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Kínálat

Tanácsadás

EN 343 Védelem a zord időjárási viszonyokkal szemben: eső, szél és hideg ellen (–5 °C felett)

EN 342 Hideg elleni védelem (–5 °C alatt)

EN 14058 Védelem hideg környezettel szemben (–5 °C felett)

EN 20471 Jól láthatóságot biztosító ruházat

EN 11611  Hegesztéshez és hasonló műveletekhez használatos védőruházat

EN 11612 Hő és láng elleni védőruházat

EN 61482  Védőruházat a villamos ív hőhatásaival szemben

EN 14116  Védőruházat – hő és láng elleni védelem – korlátozott lángterjedésű anyagok,  
anyagösszeállítások és ruházat

EN 1149  Védőruházat: elektrosztatikus tulajdonságok

EN 13034 Védőruházat folyékony vegyszerek ellen

EN 14605, Typ 3-B Folyadékzárás

EN 14605, Typ 4-B Permetzárás

EN ISO 13982-1, Typ 5-B Védelem szilárd részecskék ellen

EN 13034, Typ 6 Korlátozott permetzárás

EN 1073-2  Szemcsés radioaktív szennyeződéssel szembeni védőruházat

EN 14126 Biológiai védelmet nyújtó védőruházat

CE Az EV irányelvek teljesítve vannak, élelmiszerekkel szemben biztonságos

Hallásvédelem

Bőrvédelem

Sisakok Szem- és arcvédelem

Légzésvédelem

Szűrő teljesítménye 
UV-szűrő/hegesztőszűrő

A gyártó azonosító jegye

Optikai osztály

Védelmi fokozat

Mechanikai  
ellenálló-képesség

További védelmi jelölések

2C – 1,2   B-D   1   BT   9
KN

Mechanikai el-
lenálló-képesség
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B-D    1
66    3
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A gyártó azonosító jegye

Vonatkozó szabvány
Alkalmazási területek

Részecskeszűrők jelölése 
az EN 14387:200 szerint

B:  szervetlen gázok és gőzök,  
pl. klór, kén-hidrogén,  
hidrogén-cianid (kéksav)

E:  kéndioxid, sósav

K:  ammónia

P: részecske

A:  szerves gázok és gőzök 
 > 65 °C forrásponttal

Hallásvédő eszközök fajtái

Kötelező hallásvédelem

85 dB-es zajszinttől kötelező 
hallásvédelmi eszköz viselése. 

> 85 dB

80 dB-t meghaladó zajszintnél 
kötelező megfelelő hallásvédő 
eszközök rendelkezésre 
bocsátása. > 80 dB

Részecskeszűrő osztálya

A szűrőket, felhasználás szerint, három osztályba 
sorolják, az alábbi jelölésekkel:
P1:  legfeljebb 4-szerese az EH-értéknek (semleges 

anyagok részecskéi, pl. por sepregetésénél)
P2:  legfeljebb 10-szerese az EH-értéknek (közepe-

sen mérgező hatású anyagok részecskéi,  
pl. penész és gomba spórái)

P3:  legfeljebb 30-szerese az EH-értéknek (szilárd 
és folyékony aeroszolok; mérgező, rákkeltő és 
radiokatív anyagok részecskéi ellen)

AX:  szerves vegyületek gázai és gőzei,  
forráspont ≤ 65 °C

CO:  szén-monoxid

Hg: higanygőz

NO:  nitrogén gázok, ill. a nitrogén-monoxid

Reaktor:  radioaktív jód, a radioaktív metil-jodidot is  
beleértve

Kézvédelem

FültokFüldugó

Biztonsági lábbelik
Cél:
Visszatartás

Cél:
Tartás oszlopon végzett 
munkánál

Cél:
Leesés elleni 
védelem mászásnál

Cél:
Tartás meredek terepen

Cél:
Leesés elleni védelem 
zuhanásnál

Cél:  
Függeszkedés és 
mentés

Felhasználási célok áttekintése

Munka- és védőruházat

Leesés elleni védelem

Gyártó  Gyártási időtől számított max. kihordási idő Gyártási dátumtól számított tárolási idő

Schuberth 4 év (ill. 8–10 év a hőre keményedő sisakok) 4 év

JSP 4 év 4 év

Lockweiler 4 év 4 év

Petzl 10 év 10 év

Kask 10 év 10 év

3M Peltor 4 év (vagy a sisakokon lévő egyedi UV-indikátor 
szerint)

4 év

Delta Plus 3–4 év 7 év

A zuhanás ellen személyi védőeszközöket, a 
munkahelyzet-beállító rendszereket, a zuhanásgát-
ló rendszereket, a felfüggesztett helyzetű munka-
végzés rendszereit és a mentő rendszereket 
legalább évente egyszer felül kell vizsgálni! 

Biztonsági csizmák/Gumicsizmák EN ISO 20345:2011 szerint

A E WRU P

Osztály orrmerevítő 
(200 J / 
15.000 N)

teljesen zárt 
kéregrész

antisztati-
kus lábbeli 
(0,1–1000 
Megaohm)

energiael-
nyelő sarok 
(20 Joule-nál 
vizsgálva)

a felsőrész 
vízgőzáteresztő 
és vízálló

öntött talp talp- 
átszúrás 
elleni  
védelem

II S4 • • • • •

II S5 • • • • • • •

Kérésre, elvégezzük leesés 
elleni egyéni védőeszköze- 
inek felülvizsgálatát: 
• Testhevederek
• Biztosító kötelek
• Rögzítő kötelek

Bőrvédelem Kézhigiénia Kéztisztítás Bőrápolás

Kézkör-
méret 
(mm)

Kézhossz 
(mm)

Kesz-
tyűméret

152 160 6 XS

178 171 7 S

203 182 8 M

229 192 9 L

254 204 10 XL

A kesztyűméretek szabványosítva vannak.
Helyezze rá a tenyerét a sablonra összezárt ujjakkal, és olvassa le a méretét.

EN 388:2016
3X43EP

Teljesítményszintek 1 2 3 4 5

A)  Kopásállóság (ciklus) 100 500 2000 8000

B) Vágással szembeni ellenállás (Coup Test) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C) Szakítószilárdság (Newton) 10 25 50 75

D) Szúrással szembeni ellenállás (Newton) 20 60 100 150

Teljesítményszintek A B C D E F

E) Vágásbiztosság, TDM, EN ISO 13997 2 5 10 15 22 30

Teljesítményszintek P

F) Ütődés elleni védelem, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Szabványok: Védőkesztyűk mechanikai veszélyekkel szemben

alacsony 
vágásvédelem

közepes  
vágásvédelem

magas vágásvédelem legmagasabb fokú vágásvédelem

Teljesítményosztály A B C D E F

Vágással szembeni  
ellenállás (N)

> 2 > 5 > 10 > 15 > 22 > 30

EN 388 vezérelvek 

(EN ISO 13997 TDM vizsgálat)

A védőkesztyűk jelölése
Az EN ISO 374:2016 szerint a védőkesztyűk három kategóriába sorolhatók:

A típus (megfelel az 2. szintnek)
Áthatolással szembeni ellenállás: egyenként 

több mint 30 percig bemerítve legalább 6 féle 
vizsgálati vegyszerbe.

C típus (megfelel az 1. szintnek)
Áthatolással szembeni ellenállás: egyenként 
legalább 10 percig bemerítve legalább 1 féle 

vizsgálati vegyszerbe.

B típus (megfelel az 2. szintnek)
Áthatolással szembeni ellenállás: egyenként 
legalább 30 percig bemerítve legalább 3 féle 

vizsgálati vegyszerbe.

Európai piktogramok magyarázata

Antisztatikus tulaj-
donság EN 1149

Radioaktív részecskék 
általi szennyezés  

EN 421

Hidegártalmak 
elleni védelem  
EN 511

Élelmiszeripari fel- 
használás  
megengedett

Hő elleni védelem CE 
irányelv EN 407

Gyártási dátum a sisak belsejében

2 méteres  
eséshossztól  

zuhanás elleni 
egyéni védőseszkö-

zök használata  
kötelező!!

Biztonsági lábbelik jelölés az EN ISO 20345:2011 szerint

A E WRU P

Osztály orrmerevítő 
(200 J / 
15.000 N)

teljesen zárt 
kéregrész

antisztati-
kus lábbeli 
(0,1–1000 
Megaohm)

energiael-
nyelő sarok 
(20 Joule-nál 
vizsgálva)

a felsőrész 
vízgőzáteresztő 
és vízálló

öntött talp talp- 
átszúrás 
elleni  
védelem

I, II SB •

I S1 • • • •

I S1P • • • • • •

I S2 • • • • •

I S3 • • • • • • •

A védősisak kötelező 

• leeső és lengő tárgyakkal való ütközés veszélynél  
• esésveszéllyel járó munkáknál

A légzésvédők használatához a 
levegő oxigéntartalma min. 17% 
kell legyen. 

Figyelem: A védősisakokat azonnal cserélni 
kell, ha erős ütés érte őket vagy leestek a 
földre, mivel a hajszálrepedések befolyásolják 
a használatukat és az életartamukat.

Bőrvédő program különböző bőrterhelésekre

EN 374:2016
C típus

EN 374:2016
B XYZ típus

EN 374:2016
A UVWXYZ típus


