa vo svete používa na výrobu prostriedkov osobnej ochrany.

SCBA
Samostatný dýchací prístroj. 
Viď ARI.

SIEŤOVINA (NYLON®)

Ide o Nylon s dutým vláknom, ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a odstraňovanie 
potu.

ŠIKMÝ PRÚŽOK (LÁTKA)
Šikmým prúžkom sa nazýva látka, ktorá sa strihá pod vhodným uhlom, vo všeobecnosti 
pod uhlom 45°. Príklady použitia: pásky alebo stuhy, ktoré sa musia prispôsobiť  
zaokrúhleným tvarom (okraj rukáva, vnútorný pás nohavíc...).

SILA PRI NÁRAZE
Ide o silu, ktorú telo utrpí vo chvíli zastavenia pri páde, táto sila sa vyjadruje v daN  
(dekanewtonoch).

SILIKÓN (BEZ SILIKÓNU)
Silikón je polymer získavaný z piesku.
Je prítomný skoro všade  a to vo forme tmelu, lepidla,   pracích prostriedkov bez  
penivých prísad, kozmetiky, lekárskych pomôcok, eletrických káblov, izolačných prvkov, 
mazivá s vysokou výkonnosťou a iné...certifikovaná rukavica bez silikónu má významnú 
výhodu v priemysle, kde sa požaduje totálna absencia silikónu v výrobnej alebo 
mintážnej sfére. Príkladom je automobilový priemysel, kde je potrebné zaručiť lak bez 
ďaľších otlačkov.

SKLENÉ VLÁKNO
Sklené vlákno je veľmi jemná časť skla. Kompozitné materiály sa zvyčajne spevňujú  
týmito vláknami (hlavne polyméry), ktoré sú potom nazývané sklené vlákna. Monolitické 
sklo je veľmi krehkéý materiál, ale keď je stiahnutý na priemer menej ako jedna desatina 
milimetra stráca krehkosť a stáva sa veľmi mechanicky odolným materiálom.

ŠKRUPINA (BEZPEČNOSTNÁ PRILBA)
Škrupina je jednou z častí prilby používanej na stavbách. Jej úlohou je chrániť pred  
poraneniami pri náraze (pomliaždenie a preniknutie).
Vyrába sa vstrekovaním z dvoch typov materiálov :
• HDPE (veľmi hustý polyetylén), výkonný materiál, najlacnejší a najpoužívanejší.
• ABS (Akrylonitril – butadién – styrén), pevnejší materiál.

SNR
Zjednodušené zníženie úrovne hluku : Málo spoľahlivá metóda no často používaná  
(meranie decibelov bez ohľadu na frekvenciu).

SOFTSHELL
Softshell materiáy sú hybridné materiály. Výhody Softshell oproti polar flis sú: uchováva 
telesné teplo, odvádza vlhkosť a zároveň poskytuje bariéru vonkajším agresiám a to hla-
vne  vetru a jemnému dažďu. Môže byť laminatovaný za účelom zvýšenie výkonností 
(priedušnosť, vdoe odpudivosť).

ŠPICA (BEZPEČNOSTNÁ)
Oceľová, hliníková kostra alebo kostra z kompozitného materiálu, ktorá chráni pred  
nárazom a pomliaždením prstov na nohe. Výkonnosť sa meria na 100 alebo 200 joulov.
Ide o dva hlavné testy; ďalej odolnosť voči korózii (kovová špička), teplu, uhľovodíkom a 
chladu pri špičke z kombinovaného materiálu.

SPOJKA
Spojovací element. Spojkou môže byť karabína alebo hák.

SPONA
Pružná časť umiestnená na vrchu jednorazovej polovičnej masky (na nose), aby sa  
tvárová časť prispôsobila morfológii používateľa.

STABILNÝ
Hluk, ktorého fluktuácie neprekročia 1 dB počas doby merania.

STROEBEL (STEH)
Tento šev je medzi krajčírkami jednoducho známy ako obnitkovávací, jednou niťou sa 
retiazkovým stehom prišíva podrážka k zvršku.

ŠTRUKTÚRA
Pri pletení, metóda viazania stehov je nazývaná štruktúra. Existujú tri základne druhy 
štruktúry.

ŠTYLISTA
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Osoba, ktorá vytvára návrh a štýl výrobkov (obuv, oblečenie, okuliare...) integráciou  
technických elementov dizajnových obmedzení konceptu.

SVETLÁ VÝŠKA
Svetlosť  je výška medzi bodom ukotvenia zachytávača pádu  a najbližšou prekážkou.

SYNTETICKÉ VLÁKNA
Vlákna chemického pôvodu: patria medzi ne polyestery, polyamidy, akrylové látky,  
paraaramidové vlákna, polyetylény, elastény...

SYSTÉM NA OCHRANU PRED PÁDOM
Ochranné zariadenie pred pádom z výšiek alebo Systém na ochranu pred pádom, sa 
skladá z 3 elementov:
- systém na udržanie tela , ktorý bráni pred pádom (telové postroje)
- Systém na tlmenie a zachytenie pred pádom  (zachytávač pádu)
- spojovací element

T
TAEKI (VLÁKNO)
Syntetické vlákno vyrobené z vysokopevného polyetylénu (PRHT). Má excelentné  
mechanické vlastnosti, hlavne odolnosť na oder, porezanie. 
2. generácia TAEKI vlákien je oveľa mäkkšia ako 1. generácia, čo poskytuje vyšší  
komfort.

TASLON
Drsná látka. Veľmi husté prepletenie  vlákien z nej robí veľmi robustnú látku.

TERMOFÚZIA
Spôsob lepenia pri ktorom sa využíva tlak a teplo (reflexné pásy na oblečení, medzi 
podšívka na golieroch...).

THINSULATE™
Obchodná značka spoločnosti 3M. 
Ide o syntetický netkaný izolačný materiál, ktorý sa vyznačuje teplom, pohodlím a 
jemnosťou. Je vodeodolný.

THT (KOŽA ODOLNÁ VOČI TEPLU)
Úprava, ktorou sa dosiahne väčšia odolnosť kože na kontaktné teplo, znižuje zrážanlivosť 
pri kontakte s plameňom. Koža zostáva jemná aj po kontakte so zdrojom tepla.

TIL
Celkový prienik do vnútra
zodpovedá výkonu filtračnej ochrany respirátora a vyjadruje sa v %. Čím je % nižšie, tým 
je ochranný výkon vyšší. 
FFP1: 22%
FFP2: 8%
FFP3: 2%

TKANINA
Akákoľvek látka, ktorá vzniká prekrižovaním nití osnovy a útkových nití a ktorá sa vyrába 
na krosnách alebo na tkáčskom stroji.

TLAKOVÝ OBLÚK
Prvok ochrany proti hluku (s mušľami a penou), ktorý zabezpečuje ochranný tlak na uši.

TLMIČ ENERGIE
Prvok ochrany proti pádu, ktorý je navrhnutý tak, aby rozkladal kinetickú energiu, ktorá 
vzniká pri páde.

TLMIČ PÁDU
Zariadenie na ochranu proti pádu, zložené z lana  a prvku, ktorý pohlcuje energiu a 
vďaka ktorému pri páde z výšky dôjde k bezpečnému zastaveniu, pri správnom 
používaní.

TRIČKO (T-SHIRT)
Tričká sú bavlnené oblečenia, ktoré pokrývajú hornú časť tela, sú bez goliera, najčastejšie 
s krátkymi rukávmi a ich tvar pripomína tvar písmena T.

TYVEK®
Základným materiálom Tyvek® je polyetylén. Pod tlakom a za tepla (Flash Spinning) sa 
získa množstvo neprerušovaných vlákien, ktoré sú pospájané roztavením, aby vznikla 
netkaná látka, ktorá je ľahká, pružná a odolná.

U
UDRŽANIE PRACOVNEJ POZÍCIE (SYSTÉM)
Systém, ktorý užívateľovi umožňuje udržať sa na svojom pracovnom mieste v danej  
polohe.

UHLÍKOVÉ (VLÁKNO)
Uhlíkové vlákna sa používajú v materiáloch za účelom vytvorenia antistatických v 
lastností.

ULTRAFIALOVÝ
Ultrafialové žiarenie je elektromagnetické žiarenie strednej vlnovej dĺžky, ktorá sa na-
chádza medzi dĺžkou viditeľného svetla a dĺžkou X lúčov. Nazýva sa tak preto, že spetrum 
sa skladá s elektromagnetických vĺn s frekvenciou vyššou než tá, ktorá je rozpozná 
ľudským okom ako fialová farba. UV žiarenie je typické pre radiáciu emitovanú Slnkom 
na Zem. veľa ľudí má skúseností s UV žiarením a jeho nepriaznivým efektom na pokožku. 
UV spektrum má aj ďaľšie efekty, ktoré môžu byť negatívne a aj pozitívne pre ľudské 
zdravie.

ULTRAZVUK
Ide o veľmi vysoké frekvencie, ktoré človek nie je schopný zachytiť (>20 000Hz).

ÚPLET
Všeobecný názov pre látky zložené z očiek alebo preväzovaných slučiek, ktoré sa  
vyrábajú pomocou ihlíc alebo háčikov. Úplety sú naťahovateľné.

ÚPRAVA PROTI POŠKRIABANIU
Úprava povrchu šošoviek za účelom menšieho poškriabania. Táto úprava je dosiahnutá 
ponorením výrobku do rozpúšťadla na báze silikónu. Tento proces nesfarbí šošovku a ani 
nemení kvalitu šošovky z hľadiska viditeľnosti.

ÚPRAVA PROTI ZAHMLIEVANIU
Povrchová úprava šošoviek tvorená ponorením šošovky do špeciálneho kúpeľa za 
účelom vytvorenia filmu, ktorý zabraňuje zahmlievaniu. Tento preces nie je kompatibilný 
so šošovkami so zrkadlovou úpravou.

ÚTKOVÁ NIŤ
Ide o horizontálne nite, ktoré slúžia na výrobu látky.

UZÁVER
Pozri ventil.

V
VALCOVANIE 
Drvenie kože po celom jej povrchu pomocou valca, aby bola pevnejšia a pružnejšia.

VÄZBA
Spôsob prepletenia nití osnovy a útkových nití, ktoré navodzujú vzhľad (plátno, satén...) 
alebo ktoré vytvárajú obrázok viditeľný na povrchu látky.  Pri pletení sa spôsob prepleta-
nia očiek nazýva viazanie.  Väzba nezávisí od počtu nití osnovy a útkových nití, ani od 
hrúbky použitých nití.

VEĽKOSŤ
Všetky veľkosti topánok, ktoré sa určujú predovšetkým podľa dĺžky chodidla a jeho šírky, 
ktorá sa meria v obvode ohybov prstov (hrúbka prsta). Tabuľky doplňujúcich mier, ako 
napríklad výška priehlavku, určujú rôzne veľkosti. o svete existujú tri hlavné typy 
číslovaní:
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• francúzske číslovanie (od 17 do 48).
• anglické číslovanie (1 až 13 čísel).
• americké číslovanie (ekvivalent anglického číslovania + 0,5).

VENTIL
Taktiež nazývaný ventilový uzáver dodáva maske dodatočné pohodlie, pretože rýchlo 
znižuje teplotu v čase výdychu a pri odvode CO2. Nachádza sa na respirátoroch 
(označenie výrobku V), polomaskach a celotvárových maskách.

VENTILÁCIA
Otvory, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti škrupiny za účelom lepšieho odvodu tepla 
a potu.Pri týchto prilbách nie je možné vykonávať test na odolnosť voči elektrickému 
napätiu  (440 V, voliteľný test pri 1000 V), okrem prilieb s ventilačnými otvormi, ktoré sa 
nachádzajú v spodnej časti škrupiny.

VESTA
Vesta je krátky odev bez rukávov, ktorý sa môže nosiť tak pod, ako aj na oblečení.

VIAZANIE SLUČKY
Úprava vykonaná na konci lana alebo spleteného kábla, aby vznikla slučka.

VIDITEĽNOSŤ (SVETLO)
Svetelná viditeľnosť, nazývaná aj viditeľné alebo optické spektrum, je časť elektroma-
gnetického spektra, ktoré je viditeľné ľudským okom. Neexistuje žiadne presné vymed-
zenie viditeľného spektra: udské oko, ktoré je prispôsobené svetlu je vo všeobecnosti 
maximálne citlivé na svetlo vlnovej dĺžky asi 550 nm, čo zodpovedá žlto-zelenej farbe.

VINYL
Syntetický termoplastický polymér.
Používa sa pri výrobe jednorazových rukavíc. Odoláva vode, alkoholu a čistiacim látkam, 
nie je elastický.

VLE
Hraničná hodnota expozície ELV je hraničná hodnota vystavenia koncentrovaným toxic-
kým látkam, ktoré môžu byť škodlivé pre ľudský organizmus. Táto doba vystavenia  
nesmie prekročiť 15 minút.
Koncentrácia je vyjadrená v mg/m3

vzduchu pre všetky chemické plyny a škodlivé látky.
Pri plyne a pare sa vyjadrujú v ppm (objemová koncentrácia v častiach na milión).
Tieto hodnoty sú orientačné a berú do úvahu vedecké poznatky v čase, keď sú publiko-
vané. Často sa stáva, že sa tieto hodnoty znižujú, pretože toxikologické poznatky o  
výrobku napredujú. 

VLOŽKA
Ide o vložku, ktorá sa nachádza vo vnútri obuvi a je v kontakte s chodidlom.

VNÚTORNÁ (PODRÁŽKA)
Vnútorná podrážka je komfortná podrážka, zatiaľ čo  vonkajšia podrážka je v kontakte so 
zemou a spolu tvoria dve časti podrážky topánky.

VODEODOLNÉ (ŠVY)
Švy, na ktorých je aplikovaný plastický film za účelom prevencie preniknutia vody (voda 
preniká absorbciou cez nite a stehové dierky) do výrobku. 
Švy sú potiahnuté pásom pomocou termofúzie, ktoré sú z materiálov podobných tým z 
ktorého je vyrobený celkový výrobok čo zaručuje infiltráciu vody a vytvára vodeodolný 
výrobok.

VODEODPUDIVÉ (MATERIÁLY)
Povrchová úprava materiálov za účelom zamedzenia kvapkám vody preniknúť cez  
materiál. Môžeme povedať, že kvapky vody sú odpudené. Tento materiál však nie je  
vodotesný.

VONKAJŠIA (PODRÁŽKA)
Vonkajšia podrážka, tiež nazývaná aj kontaktná podrážka, zodpovedá časti topánky, 
ktorá je v kontakte so zemou. Preto je táto časť vysoko odolná. Spolu s vnútornou 
podrážkou tvoria dve časti podrážky obuvi.

VULKANIZÁCIA

Vulkanizácia je postup, ktorý vynašiel Good Year a ktorý spočíva v zohriati gumy na  
vysokú teplotu, aby sa mohla transformovať. Tento proces je využívaný pri výrobe 
máčaných rukavíc, ktoré sú vložené do pece po aplikovaní materiálu.

VÝSTUŽ
Prídavný diel (veľmi často z kože), prišitý na rukavicu v miestach, ktoré sú vystavené riziku 
oderu a prerezania (výstuž na dlaň, výstuž v tvare V -medzi palec a ukazovák) alebo 
pozdĺžna v prednej časti obuvi.

Z
ZALIEVANIE ZA TEPLA (ŠVY)
Šev pokrytý pásom látky kompatibilnej s látkou odevu a zváraný teplom, aby sa zvýšila 
ochrana a nepriepustnosť.

ZÁLOŽNÝ  POPRUH
Záložný popruh, ktorý je súčasťou bezpečnostných postrojov, jeho úlohou je ramienka 
popruhov udržať na ramenách, aby sa v prípade pádu predišlo akémukoľvek riziku straty 
postroja. Záložný popruh nie je povinnou výbavou bezpečnostných postrojov.

ZANESENIE
Ide o saturáciu filtra. Ochranu dýchacích ciest zabezpečuje mechanická bariéra 
(prekríženie vlákien a elektromagnetická reakcia), keď je filter saturovaný, hovoríme o 
zanesení, používateľ pociťuje, že sa mu ťažšie dýcha.

ZARIADENIE, KTORÉ BLOKUJE ZMENU SMERU
Prvok, ktorý je súčasťou  pohybujúceho sa elementu na  ochranu proti pádu, aby sa  
nemohlo namontovať opačným smerom na zabezpečovací prvok.

ZÁTKY (DO UŠÍ)
Jednorazové proti hluku (EN 352-2): Vložené do ušných kanálikov, aby sa upchal zvuko-
vod. Vo všeobecnosti sú z polyuretánu alebo z PVC, môžu byť tiež pripevnené na tenkú 
šnúrku, oblúk a/alebo kovovú detekovateľnú vložku (používajú sa v potravinárstve).

ŽERZEJ
ľahké a pružné úplety, ktorých lícna a rubová strana sú odlišné. Používajú sa na výrobu 
tričiek a spodnej bielizne.
Výhody sú poddajnosť a komfort.

ZIPS (VNÚTORNÉ ŠITIE)
Zips, ktorý má vnútorné šitie tak, že z vonkajšej strany nie je viditeľné. Používa sa to kvôli 
estetike a za účelom minimalizácie trenia.

ZIPS (VODOTESNÝ)
Zips s vnútorným šitím pokrytý PU membránou za účelom vodotesnosti. Je to  používané 
pri vodeodolných a technických výrobkoch.

ŽĽAB                                                             
 Na okraji prilby, zosilňuje samotnú škrupinu a odvádza vodu.

ZRENIČKA (REFLEX)
Prispôsobenie oka intenzite svetla: zrenička sa rozťahuje alebo sťahuje.

ZRKADLOVÝ
úprava povrchu šošoviek, ktorá mu dodá zrkadlový vzhľad, ktorý umožňuje znížiť očnú 
únavu pri vystavení veľmi silným svetelným lúčom a zmenšuje bolesti spôsobené týmto 
vystavením (bolesti hlavy...).
Táto úprava nie je kompatibilné s úpravou proti zahmlievaniu. 
Farba upraveného povrchu je zvyčajne zlatá.

ZVÁRANIE W (Welding)
Okuliare alebo kukly s rôznymi ochrannými filtrami vhodné pre zváračské práce, respirá-
tory s aktívnym uhlíkom, zváračské okuliare a kukly so špeciálnym tmavým filtrom, ktorý 
chráni zrak a tvár počas zvárania.

ZVRŠOK
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Predná časť, ktorá sa nachádza na vrchnej časti chodidla a tiahne sa po stranách.

ZVRŠOK
Vrchná časť topánok, ktorá sa nachádza nad podrážkou a ktorá sa skladá z jazyka, hrdla a 
päty a zadnej časti.

ZVUK
Zvuk je akustická vibrácia, pohyb častíc v elastickom prostredí vo vzduchu. Zvuk sa cha-
rakterizuje  svojou intenzitou (amplitúda zmeny tlaku na vzduch): silnou alebo slabou, 
ktorá sa vyjadruje v decibeloch (dB). Zvuk sa charakterizuje aj výškou.Zvuk sa charakteri-
zuje aj výškou: ostrý alebo tlmený (počet oscilácií za sekundu), ktorá sa vyjadruje v 
Hertzoch (Hz).
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reGiSter

OCHRANA HLAVY

OCHRANA RÚK

AIR COLTAN 32
BALBI2 21
BASBETA 31
BASALPHA 34
BASEBALL DIAMOND V 25
BLOW GRADIENT 8
BLOW SMOKE 4
BRAVA CLEAR 16
BRAVA MIRROR 7
BRAVA SMOKE 7
BRAVA YELLOW 7
BREEZE CLEAR 11
BREEZE GOLD MIRROR 10
BREEZE SMOKE 3
CASOUD800C 23
COLTAN 33
COLTAN SHORT PEAK 33
CONIC010 40
CONIC200 40
CONIC500 40
CONICAP01 41
CONICAP01BR 41
CONICCO200 40
CONICDE06 41
CONICDIS 40
CONICFIR06 41
CONICFIT06 41
CONICSOF06 41
DYNAMIC JUGALPHA 34
ECRANMI 23
EL MISTI 19
FILTRE11 23
FORESTIER2 34

FUJI2 CLEAR 12
FUJI2 GRADIENT 9
GALERAS 18
GORELI CLEAR 16
HARNESS V 25
HOCKENHEIM 35
INTERLAGOS 37
JUGALPHA 34
KABA 17
KILIMANDJARO CLEAR 16
KILIMANDJARO SMOKE 7
LASCAR 18
LED 12
LEXONE CLEAR 13
LEXONE SMOKE 4
LIPARI CLEAR 14
M1100 45
M1100V 45
M1100VP 45
M1100VPW 45
M1101VPD 45
M1200 44
M1200FV 43
M1200FVW 43
M1200V 44
M1200VP 44
M1200VPW 44
M1201VPD 44
M1300V 42
M1300VP 42
M1301VPD 42
M2FP3V 42
M3000 A1B1E1K1 49

M3000 A2 49
M3000 P2 49
M3000 P3 49
M3000 PREP2 49
M3000 PREP3 49
M3200 - MARS 49
M3200 - MARS KIT 49
M3200 - SPRAY KIT 49
M3FP1 45
M3FP2 44
M6000 A1B1E1K1 48
M6000 A2 48
M6000 P2 48
M6000 P3 48
M6000 PREP2 48
M6000 PREP3 48
M6200 - JUPITER 48
M8000 A2 47
M8000 A2B2E2K2 47
M8000 A2B2E2K2P3 47
M8000 A2P3 47
M8000 K2P3 47
M8000 P3 47
M8100 - URANUS 47
M8200 - MERCURE 47
MAGNY-COURS 36
MASOUD501 23
MEGA CLEAR 16
MENTALPHA 34
MURIA1 19
MURIA2 19
PACAYA CLEAR 12
PACAYA SMOKE 5

PACAYA T5 23
PICO2 21
PITON CLEAR 16
PIT-STOP 39
QUARTZ I 29
QUARTZ II 28
QUARTZ III 27
QUARTZ IV 26
RUIZ2 19
SAKHIR 38
SEPANG 38
SILVERSTONE 35
SOTARA GOLD MIRROR 9
SOTARA SMOKE 6
SPA1 38
SUPEBRAVA SMOKE 6
SUPERBRAVA CLEAR 15
SUZUKA 35
TARA2 15
THUNDER BRONZE 4
THUNDER CLEAR 13
TOBA T5 23
TRAVAUX 2 31
VARIANT 22
VARIANT PLATE 22
VISOR HOLDER 20
VISORG 21
VISORPC 21
VISOR-TORIC 20
VULCANO CLEAR 14
YAS MARINA 37
ZIRCON I 30

49230-49330 107
49400-49500 107
50MAC 102
51FEDF 99
52FEDFP 101
ALPHA 905 88
AN111 73
APPOLON 55
ATHENA 79
BLACK 109
BLACKSX 109
BOL49 71
BRJ49 73
BUCH520V 97
CA515R 105
CA615K 105
CBHV2 97
CG149 73
CO131 74
CO49 74
COB40 74
CP149 73
CPB60 74
CRYOG 107
CT402 102
DA109 84
DC103 109
DCTHI 108
DF132 108
DP302 110

DR605 110
DRF605 108
DS202RP 109
DS302R 109
DUOCOLOR 330 90
FB149 101
FBF15 108
FBF49 108
FBF50 108
FBH60 97
FBJA49 101
FBN49 100
FBN49SX 100
FC115 106
FC129 103
FCN29 103
FGN49 100
FIB49 96
FIBKV02 97
FIRST 111
FP159 99
GCA250 105
GDB505 110
GDB705 110
GDC505 109
GFA115K 106
GFA402 99
GFBLE 101
GFK58H 71
GFT49 102

GLT02 109
KCA15 70
KMA18 67
KPG10 70
KV01J13 67
KV02J10 67
KV02J10P1 67
LA110 78
LA500 78
LA600 89
LAT50 77
MANUTEX 1382 91
NEOCOLOR 530 85
NI015 81
NI150 81
NI155 81
NI170 80
NI175 80
NITREX 802 86
NITREX 820 87
NITREX 830 87
NITREX 846 87
PC10J10P1 68
PICAFLOR 240 90
PM159 72
PM160 72
POSEIDON 58
PRIME 111
PVC7327 84
PVC7335 84

PVCC270 83
PVCC350 82
PVCC400 83
PVCC600 83
SAFE BAMBOO101 98
SPBKEV 107
TC149 103
TC707 103
TC715 106
TERK400 104
TERN 105
TIG15K 106
TOUTRAVO 509 85
TOUTRAVO 510 85
TAE10 73
TP169 72
TT260 72
TT460 72
ULYSSE 54
VE440 89
VE460 90
VE700 59
VE702 59
VE702GR 59
VE702P 60
VE702PG 60
VE703NO 59
VE712 63
VE712GR 63
VE713 62
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USAGE COURT
BLOUSPE 118
BLOUSPO 118
DO100 122
DT111 124
DT112 124
DT113 119
DT114 118
DT117 115
DT119 115
DT120 116
DT220 114
DT230 117

KADP001 127
KADP002 127
KITMIN1 126
KITMSS1 126
KITVI 127
MANCHBL 123
MASQU 123
MASQU1 123
MASQU2 123
MASQUV 123
PA200 121
PA202 121

PO103 120
PO105 117
PO106 117
PO107 120
PO108 119
PO109 117
PO110 119
PO111 119
PO112 120
PO113 121
PO115 121
SURCHPE 125

SURCHPO 125
SURCHSPAB 125
SURCHSPBC 125
SURCHSPBL 125
TABPO02 118
TABPO04 118
TO220 122
TO235 122
TO250 122

OCHRANA TELA
208 207
304 193
305 193
400 192
604 207
605 207
850 192
ADMIRAL 168
ALASKA 167
ALBORAN 169
ASPHALT 204
AUSTRAL II 214
AVIATEUR 187
BADGE 142-179
BAIKAL 212
BALTIC 217
BAUCE 209
BERGEN 189
BOLTON 188
BORCO 221
BORPA 220
BORVE 220
BRASSJA 209
CAGOULE 1 FR 225
CAGOULE 2 FR 225
CAGOULEP 228
CEINT01 229
CEINT02 229
CHAMONIX 194
CHAUSSETTE FR 225
CHEMISE FR 224
CHEMMASTER 225
CLAUDIA 153
CLUSES 187
CO304 193
CO400 192
DARWIN II 179
DICKSON 213
DOUGLAS II 211
DUBLIN 165
DUNCAN 163
EASYVIEW 205
ELSA 152

EMERGENCY 202
EMMA 154
EPICEA II 210
ERABLE II 211
FAIRBANKS 189
FARGO 203
FEROE 181-215
FIDJI 180
FINLAND 217
FIRENZE 157
FJORD 213
FREEWAY 200
GENOUER 229
GENOUVE 229
GILMA 208
GILPM 208
GILPMSV 208
GOTLAND 164
GRANBY 176
HARRICANA II 178
HELSINKI 177
IGLOO II 215
ISLAND 217
ISOLA 179
JEAND 149
JULIA 152
JURA 195
KAARINA 171
KAMAKA 218
KAMAKDO 218
KAMAKHV 218
KARA 194
KARIS 138-175-189
KEILA 170
KINGSTON 178
KIRUNA 178
KISSI 190
LAETITIA 155
LAMPE 209
LAPONIE II 214
LOLA 153
LULEA 163
M1COM 145

M1PAN 144
M1SAL 145
M1VES 144
M2BER 142
M2CDZ 139
M2COM 141
M2GEN 142
M2GIL 142
M2LBE 147
M2LGI 147
M2LPA 146
M2LSA 147
M2LVE 146
M2PAN 140
M2PAW 143-172
M2SAL 141
M2SAW 143-173
M2VES 140
M5COM 135
M5GIL 137
M5GIW 138-174-185
M5PAN 136
M5PAR 138-174
M5POL 138-175
M5SAL 137
M5VES 136
MAICO 222-223
MAIPA 223
MAIVE 223
MANCHB 228
MANCHCA 228
MANCHTI 229
MARIBO 164
MCCDZ 131
MCCHE 134
MCCOM 133
MCPAN 132
MCSAL 134
MCVES 132
MELEZE II 210
MELLISTE 183
MHCDZ 159-199
MHPAN 158-198

MHVES 158-198
MILANO 157
MOLDE 185
MOSS 166
MSGIL 148
MSPAN 148
MSPOL 151
MSTST 151
MULTIVIEW 204
NAPOLI 151
NEVE 194
NEW DELTA 187
NORDIC 195
NORTHWOOD 143-173
OURAGAN 177
OVERVIEW 203
PA900 206
PADOVA 156
PANTAB 227
POLO FR 224
RENO 165
REPORTER 187
RESCUE 201
ROSSLAND 162
RUBANRB20 209
SACHA 155-170-186
SAFE SOPHORA301 150
SANTIAGO 183
SHANNON 188
SIERRA 184
SKYROS 187
SOPHIA 154
SOUS-VETEMENT FR 225
STOCKTON 143-172-182-205
STRADA 2 205
STRADA PU 206
STREET 200
SUNLIGHT 159-199
TABALPV 226
TABCO 226
TABLIVE 226
TABLIVER 227
TABNIT 226

VE713SX 62
VE722 FOAM 63
VE725 68
VE730OR 56
VE730SX 56
VE740 56
VE745 57

VE760 84
VE770 66
VE780 84
VE790 61
VENICLEAN 1340 92
VENICUT31 65
VENICUT41 65

VENICUT42 64
VENICUT51 66
VENIFISH 990 77
VENIPRO 450 89
VENITACTYL 1310 92
VENITACTYL 1350 94
VENITACTYL 1371 94

VENITACTYL 1390 94
VENITACTYL 1400B100 93
VENITACTYL 1400PB100 93
VENITRIL 27 81
VENIZETTE 920 76
ZEPHIR 210 90
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OCHRANA PRI PRÁCI VO VÝŠKACH

OCHRANA NôH

TABPU 226
TALLINA 171-186
TAMPERE 181
TASOUB 228
TASOUB70 227
TIVANO 191

TOFINO 191
TONC2 219
TONP2 219
TONV2 219
TOURA 195
TRAPANI 149

TYPHOON 191
UMEA 166
VE900 206
VERONA 149
VESTEB 227
VESTE FR 224

VISBY 216
WALKER 159-199
WARNING 201
WINGS 169

ANTIBES S1 SRC 238
ASKIA S3 SRC 253
AUREL S1P SRC 245
AURIBEAU S1P HRO 236
BAFFIN II S3 SRC 254
BEAR II S3 CI SRC 253
BRONCO II S1P SRC 259
CADEROUSSE S3 CI SRC 245-255
CANNES S2 SRC 239
CAROMB S1P SRC 245
CASSIS S2 SRC 239
CHAUSSETT 263
CHAUSSON 263
COBRA II S1P SRC 259
CT100 S1 SRC 243
CT200 S1 SRC 243
CT300 S1P SRC 242
CT400 S1P SRC 242
CT500 S3 SRC 243

CT600 S3 SRC 243
DEVON II S3 CI SRC 254
FENNEC II S1 SRC 261
FENNEC II S1P SRC 261
GARGAS II  S1P SRC 251
GIGNAC 2 S5 SRC 257
GORDES II S1 SRC 251
GOULT II S1P SRC 251
GRENADE S1P 261
GUEPARD II S3 SRC 258
JAVON 2 E 257
JET S1P SRC 260
JOUCAS 2 E SRC 257
JUMPER S1 SRC 260
JUMPER S1P SRC 260
LACETS 263
LAUTARET 255
LORIOL S1 SRC 262
MAUBEC SBEA SRC 262

MAZAN S1P SRC 245
MODENE S1P SRC 248
MONTBRUN S3 SRC 244
MORNAS E CI 256
MW100 S1P HRO SRC 235
MW300 S3 HRO SRC 235
MW350 S3 HRO SRC 234
MYKONOS O1 SRC 252
OHIO S3 HRO 237
ORYX II S1P SRC 259
ORYX II S3 SRC 258
PARME II S1P SRC 248
PERTUIS S1P HRO 237
PLANET S3 SRC 240
PLATINE S1P SRC 241
PLATINE S3 SRC 241
PLATOON S1P SRC 241
PLATOON S3 SRC 241
PLAYER S3 SRC 240

PRATO 263
RIMINI II S1P SRC 246-247
RISOUL SBEA SRC 239
ROBION S2 SRC 262
SABOT 2 257
SAFE BAOBAB201 S1P SRC 250
SAHARA S3 261
SAULT S3 SRC 244
SEMELLE 263
SEVILLE S1P 261
SIFNOS O1 SRC 252
UTAH S3 HRO 237
VIENS 2 S4 SRC 257
WINDSOR S3 SRC 249
XR300 S1P HRO SRC 233
XR500 S3 HRO SRC 232
YORK S1P SRC 249

ELARA01 277
ELARA02 277
ELARA03 277
ELARA04 277
ELARA05 271
ELARA06 271
ELARA07 271
ELARA08 271-276
ELARA09 270
ELARA10 270
ELARA11 276

ELARA12 276
ELARA13 278
ELARA14 278
ELARA15 279
ELARA16 278
ELARA17 279
ELARA19 277
ELARA20 277
JANUS01 267
JANUS02 267
JANUS03 268

JANUS04 268
JANUS06 269
JANUS07 267
JANUS08 270
JANUS10 268
JANUS11 269
JANUS12 269
MIMAS01 275
MIMAS02 275
MIMAS03 275
MIMAS04 275

MIMAS05 273
MIMAS06 273
MIMAS07 272
MIMAS08 272
MIMAS09 273
MIMAS10 274
MIMAS11 274
MIMAS12 274
MIMAS13 274
MIMAS17 274

reGiSter


