
Osobný ochranný prostriedok (OOP) definovaný ako kategória II a III v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425 o OOP, (ktorým 
sa zrušuje smernica 89/686/ES o OOP) a certifikovaný notifikovaným orgánom 0403 – Fínsky inštitút pre ochranu zdravia pri 
práci, so sídlom Topeliuksenkatu 41b, 00250 Helsinki, Fínsko. 

Tieto informácie pre používateľov sa týkajú osobných ochranných prostriedkov 
(OOP), ktoré navrhli a vyrobili Elis Design and Supply Chain Centre AB pre spoloč-
nosť Elis Group. Všetkých osobných ochranných prostriedkov (OOP) definovaných 
ako kategória II alebo III sa týkajú tieto pokyny pre používateľov a všetky OOP sú 
v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425 o OOP. Označenia na každom produkte od-
kazujú na príslušnú harmonizovanú normu a/alebo technické špecifikácie opí-
sané ďalej v texte. Oblečenie OOP neposkytuje ochranu hlavy, rúk, očí ani nôh. 
Pre ochranu týchto častí tela je potrebné odev doplniť kompatibilnými OOP. Ten-
to dokument a všetky vyhlásenia o zhode sú dostupné na stránke www.elis.com. 

STN EN 343:2003+A1:2007 Ochrana proti dažďu 
Produkty certifikované podľa normy STN EN 343 chránia pred dažďom a počasím. 
Odolnosť proti prieniku vody a schopnosť odvádzať vodnú paru sú základné vlastnosti 
skúšané na látkach a častiach so švami. Hodnoty zo skúšok sa premenia do ochran-
ných tried (1 – 3), pričom trieda 3 je najvyššia. Nižšie sa uvádza klasifikácia obmedze-
ného času nosenia na základe teploty pracovného prostredia. 

Teplota pracovného prostredia 25 °C 20 °C 15 °C 10 °C 5 °C

Čas nosenia (min.) 60 75 100 240 -

Na označení CE na každom produkte sa uvádza hodnotenie vodotesnosti (X) a schopnosť odvádzať 
vlhkosť od tela (Y). 

X – odolnosť proti prieniku vody
Y – prestup vodnej pary 

Ochranné oblečenie proti dažďu je zvyčajne najvrchnejšou vrstvou oblečenia. Keď sa používa v kom-
binácii s ďalšími vrstvami oblečenia, ktoré uchovávajú vlhkosť, je jeho funkčnosť v tomto ohľade horšia 
a malo by sa zamedziť ich používaniu. 

STN EN 14404:2004 + A1:2010 Chrániče kolien pri práci v kľačiacej polohe
Ochrana kolien sa odporúča pre všetky práce v kľačiacej polohe. Chrániče kolien rovno-
merne distribuujú sily a chránia pred zraneniami spôsobenými malými tvrdými predmetmi 
na zemi. Žiadny chránič nemôže zabezpečiť úplnú ochranu pred zraneniami za všetkých 
okolností. Keď sa odstránia chrániče kolien, oblečenie už neposkytuje žiadnu ochranu. 
Kontaminácia alebo úprava chrániča kolien môže znížiť ochranu. Ak chránič kolien vyka-

zuje perforácie, praskliny alebo ak sa znížila pružnosť, je potrebné nahradiť ho novým. Pri výbere novej 
kolekcie skontrolujte, či je chránič vo vrecku na kolene v dobrej polohe.“Ak to tak nie 
je, vyberte si inú veľkosť alebo zvážte individuálnu veľkosť. 
Oblečenie je certifikované a navrhnuté v kombinácii s chráničom kolien „GEX 240“ 
(veľkosť 245 x 145 mm) od spoločnosti Eurotex. Certifikáciu možno získať výlučne kom-
bináciou týchto konkrétnych chráničov kolien a nohavíc ELIS. 
Klasifikácia; typ 2 (penová plastová výplň do vreciek na nožnej časti nohavíc) a úro-
veň 1 (chrániče kolien vhodné na používanie na rovných alebo nerovných povr-
choch, ktoré poskytujú ochranu pred prerazením silou (100+-5) N). Zabezpečte, aby 
ste chrániče kolien vložili vždy správne. Pozrite si pokyny pre správne umiestnenie; 
hladká strana smeruje von a perforovaná strana je otočená smerom ku kolenu.

Pred odovzdaním nohavíc na pranie nezabudnite vybrať chrániče kolien a vyprázdniť 
všetky vrecká. 

STN EN 1149-5:2018 Ochranné odevy s elektrostatickými vlastnosťami
Toto vydanie normy nahrádza normu STN EN 1149-5:2008. V norme STN EN 1149-5 sa 
špecifikujú požiadavky na materiály a vyhotovenie ochranných odevov schopných 
odvádzať elektrostatický náboj, ktoré sa používajú ako súčasť úplne uzemneného sys-
tému, a pre odpor menší ako 108 Ω. Ochranné oblečenie je navrhnuté na nosenie v 
zónach 1, 2, 20, 21 a 22 (uvedených v norme STN EN 60079-10-1; určovanie výbušných 

plynných prostredí a -2 určovanie priestorov s výbušným prachom), v ktorých je minimálna iniciačná 
energia výbušného prostredia najmenej 0,016 m. Oblečenie schopné odvádzať elektrostatický náboj 
sa nepoužíva v atmosfére obohatenej kyslíkom alebo v zóne 0 (uvedenej v norme STN EN 60079-10-2) 
bez predchádzajúceho súhlasu zodpovedného bezpečnostného technika. Jeho účelom je zamedziť 
neúmyselným výbojom v potenciálne výbušných prostrediach a to, aby nebolo zdrojom požiaru. Ob-
lečenie certifikované podľa normy STN EN 1149-5 musí počas normálneho používania vrátane všetkých 
pohybov stále zakrývať všetky materiály/odevy, ktoré nevyhovujú daným normám, aby sa neporušil 
uzemnený systém. Z rovnakého dôvodu neodstraňujte ochranné oblečenie chrániace pred elektrosta-
tickým výbojom v prostrediach obohatených kyslíkom, zápalných alebo výbušných prostrediach alebo 
pri manipulácii s potenciálne výbušnými látkami. 

Kapucne, ktoré nie sú vyrobené z materiálu schopného odvádzať elektrostatický náboj a ktoré sú vy-
stavené, by malo byť možné odstrániť alebo zložiť do oblečenia, keď sa nepoužívajú. Zatváracie me-
chanizmy sa počas práce v rizikových zónach nesmú otvárať. Čistenie sa vykonáva v súlade s pokynmi 
výrobcu; používajú sa len štandardné priemyselné pracie postupy. 

Poznámka: Táto norma sa nevzťahuje na ochranu pred vysokým napätím, vtedy by sa mala zvážiť 
norma STN IEC 61482-2.

STN IEC 61482-2:2009 Ochrana pred tepelným ohrozením elektrickým oblúkom 
V norme sa stanovujú požiadavky a skúšobné metódy pre materiály a oblečenie po-
užívané na ochranu pracovníkov pred nebezpečenstvom neúmyselného elektrického 
oblúku. Výkonnosť sa hodnotí na základe všeobecných vlastností a najdôležitejšou je 
tepelná odolnosť voči oblúku. Certifikované oblečenie bolo skúšané ako hotový odev a 
aj samostatne všetky materiály. Ochrana sa počíta na základe predpokladu, že použí-

vateľ bude mať po náhodnom vystavení elektrickému oblúku popáleniny druhého stupňa. Táto norma 
nezahŕňa nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom, hluk, UV emisie, tepelný tlak, horúci olej ani 
fyzický a duševný šok z toxických vplyvov. Norma sa nevzťahuje na ochranu hlavy, rúk a nôh. 

Nenoste pod ochranným oblekom oblečenie, ako je napríklad spodná bielizeň, vyrobené z polyamidu, 
polyesteru či akrylových vlákien (alebo iných syntetických vlákien), lebo pri vystavení záblesku oblúka 
sa roztavia. Hoci oblečenie je navrhnuté na ochranu pred plameňom, kontaminácia môže znížiť funk-
ciu ochrany pred vystavením elektrickému oblúku. Oblečenie musí byť preto vyčistené, keď sa zašpiní. 
Nikdy nepoužívajte oblečenie, ktoré bolo počas predchádzajúceho používania poškodené elektric-
kým oblúkom! Schválené sú dve medzinárodné skúšobné metódy. V závislosti od potrieb používateľ 
špecifikuje minimálne jednú skúšobnú metódu. Ochranné oblečenie sa zaradí do triedy 1 (4 kA) alebo 
triedy 2 (7 kA), keď trieda 2 označuje vyššiu tepelnú odolnosť voči elektrickému oblúku. 
Druhá skúšobná metóda je otvorená oblúková metóda. Tepelná odolnosť sa udáva ako množstvo 
energie potrebnej na spôsobenie popálenia Arc Thermal Performance Value (ATPV) alebo množstvo 
energie, keď materiál prehorí, Energy Break-open Threshold (EBT), hodnota vyjadrená v cal/cm². Čím 
vyššia hodnota ATPV alebo EBT, tým väčšia ochrana pred teplom. 
Keď produkt tvoria viaceré materiály, označenie na oblečení udáva najnižšie hodnotenie. 

STN EN 13034:2005+A1:2009 Funkčné ochranné oblečenie poskytujúce obmedzenú 
ochranu proti kvapalných chemikáliám typ 6 [PB] 
Ochranné oblečenie poskytuje obmedzenú ochranu pred malými fŕkancami kvapal-
ných chemikálií. Typ 6 je určený na ochranu pred možným vystavením malému množstvu 
spreju, kvapalných aerosólov alebo malých fŕkancov. Kontaminácia sprejmi po priamom 
styku s veľkými fŕkancami alebo zatlačením OOP na kvapalné chemikálie nepatria do 

ochranného rámca tejto normy. Ochranný oblek sa používa s vhodnými topánkami a/alebo ďalším 
ochrannými prostriedkami. 
Prvky sú navrhnuté tak, aby zabránili vniknutiu chemikálií a v prípade styku s kvapalnými chemikáliami 
zabezpečili funkciu odplavenia. Oblečenie s čiastočnou ochranou tela [PB] typu 6 sa môže používať 
samostatne alebo v kombinácii s iným oblečením. Na dosiahnutie čo najlepšej ochrany používajte ob-

lečenie, ktoré pokrýva celé telo; celotelový oblek alebo dvojdielny oblek, všetko certifikované podľa 
normy STN EN 13034. Oblečenie [PB] typu 6 nebolo skúšané ako kompletný oblek. Musí sa zvážiť hodno-
tenie rizík na vhodný výber ochranného oblečenia. 
Dôležité: Na zabezpečenie toho, aby mal používateľ vždy náležité informácie o vlastnostiach materiálu 
jednotlivých kusov oblečenia, sa na každom označení oblečenia uvádzajú názvy chemických látok a 
približné koncentrácie zložiek vrátane výkonnostných úrovní pre odpudivosť kvapalín a vniknutie kvapalín. 
Keď sa zavádza kolekcia, odporúčame skúšku výkonnosti v reálnych podmienkach s vystavením rizi-
kovým látkam. 
V záujme bezpečnosti používateľa sa musia dodržiavať pokyny výrobcu týkajúce sa čistiacich postu-
pov a opätovnej aplikácie postupov. Opätovné aplikácie sa vykonávajú vždy na čistom oblečením 
pred dodaním používateľovi, takže nikdy ich nevykonáva nikto iný než dodávateľ oblečenia. V prípade 
náhodného styku s kvapalnými chemikáliami musí používateľ okamžite opustiť pracovisko a odstrániť 
oblečenie na obmedzenie škôd.

STN EN ISO 20471:2013: Odev s vysokou vi-
diteľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky
V tejto norme sa stanovujú požiadavky pre 
oblečenie s vysokou viditeľnosťou, ktoré 
vizuálne signalizuje prítomnosť používateľa 
v podmienkach denného svetla a pri osvet-

lení reflektormi v tme. Oblečenie s vysokou viditeľnosťou 
možno schváliť v 3 triedach; pričom trieda 3 poskytuje naj-
väčšiu úroveň viditeľnosti. Vysokú triedu možno dosiahnuť 
kombináciou kusov oblečenia.

Triedy sú založené na minimálnej viditeľnej ploche povrchu (v m²) pre fluorescenčnú látku a reflexné pásy. 

Trieda 1 Trieda 2 Trieda 3

Fluorescenčný materiál 0,14 m² 0,50 m² 0,80 m²

Reflexné pásy 0,10 m² 0,13 m² 0,20 m²

Na označení oblečenia sa uvádza, akú triedu ochrany má oblečenie, a predpokladaná život-
nosť oblečenia. Látky a reflexné časti boli laboratórne prané na určenie maximálneho počtu pra-
cích cyklov, pre ktorý sa zaručujú ochranné vlastnosti. Laboratórne skúšky nezohľadňujú aspek-
ty opotrebenia, faktory, ktoré ovplyvnia životnosť oblečenia (používanie, pracovné prostredie, 
starostlivosť o oblečenie atď.). Keď sa oblečenie zašpiní, jeho ochranné vlastnosti sú znížené. Pravi-
delnou výmenou oblečenia sa zabráni usadeniu špiny v materiáloch a zvýši sa životnosť oblečenia. 

STN ISO 11612:2015 Ochranné odevy na ochranu proti teplu a plameňu 
Norma uplatniteľná na ochranné oblečenie s vlastnosťami ohraničeného šírenia plame-
ňa, a keď môže byť používateľ vystavený sálavému, konvekčnému alebo kontaktnému 
teplu a rozstrekom roztaveného kovu. Toto tretie vydanie normy nahrádza normu STN ISO 
11612:2008 s menšou revíziou týkajúcou sa napr. ustanovenia o prekrývaní oblečenia 
a požiadaviek na oblasť zakrytú ochranným oblekom. Pre úplnú ochranu je potrebné 

pridať ochranu hlavy, rúk a nôh. V niektorých pracovných prostrediach treba zvážiť vhodné dýcha-
cie prostriedky. V norme sa stanovujú požiadavky na minimálnu výkonnosť kategorizovanú do štyroch 
úrovní (1 až 4), pričom 1 označuje vystavenie malému riziku a 4 označuje riziko extrémneho vystavenia. 
Na označení sa prostredníctvom kódu písmen a čísel uvádza úroveň ochrany. Úroveň poskytovanej 
ochrany je výsledkom posúdenia rizík. 

Kód/Výkonnosť:
• A1/A2 Ohraničené šírenie plameňa Vznietenie povrchu (A1) – povinná úroveň / Vznietenie okraja (A2)
• B1-B3 Konvekčné teplo
• C1-C4 Sálavé teplo
• D1-D3 Rozstreky roztaveného hliníka
• E1-E3 Rozstreky roztaveného železa
• F1-F3 Kontaktné teplo

Oblek úplne zakrýva hornú a dolnú časť trupu, krk, paže po zápästia a nohy po členky. Nohavice 
prekrývajú obuv a prekrytie zostáva zachované počas chôdze a lezenia. V prípade dvojdielneho ob-
leku: prekrytie bundy a nohavíc zostáva zachované, keď používateľ úplne vystrie ruky nad hlavu, a 
potom sa zohne, až kým sa prsty nedotknú zeme. Rýchlouvoľňovacie upínadlá umožňujú rýchle odstrá-
nenie oblečenia v núdzovom prípade. 
Keď sa nosia rukavice, musia sa rukávy a rukavice prekrývať. Prekrytie zostáva zachované vo všetkých 
pracovných polohách a tak, aby sa zamedzilo záchytným bodom, vstupu plameňov alebo roztave-
ného kovu. 
V prípade oblečenia s kapucňami musí byť možné kapucňu odstrániť alebo ináč ju zabezpečiť v po-
zícii, keď sa nepoužíva.
Ďalšie oblečenie, ako sú zástery a gamaše, samostatne spĺňajú ochranné úrovne a požiadavky ako 
oblečenie. 
Zapínanie vpredu je počas používania vždy zavreté na celej dĺžke. Našité vrecká sú vyrobené z ma-
teriálov s rovnakými ochrannými vlastnosťami ako hlavná látka oblečenia. Rozšírené požiadavky na 
vyhotovenie sú povinné pre ochranu pred roztaveným kovom a roztaveným hliníkom (D – E), napríklad 
všetky vrecká a zapínania majú vždy krycí záhyb. 
V prípade náhodného rozstreknutia chemickej/horľavej kvapaliny alebo roztaveného kovu na oble-
čenie by postihnutá osoba mala okamžite odísť a opatrne si vyzliecť oblečenie. Oblečenie nemusí 
eliminovať všetky riziká popálenia. Popálenina kože druhého stupňa môže vzniknúť, keď používateľ 
zostane v priamom styku so zdrojom tepla 40 – 50 °C dlhšie ako 10 sekúnd. 

STN ISO 11611:2015 Ochranné odevy na používanie pri zváraní a podobných procesoch 
s príslušnými rizikami
Toto druhé vydanie nahrádza verziu normy STN ISO 11611:2007, ktorá bola technicky 
revidovaná s menšími zmenami, ktoré sa týkali vyhotovenia, pokiaľ ide o prekrývanie 
oblečenia, pevnosť na roztrhnutie, požiadavky na podšívku a ďalšie. Oblečenie certi-
fikované podľa normy STN ISO 11611 chráni používateľa pred iskrami, krátkym stykom 

s ohňom a znižuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom z krátkeho náhodného styku s elektrickými 
vodičmi (do cca 100 V jednosmerného prúdu v normálnych podmienkach zvárania). Ochranný oblek 
úplne zakrýva telo (hornú a dolnú časť trupu, krk, paže po zápästia a nohy po členky). Dosiahnuť 
to možno vybratím bundy a príslušných nohavíc alebo overalu. Pre úplnú bezpečnosť je potrebné 
pridať ochranu hlavy, tváre, rúk a nôh s vhodnými ochrannými prostriedkami. Záhybom na vonkajšej 
vrstve oblečenia treba zamedziť, lebo môžu pôsobiť ako miesta zachytávajúce roztavený kov a iskry 
zo zváracích činností. Zabezpečte, aby ste vždy používali vhodnú veľkosť. Na základe vystavenia zvá-
rača iskrám a plameňom môže byť alternatívou silnejší ochranný oblek navrhnutý na poskytnutie extra 
ochrany na špecifických častiach tela. V ponuke je ďalšie ochranné oblečenie ako návleky na rukávy, 
zástera a gamaše. Keď sa používa zástera, zakrýva prednú časť tela minimálne od bočného stehu po 
bočný steh. Ďalšie ochranné oblečenie musí samostatne spĺňať požiadavky tejto normy. V tejto norme 
sa určujú dve triedy s výkonnostnými požiadavkami založenými na vystavení zváracím činnostiam a 
trieda jedna je najnižšia úroveň. 
Trieda 1 Ochrana pred menej nebezpečnými zváracími postupmi a situáciami, ktoré spôsobujú nižšiu 
úroveň iskier a tepelného žiarenia. 
Trieda 2 Ochrana pre situácie, ktoré spôsobujú vyššiu úroveň rizika/prídavné riziko, keď je vystavenie 
iskrám a tepelnému žiareniu väčšie a komplexnejšie. Príkladom sú ručné zváracie postupy, ktoré spôso-
bujú ťažké útvary fŕkancov a kvapiek.

STN EN 342:2017 Ochranné odevy proti chladu 
Touto normou sa zabezpečuje ochrana pred účinkom chladných prostredí s teplotou 
-5 °C alebo nižšou. Tepelná izolácia je hlavná vlastnosť a skúša sa na overenie účinku 
vrstiev, strihu, splývavosti, pokrytia a tvaru. Súprava oblečenia je optimálna na poskytnu-
tie maximálnej izolácie. Stále pohlcovanie potu/vlhka zvnútra znižuje izolačné vlastnosti. 
Najlepším výberom je flexibilné a nastaviteľné oblečenie, ktoré možno odstrániť, a/alebo 
s možnosťami vyrovnávať tepelné pohodlie. 



Oblečenie, ktoré sa často používa, môže stratiť izolačnú schopnosť z dôvodu účinku prania a opotre-
bovania. Dobre udržiavané oblečenie je v tomto ohľade menej ovplyvnené. Klasifikácia a informácie 
sa uvádzajú na označení každého kusu oblečenia;

a) Tepelná izolácia, Icler (m² * K/W) 
 Minimálna hodnota je 0,265 m² * K/W. Vyjadruje sa, aj keď ide o typ B 
  (súprava so spodnou bielizňou), typ C (súprava so spodnou bielizňou špecifikovanou  

výrobcom) alebo typ R (štandardná súprava)

Izolácia

 Icler 

m² * K/W

Používateľ v pohybe

Malý pohyb 115 W/m² Stredný pohyb 170 W/m²

Rýchlosť vzduchu

0,4 m/s 3 m/s 0,4 m/s 3 m/s

8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h

0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16

0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22

0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33

0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43

0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52

0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

b) Priepustnosť vzduchu (AP), (mm/s); trieda 3 poskytuje najvyššiu ochranu
 AP > 100 trieda 1
 5 < AP = 100  trieda 2
 AP < 5 trieda 3 
c) Prienik vody (WP) 
 Prípadne, ak produkt nebol skúšaný, nahradí sa na označení X. 

Ak sa izolácia oblečenia udáva v súvislosti so spodnou bielizňou typu C, čísla týchto položiek sa uvedú 
v obchodných dokladoch každého produktu. 
Poznámka: možné vystavenie vode je zriedkavé a považuje sa za obmedzené. Ak je vystavenie vode 
vysoké, uplatňuje sa norma STN EN 343.
 

STN EN 14058:2017 Odevy na ochranu proti chladným prostrediam 
Toto oblečenie je určené pre prácu pri nízkych teplotách nad -5 °C a hlavne v in-
teriérových prostrediach, pokiaľ dodávateľ neuvádza ináč. Uplatňuje sa, keď nie sú 
požiadavky na nepremokavé alebo vzducho-priepustné oblečenie. Obuv, rukavice 
a pokrývky hlavy nie sú predmetom tejto normy. Súprava oblečenia je optimálna na 
poskytnutie maximálnej izolácie. Stále pohlcovanie potu alebo vlhka zvnútra znižuje 

izolačné vlastnosti. Oblečenie, ktoré sa často používa, môže stratiť izolačnú schopnosť z dôvodu účinku 
prania a opotrebovania. Dobre udržiavané oblečenie je v tomto ohľade menej ovplyvnené.
Klasifikácia a informácie sa uvádzajú na označení každého kusu oblečenia.

a) Tepelná odolnosť, Rct (m² * K/W); trieda 4 poskytuje najväčšiu ochranu
 0,06 = < Rct < 0,12 trieda 1
 0,12 = < Rct < 0,18 trieda 2 
 0,18 = < Rct < 0,25 trieda 3 
 0,25 = < Rct            trieda 4 

b) Priepustnosť vzduchu (AP), (mm/s); trieda 3 poskytuje najvyššiu ochranu. 
 Táto klasifikácia je voliteľná.   
 100 < AP       trieda 1
 5 < AP = 100 trieda 2
 AP < 5           trieda 3

c) Odolnosť proti prieniku vody, WP 
  Voliteľné, ak sa komunikuje, že oblečenie je odolné voči prieniku vodu, materiál má 

minimálnu hodnotu 8000 Pa. 

d) Odolnosť proti prieniku vodnej pary, Ret

  Ak sa komunikuje, že oblečenie je odolné voči prieniku vodnej pary, oblečenie má  
menej ako 55 m².Pa/W. 

e) Výsledná efektívna tepelná izolácia Icler

 Voliteľné, len ak je tepelná odolnosť väčšia ako trieda 4, vyžaduje sa toto opatrenie.      
  Ak sa pri ktoromkoľvek z uvedených bodov uvádza na označení „X“, neboli vykonané 

príslušné skúšky.

 
Všeobecne pre normy ISO 11612/ISO11611/EN1149-5/IEC6148-2/EN13034:     
Ochranné vlastnosti môžu byť ovplyvnené opotrebovaním, praním a/alebo kontamináciou (olej, roz-
púšťadlo, farba, uhľovodík, benzín atď.). Ak je potrebná určitá úprava na udržanie ochranných vlast-
ností, vykonáva ju na čistom oblečení výlučne dodávateľ. 
Po opakovanom, krátkom a náhodnom styku s plameňmi môže byť látka perforovaná, ide o bežný 
dôsledok. 
Zvýšenie obsahu kyslíka vo vzduchu značne zníži ochranu pred plameňmi, ktorú poskytuje ochranné 
oblečenie pre zváračov.
Z prevádzkových dôvodov nie je vždy možné ochrániť používateľa všetkých častí pod nábojom elek-
trického zváracieho obvodu.   
Vaše oblečenie schopné odvádzať elektrostatický náboj neposkytuje ochranu pred napätím elektric-
kej siete.  
Ochranné oblečenie sa musí nosiť správne. Oblečenie alebo kombinácia oblečenia sa nosia vždy 
zapnuté. Všetky vrecká musia byť zavreté. 
Nohavice, overaly bez rukávov a nohavice na traky sa musia nosiť spoločne s bundou alebo košeľou s 
rovnakými ochrannými vlastnosťami. 
Pri zváraní sa košeľa musí nosiť ako bunda, t. j. úplne zapnutá a zastrčená do nohavíc.
Oblečenie s vetraním na chrbte môže zvýšiť pohodlie, dbajte však na riziko zachytenia. 
Pre rôzne typy práce môže byť potrebná ďalšia čiastočná ochrana tela.
Samotné ochranné oblečenie nechráni pred zasiahnutím elektrickým prúdom. Ak hrozí riziko, odporú-
čajú sa viaceré vrstvy oblečenia spomaľujúceho horenie. 
Keď má oblečenie pútka, používajú sa len na pripevnenie doplnkov s certifikátom ATEX. 

Všeobecne pre všetky
Látka používaná v tomto oblečení spĺňa európsku normu EN ISO 13688:2013, pokiaľ ide o zrážanlivosť 
(menej ako 3% po 5 pracích cyklov). 
Súprava oblečenia sa vyberie na základe funkcií a ochranných vlastností, ktoré najlepšie spĺňajú vaše 
potreby.
Nesprávne používanie môže ohroziť vašu bezpečnosť. 
Dodávateľ oblečenia nemôže byť nikdy vzaný na zodpovednosť pri nesprávnom použití oblečenia. 
Bezpečnosť nie je možné zaručiť za všetkých okolností. Používateľ nie je pri nosení týchto ochranných 
prostriedkov oslobodený od týchto bezpečnostných pravidiel.
Pravidelne kontrolujte svoje pracovné oblečenie na spoznanie vplyvu opotrebenia s cieľom zachovať 
optimálnu ochranu.
Po používaní oblečenia sa znížia ochranné vlastnosti a v priebehu času nemusí ďalej poskytovať dosta-
točnú ochranu. 
Ak je oblečenie špinavé, jeho funkčnosť môže byť narušená. 

Posudzovanie rizík
Posudzovanie rizík je výlučnou zodpovednosťou zamestnávateľa. Vykonáva sa pred prijatím rozhodnu-
tia, aké oblečenie používať. Všetky identifikované riziká sa validujú a zvážia.

Úpravy
Úpravy osobných ochranných prostriedkov nie sú povolené. Zmeny sú zodpovednosťou dodávateľa. 
V prípade nehody nebude spoločnosť ELIS niesť zodpovednosť, ak oblečenie zmenil niekto iný ako 
naša spoločnosť.

Oprava
Všetky opravy musia byť vykonané podľa pokynov spoločnosti Elis a musí ich vykonať vyškolený perso-
nál. Žiadne iné opravy/úpravy nie sú povolené.

Neškodnosť
Materiály alebo zložky oblečenia neobsahujú žiadne škodlivé látky na úrovni, o ktorej je v súčasnosti 
známe, že by mala negatívne účinky na zdravie používateľa v predvídadeľných okolnostiach použí-
vania.

Údržba 
Pre vašu vlastnú bezpečnosť by sa oblečenie malo prať len priemyselne. 
Pravidelná a starostlivá údržba prispieva k dlhšej životnosti oblečenia. Pred praním vždy vyprázdnite 
všetky vrecká a vyberte chrániče kolien. 
Dodržujte prezliekacie postupy definované pre vaše činnosti. Pravidelná údržba pomáha zachovať 
ochranné vlastnosti. 
Čistenie sa vykonáva v súlade s pokynmi výrobcu a pomocou štandardizovaných postupov pre prie-
myselné pranie.

Uchovávanie
Na predĺženie životnosti vášho pracovného oblečenia ho uchovávajte na suchom, dobre vetranom a 
čistom mieste, keď sa nepoužíva. Použité OOP sa vrátia prenajímacej spoločnosti, ktorá ich recykluje 
podľa postupov zariadenia. 

Veľkosti
Používateľ zabezpečí výber správnej veľkosti pracovného oblečenia. Oblečenie OOP umožňuje úplný 
pohyb tela, ak pracovné činnosti nestanovujú iné obmedzenia. 
Symbol veľkosti udáva veľkosť oblečenia, ale aj príslušný telesný rozmer na základe troch meraní: 

(A) celková výška
(B) šírka hrude 
(C) obvod pása. 

 
Veľkosť na základe individuálnych telesných roz-
merov sa zvažuje, ak štandardné veľkosti nevyho-
vujú používateľovi. Zmeny oblečenia týkajúce sa 
veľkosti, ako je skrátenie dĺžky nohavíc a rukávov, 
musí vykonať spoločnosť ELIS. Nohavice počas po-
užívania dopadajú na topánky, vyhrnutie nohavíc 
ani medzery nie sú povolené. Keď musí byť skrátená 
dĺžka nohavíc, vykoná ju dodávateľ. 

Tento dokument a všetky vyhlásenia o zhode sú dostupné na stránke www.elis.com.
Ďalšie informácie môže poskytnúť výrobca a/alebo jeho autorizovaný zástupca:
Elis Supply & Design Center AB, Exportgatan 26, SE-422 46 Hisings Backa, Švédsko , +46(0) 31 42 34 00  
pre ELIS Elis Services, 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, Francúzsko
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