OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY – ÚVOD
Dnes již nikdo nepochybuje o významu ochrany zaměstnanců při práci. Jednotlivé organizace vytvářejí podmínky k tomu, aby minimalizovali případné pracovní úrazy či nemoci z povolání. Prevence v oblasti BOZP, důsledné odkrývání rizik a jejich eliminace, bezpodmínečné používání osobních ochranných pracovních pomůcek při výkonu práce, vedou k účinné ochraně zdraví zaměstnanců. Přesto ročně dochází k cca 80.000 případům
pracovní neschopnosti a k cca 150 smrtelným úrazům. Situace bývá horší u malých a středních ﬁrem, kde není zpravidla ustanoven specialista na
BOZP. Rovněž vědomé odkládání OOPP některými zaměstnanci v průběhu pracovní směny dramaticky zvyšuje riziko poškození zdraví.
Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavatelů zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a uvádí, že není-li možné rizika odstranit
nebo dostatečně omezit, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Zdraví zaměstnanců je nutno
chránit před nebezpečím úrazu vzniklým mechanickým ohrožením (přimáčknutím, rozdrcením, naražením, ustřižením, pořezáním, propíchnutím,
nabodnutím, zachycením, vtažením, pádem), zásahem elektrickým proudem, před ohrožením nadměrným teplem (popálením, opařením, sálavým
teplem), chladem (omrzlinami), vlhkem, před fyzikálními škodlivinami jako je hluk, vibrace, ionizující záření, IR a UV záření, elektromagnetické
vlny, před nebezpečím bezprostředního styku s látkami dráždícími a poškozujícími pokožku nebo sliznici (popálením, poleptáním) a toxickými
látkami, před překračováním přípustných koncentrací chemických látek v pracovním prostředí a havarijním únikem těchto látek, před škodlivinami, jejichž zvýšená koncentrace může poškozovat zdraví nebo obtěžovat při práci, před nebezpečím infekce a šíření nákaz (plísněmi, bakteriální či
virovou kontaminací). Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP (NV 495/2001 Sb.):

Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky
Ochranné přilby vyžadují:
• práce na staveništi
• práce spojené s údržbou a opravami v jámách, výkopech, šachtách a tunelech
• práce spojené s údržbou, opravami a modernizací ocelových mostů, ocelových konstrukcí budov, stožárů, věží, ocelových konstrukcí, vysokých
pecí, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, v kotelnách a elektrárnách
• práce spojené s údržbou a opravami v jámách, výkopech, šachtách a tunelech
• zemní práce a práce v lomech
• práce v podzemí, povrchových dolech, otevřených výkopech, při likvidaci skládek uhlí
• práce s expanzními vsazovacími přístroji
• trhací práce
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•
•
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•
•
•
•

práce v blízkosti zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků
práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, při zpracování kovů, kování, kování v zápustce, slévání
práce na průmyslových pecích, kontejnerech, strojních zařízeních, silech, zásobnících a potrubích
stavby a opravy lodí
práce při posunování železničních vagonů
práce na jatkách
záchranné práce a zdolávání havárií, nejsou-li vykonávány záchrannými sbory a službami
práce při chovu koní
těžba dříví, manipulace s kulatinou
obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíků

Práce a činnosti, které vyžadují ochranu nohou
Ochrannou obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí vyžadují:
•
•
•
•
•
•
•
•

práce při výstavbě skeletu budov, základů a silniční práce
lešenářské práce
demoliční práce
práce s betonovými a prefabrikovanými díly, stavby bednění a jeho odstraňování
nádvorní práce a práce ve skladištích
práce na střechách
práce v lese
práce v chemických provozech

Ochrannou obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí vyžadují:
•

práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkých potrubích, jeřábech, kotelnách, elektrárnách
• práce při stavbě pecí, topných a větracích zařízení a montáži kovových dílů
• práce při přestavbách a údržbářské práce
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práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, lisování za tepla, tažení
drátů
práce v kamenolomech a otevřených výkopech a na uhelných skrývkách
práce při dobývání a zpracování hornin
práce při výrobě a zpracování plochého a obalového skla
práce při vyzdívání pecí v keramickém průmyslu
práce s formami v keramickém průmyslu
práce při formování v keramickém průmyslu a práce v průmyslu stavebních hmot
práce v dopravě a skladování
práce s mraženými bloky masa a s bloky konzervovaných potravin
práce při stavbě a opravách lodí
práce při posunování železničních vagónů
práce u rámcových pil
dlouhodobá práce ve stoje

Ochrannou obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, proříznutí vyžadují:
•

práce na střechách

Ochrannou obuv s tepelně izolační podešví vyžadují:
•

práce na velmi horkých nebo velmi studených materiálech nebo při práci s nimi

Ochrannou obuv, kterou lze snadno vyzout vyžadují:
•

práce, při které se vyskytuje riziko proniknutí roztavené látky

Ochrannou obuv s protiskluzovou podešví vyžaduje:
•

práce ve vlhkém prostředí nebo na kluzkých plochách
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Práce a činnosti, které vyžadují ochranu zraku nebo obličeje
Ochranné brýle, obličejové štíty nebo stínítka vyžadují:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

svářecí, brousící a rozbrušovací práce
práce při utěsňování a sekání
práce při dobývání a zpracování hornin
práce s expanzními vsazovacími přístroji
práce na hrubovacích strojích, které jsou zdrojem malých úlomků
kování do zápustky
odstraňování částí materiálu nebo práce, při nichž vznikají úlomky nebo střepiny (kovoobrábění, dřevoobrábění)
práce při tryskání abrasivních látek
práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními látkami a žíravými čistícími prostředky
práce, při nichž se rozprašují kapaliny
práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek
práce v sálavém teplu
práce s lasery
práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Práce a činnosti, které vyžadují ochranu dýchacích orgánů
Ochranné prostředky dýchacích orgánů vyžadují:
•
•
•
•
•
•
•
•

práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem
práce v blízkosti zavážky pece
práce v blízkosti plynových konvertorů a plynového potrubí vysoké pece
práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující nebezpečné chemické látky
práce při vyzdívání pecí a u licích pánví, kde je vysoká prašnost
nanášení nátěrů stříkáním nebo práce s organickými rozpouštědly
práce v dolech, kamenolomech, šachtách, stokách a dalších podzemních prostorech souvisejících s kanalizací
práce s lepidly obsahujícími organická rozpouštědla (pokladači podlahovin, lepení textilií) apod.
Úvod

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY – ÚVOD
•
•
•
•
•
•

mytí a odmašťování strojních součástí
práce při přípravě sklářského kmene
práce v mrazírnách, kde je nebezpečí úniku chladicího média
práce při zpracování sypkých materiálů a při čištění zásobníků sypkých hmot
broušení dřeva
demoliční práce

Práce a činnosti, které vyžadují ochranu sluchu
Chrániče sluchu vyžadují:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

práce při kování a obrábění kovů
práce při lisování kovů a skla
práce s kompresory a pneumatickými sbíječkami a kladivy
práce pozemního personálu na letištích
práce při beranění pilot
práce s dřevozpracujícími a textilními stroji a zařízeními
práce při těžbě a zpracování kamene a dřeva
obsluha zemních a stavebních strojů
obsluha lahvárenských linek
práce s expanzními vsazovacími přístroji

Práce a činnosti, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou
Ochranné oděvy vyžadují:
•
•
•
•

práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky, žíravými čisticími prostředky a ochrannými postřiky
práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy vysoké teploty
práce při výrobě skla
otryskávací práce
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•
•

práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu
práce při čištění cisteren, nádrží a kanálů

Ohnivzdorné ochranné oděvy vyžadují:
•
•

svařování v omezených prostorech
opravy tavících agregátů kovu a skla

Zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí vyžadují:
•
•

práce při vykosťování a řezání masa
práce s ručními noži, při kterých je třeba táhnout nůž směrem k tělu

Kožené zástěry vyžadují:
•
•
•

svařovací práce
kovářské práce
slévačské práce

Ochranu předloktí vyžadují:
•

práce při vykosťování a krájení masa

Rukavice vyžadují:
•
•
•
•
•
•

svařování
manipulace s předměty s ostrými hranami, s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny
nechráněná práce s kyselinami a roztoky žíravin
práce s ropnými produkty
práce s podchlazenými výrobky a předměty
práce s expanzními vsazovacími přístroji
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Rukavice z kovové síťoviny vyžadují:
•
•
•

práce při vykosťování a krájení masa
krájení masa ručním nožem při porážení zvířat a výrobě masa
práce při výměně nožů u řezacích strojů

Práce a činnosti, které vyžadují ochranu před nepříznivým počasím
•

práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí

Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů
•

práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní

Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních pásů a postrojů
•
•
•

práce na lešeních a konstrukcích
práce při montáži stavebních prefabrikátů
práce na stožárech

Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních lan
•
•
•
•

práce v kabinách výškových jeřábů
práce ve výškových kabinách stohovacích a zakládacích zařízení ve skladištích
práce ve vysokých částech vrtných věží
práce v šachtách a stokách
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Práce a činnosti, které vyžadují ochranu pokožky
•
•
•
•
•

práce při zpracování barev a materiálů k nanášení
práce při vydělávání kůží
práce ve vlhkém prostředí
čistící a údržbářské práce, při nichž může dojít ke kontaminaci pokožky
práce s ionizujícím zářením
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OCHRANNÉ PŘILBY – OBECNÉ INFORMACE
Chraňte důsledně své zdraví. Zatímco ochrana rukou se pomalu stává samozřejmostí, důsledná ochrana hlavy je často zanedbávána pod dojmem,
že „to jen proběhnu“ nebo, že „si dám pozor“. Úrazy hlavy bývají velice vážné a mnohdy přinášejí i trvalé poškození zdraví, včetně rizika smrtelných zranění. Ze statistik vyplývá, že více jak 15 % všech pracovních úrazů připadá právě na úrazy hlavy a obličeje. Chránit to nejcennější, totiž
hlavu – sídlo svých tužeb, přání, myšlenek, pocitů a prožitků, je přitom tak snadné. Ochranná přilba je jen malou investicí, bude vás ale, díky své
životnosti, dlouho provázet. Aby byla přilba účinná, je nutno dbát na její správné upevnění. Skořepina musí být vždy vybavena nepoškozeným
hlavovým křížem a sama nesmí mít žádné trhliny či praskliny.

Přehled některých norem
EN397, základní norma deﬁnující problematiku průmyslových ochranných přileb. Norma stanovuje fyzikální požadavky a požadavky na zkušební
metody a jejich provedení, dále pak požadavky na označování průmyslových ochranných přileb. Zkoumá se, mimo jiné, odolnost proti nárazu a to
dopadem beranidla o hmotnosti 5 kg s polokulovým razníkem na vrchol přilby z výšky 1 m, zároveň se zkoumá odolnost proti průrazu dopadem
beranidla s průbojníkem na vrchol přilby o hmotnosti 3 kg z výšky 1 metru.

Náš sortiment
Nabízíme přehlednou řadu ochranných přileb Climax a Uvex. V sortimentu naleznete jak přilby s vysokodenzitního polyetylénu pro nejširší použití
s vynikající cenou, tak i precizní a lehké komfortní přilby z ABS. Samozřejmostí je bohaté příslušenství (chrániče sluchu, držáky, obličejové štíty,
podbradní pásky) včetně náhradních dílů (potítka a hlavové kříže různých konstrukcí).
Na vyžádání můžeme dodat také přilby s potiskem dle požadavku kupujícího – opatřené logem, reklamním potiskem, ﬁremním označením
a podobně.
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OCHRANNÉ PŘILBY – OBECNÉ INFORMACE
Přehled řad ochranných přileb a jejich charakteristika
Ochranné přilby řady 5 – jsou oblíbené přilby z vysokodenzitního polyetylénu bez kompromisů v kvalitě, s nastavitelným hlavovým křížem buď
posunem pásku nebo otáčením ozubeného kolečka. Přilby jsou plně kompatibilní s příslušenstvím Climax (chrániče sluchu, ochranné štíty, podbradní pásky). Jedná se o přilby pro nejširší použití za příznivou cenu.
Ochranné přilby Uvex pheos – jsou precizní přilby s nízkou hmotností a odolné UV záření. Přilby jsou dodávány jak s nastavitelným hlavovým
křížem posunem pásku, tak i ve variantě s otáčivým kolečkem. Přilby jsou plně kompatibilní s příslušenstvím Uvex (chrániče sluchu, ochranné
štíty, podbradní pásky). Jedna se o přilby vyšší třídy vhodné i pro náročné uživatele a vedoucí pracovníky.
Ochranné přilby Uvex airwing – jsou oblíbené přilby z PE odolné UV záření. Přilby jsou dodávány s nastavitelným hlavovým křížem posunem
pásku. Přilby jsou plně kompatibilní s příslušenstvím Uvex (chrániče sluchu, ochranné štíty, podbradní pásky).

strana 2

Ochrana hlavy

OCHRANNÉ PŘILBY
Ochranná přilba 5-RS, úprava velikosti posuvným páskem
Použití: ochrana hlavy proti působení mechanických sil, pádu předmětů, ochrana proti pádu
du
a nárazu například v průmyslu, na stavbách, při práci ve výškách.

Barva

Velikost

Provedení

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílá

univerzální

bez větracích otvorů

CLI:2451005101

80 ks

1 ks

žlutá

univerzální

bez větracích otvorů

CLI:2451005102

80 ks

1 ks

zelená

univerzální

bez větracích otvorů

CLI:2451005103

80 ks

1 ks

modrá

univerzální

bez větracích otvorů

CLI:2451005105

80 ks

1 ks

červená

univerzální

bez větracích otvorů

CLI:2451005104

80 ks

1 ks

oranžová

univerzální

bez větracích otvorů

CLI:2451005107

80 ks

1 ks

Univerzální ochranná přilba je z vysokodenzitního polyetylénu (HDPE) osazená 6 bodovým PE hlavovým křížem s možností nastavení velikosti
posunem pásku. Hlavový kříž má v čelní partii výměnné potítko z prodyšné saténově hebké netkané textilie s vysokou savostí. Přilba je dodávána
bez větracích otvorů, které lze však snadno vytvořit odstraněním 3 kruhových zeslabení na každé vnitřní straně (například vylomením šroubovákem). Možnost napojení chráničů sluchu, obličejového štítu či podbradní pásky.
Ochrana před dotykovým napětím do ~440V (pouze bez otvorů!)
Pracovní teplota -10 °C až +50 °C (testováno na rozsah teplot -20 °C až +60 °C)
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OCHRANNÉ PŘILBY
Ochranná přilba 5-RG, úprava velikosti ozubeným kolečkem
P
Použití:
ochrana hlavy proti působení mechanických sil, pádu předmětů, ochrana proti pádu
a nárazu například v průmyslu, na stavbách, při práci ve výškách.

Barva

Velikost

Provedení

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílá

univerzální

bez větracích otvorů

CLI:2451050101

60 ks

1 ks

žlutá

univerzální

bez větracích otvorů

CLI:2451050102

60 ks

1 ks

zelená

univerzální

bez větracích otvorů

CLI:2451050103

60 ks

1 ks

modrá

univerzální

bez větracích otvorů

CLI:2451050105

60 ks

1 ks

červená

univerzální

bez větracích otvorů

CLI:2451050104

60 ks

1 ks

oranžová

univerzální

bez větracích otvorů

CLI:2451050107

60 ks

1 ks

Univerzální ochranná přilba je z vysokodenzitního polyetylénu (HDPE) osazená 6 bodovým PE hlavovým křížem s možností nastavení velikosti
otáčením ozubeným kolečkem. Hlavový kříž má v čelní partii výměnné potítko z prodyšné saténově hebké netkané textilie s vysokou savostí.
Přilba je dodávána bez větracích otvorů, které lze však snadno vytvořit odstraněním 3 kruhových zeslabení na každé vnitřní straně (například
vylomením šroubovákem). Možnost napojení chráničů sluchu, obličejového štítu či podbradní pásky.
Ochrana před dotykovým napětím do ~440V (pouze bez otvorů!)
Pracovní teplota -10 °C až +50 °C (testováno na rozsah teplot -20 °C až +60 °C)

strana 4

Ochrana hlavy

OCHRANNÉ PŘILBY
Příslušenství ochranných přileb
Použití: náhradní díly a prostředky k přizpůsobení přilby potřebám pracovníka.

Popis

Materiál

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

4 bodový hlavový kříž s regulací páskem

polyester

CLI:2501007100

250 ks

1 ks

4 bodový hlavový kříž s regulací kolečkem

polyester

CLI:2501007200

100 ks

1 ks

6 bodový hlavový kříž s regulací páskem

PE

CLI:2501005100

100 ks

1 ks

6 bodový hlavový kříž s regulací kolečkem

PE

CLI:2501005200

100 ks

1 ks

potítko na čelní partii hlavového kříže

netkaná textilie

CLI:2501005600

100 ks

1 ks

podbradní pásek jednoduchý

polyester

CLI:2501005500

100 ks

1 ks

podbradní pásek s chráničem brady

polyester

CLI:2501005501

100 ks

1 ks

Chrániče sluchu k ochranným přilbám naleznete v kapitole „Ochrana sluchu“, obličejové štíty pak v kapitole „Ochrana zraku“.

Ochrana hlavy
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OCHRANNÉ PŘILBY
Ochranná přilba Uvex pheos B s variabilní 3-ventilací
Použití: v širokém rozsahu průmyslových odvětví, kde se vyžaduje ochrana hlavy před rizikem pádu těles nebo nárazem hlavy.

Barva

Velikost

Provedení

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílá

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9772020

25 ks

1 ks

žlutá

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9772120

25 ks

1 ks

oranžová

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9772220

25 ks

1 ks

červená

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9772320

25 ks

1 ks

modrá

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9772520

25 ks

1 ks

černá

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9772920

25 ks

1 ks

Přilba má 3 ventilační otvory s možností uzavření, integrované sloty pro nasazení obličejového štítu, mušlových chráničů sluchu nebo čelní svítilny
a dále systém pro regulaci nastavení velikosti obvodu hlavy. Přilba splňuje bezpečnostní požadavky dle EN397.
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OCHRANNÉ PŘILBY
Ochranná přilba Uvex pheos B-WR s variabilní 3-ventilací
Použití: v širokém rozsahu průmyslových odvětví, kde se vyžaduje ochrana hlavy před rizikem pádu těles nebo nárazem hlavy.

Barva

Velikost

Provedení

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílá

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9772030

25 ks

1 ks

žlutá

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9772130

25 ks

1 ks

oranžová

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9772230

25 ks

1 ks

modrá

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9772530

25 ks

1 ks

černá

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9772930

25 ks

1 ks

Přilba má 3 ventilační otvory s možností uzavření, integrované sloty pro nasazení obličejového štítu, mušlových chráničů sluchu nebo čelní svítilny
a dále systém pro regulaci nastavení velikosti obvodu hlavy pomocí regulačního kolečka. Přilba splňuje bezpečnostní požadavky dle EN397.

Ochrana hlavy
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OCHRANNÉ PŘILBY
Ochranná přilba Uvex airwing B s variabilní 3-ventilací
Použití: v širokém rozsahu průmyslových odvětví, kde se vyžaduje ochrana hlavy před rizikem pádu těles nebo nárazem hlavy.

Barva

Velikost

Provedení

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílá

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9762020

25 ks

1 ks

žlutá

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9762120

25 ks

1 ks

oranžová

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9762220

25 ks

1 ks

červená

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9762320

25 ks

1 ks

zelená

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9762420

25 ks

1 ks

modrá

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9762520

25 ks

1 ks

černá

51–61 cm

s variabilní 3-ventilací

UVE:9762920

25 ks

1 ks

Skořepina přilby je z PE, má 3 ventilační otvory s možností uzavření a dále systém pro regulaci nastavení velikosti obvodu hlavy. Přilba je použitelná v teplotách od -30 °C až do +50 °C. Přilba splňuje bezpečnostní požadavky dle EN397.
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OCHRANNÉ PŘILBY
Příslušenství pro ochranné přilby Uvex pheos a airwing
Použití: náhradní díly a prostředky k přizpůsobení přilby potřebám pracovníka.

Popis
náhlavní vložka pro přilbu
náhlavní vložka pro přilbu s regulací
kolečkem
potní pásek pro přilbu
podbradník – délkově nastavitelný
podbradník – délkově nastavitelný
čepice pod přilbu papírová
čepice pod přilbu zimní
čepice pod přilbu zimní
čepice pod přilbu zimní
kukla pod přilbu zimní
brýle ultrasonic s upevněním na přilbu
brýle ultravision s upevněním na přilbu

Provedení
6ti bodové uchycení textil. náhlavní vložky,
potní pásek
6ti bodové uchycení textil. náhlavní vložky,
potní pásek
umělá kůže
kůže/plastové kroužky
široký polstrovaný textil. pásek,
4 bod. uchycení, plast. rychlozapínání
netkaná textilie (hygienická čepice)
pletená čepice nad uši
pletená čepice přes uši velikost S-M
pletená čepice přes uši velikost L-XL
pletená čepice Alaska velikost S-M
snížená ventilace, čirý zorník, povrstvení
supravision HC-AF
zorník UH čirý, nepotivý

Obj. číslo

Balení

Min. obj. mn.

UVE:9760000

10 ks

1 ks

UVE:9760001

10 ks

1 ks

UVE:9760005
UVE:9790005

10 ks
10 ks

1 ks
1 ks

UVE:9790007

10 ks

1 ks

UVE:9790006
UVE:9790010
UVE:9790015
UVE:9790016
UVE:9790012

100 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks

100 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

UVE:9302510

4 ks

1 ks

UVE:9301544

4 ks

1 ks

Pro kombinaci celoobličejových brýlí Uvex s průmyslovými přilbami a mušlovými chrániči sluchu Uvex 2H nebo Uvex 3H byly vytvořeny speciální adaptéry. K montáži celoobličejových brýlí bez mušlových chráničů sluchu je nutno objednat adaptéry UVE:9924010.
Ochrana hlavy
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OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE – OBECNÉ INFORMACE
Chraňte důsledně své oči. Oko je měkký a choulostivý orgán. Stačí málo k úplné ztrátě zraku. Ochranné pracovní brýle nebo štíty jsou k dispozici
v mnoha modiﬁkacích, stupních odolnosti a různých optických vlastnostech. Každý si může vybrat ten správný model s ohledem na vykonávanou
práci a rizika. Prvotním hlediskem by měla být kvalita ochrany, následována komfortem a až na posledním místě vnímejme design. Ale vývoj
osobních ochranných pomůcek nesmírně pokročil a tak jsou dnes k dispozici i brýle moderního tvaru, které jsou nejen nenápadné, ale příjemné i při
dlouhodobém nošení, poskytující vysokou ochranu při práci. Nemávejme rukou nad riziky, jež při práci hrozí! Nezanedbávejte ochranu očí!

Přehled některých norem
EN166, osobní prostředky k ochraně očí, základní ustanovení. Základní norma deﬁnující obecné speciﬁkace brýlí, ochranných brýlí, dioptrických
brýlí a štítů. Zde naleznete klíčové informace a dále pak v normách:
EN169
EN170
EN171
EN172
EN1731

– osobní prostředky k ochraně očí – ﬁltry pro svařování
– osobní prostředky k ochraně očí – ﬁltry proti ultraﬁalovému záření
– osobní prostředky k ochraně očí – ﬁltry proti infračervenému záření
– osobní prostředky k ochraně očí – protisluneční ﬁltry pro profesionální použití
– osobní prostředky k ochraně očí – prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje

Ochranné brýle a štíty deﬁnuje několik technických parametrů, jež určují jejich mechanické a optické vlastnosti. Je to například mechanická
odolnost proti nárazům částic dané energie, zabarvení skel, ochrana ﬁltry – například proti UV záření. Důležité je, všímat si také provedení brýlí
a pokud například pracujeme s kapalinami (chemikáliemi), kde hrozí riziko výstřiku, musíme používat výhradně celouzavřené brýle. Některé
nejdůležitější parametry si ukážeme.

Ochrana očí a obličeje
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OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE – OBECNÉ INFORMACE
Optická třída
Symbol

Popis

1

brýle (štít) vhodné k permanentnímu nošení

2

brýle (štít) vhodné ke krátkodobému nošení

3

brýle (štít) vhodné k příležitostnému nošení

Optická třída deﬁnuje k jakému účelu jsou brýle či štíty vhodné a to s ohledem na jejich optické vlastnosti. Čím nižší číslo, tím lepší vlastnosti.

Odstín zorníků
Symbol

Odstín

1,2

čirý nebo žlutý

1,7

oranžový nebo minimizer

2,5

bronzový nebo šedý

3,1

tmavě bronzový, šedý, modrý nebo červený zrcadlový

4,1

velice tmavý až černý

Odstín zorníků nám napovídá o jejich zatmavení. Čím vyšší číslo, tím tmavší odstín.
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OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE – OBECNÉ INFORMACE
Typ ﬁltru
Symbol

Popis

2

UV ﬁltr, vnímání barvy smí být zhoršeno

2C

UV ﬁltr s dobrým rozlišením barev

3

UV ﬁltr s dobrým rozlišením barev

4

infračervený (IR) ﬁltr

5

sluneční ﬁltr bez požadavku k ochraně v IR spektru

6

sluneční ﬁltr se speciﬁkací ochrany v IR spektru

Typ ﬁltru nám napovídá, zda jsou brýle opatřeny ﬁltrem proti škodlivému záření a jakého typu ﬁltr je.

Mechanická odolnost
Symbol

Úroveň nárazu

Max. hodnota

S

zdokonalená pevnost

12 m/s

F

náraz s nízkou energií

45 m/s

B

náraz se střední energií

120 m/s

A

náraz s vysokou energií

190 m/s

Je-li symbol mechanické odolnosti doplněn symbolem „T“, pak je mechanická odolnost vztažena i k nárazům za extrémních teplot, tj. -5 °C až
+55 °C.

Ochrana očí a obličeje
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OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE – OBECNÉ INFORMACE
Náš sortiment
Nabízíme širokou paletu ochranných brýlí a štítů. Jedná se o propracované osobní ochranné pomůcky bez kompromisů v kvalitě i u těch nejlevnějších výrobků. Nad rámec katalogové nabídky vám můžeme nabídnout i další varianty ochranných brýlí dle Vašeho požadavku či bližší speciﬁkace.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete.

Přehled vybraných řad ochranných brýlí
Model Uvex i-vo – jsou osvědčené ochranné brýle moderního sportovního tvaru s pantoskopickým systémem a extrémní odolností proti poškrábání.
Model Uvex super ﬁt – jsou ochranné brýle moderního designu a lehké konstrukce pro vysoké nároky na bezpečnost a komfort při nošeni.
Model Uvex Pheos a Pheos S – jsou ochranné brýle atraktivního a moderního vzhledu s extrémní ochranou proti poškrábání a zamlžení.
Model Uvex Ultravision jsou uzavřené ochranné brýle pro manipulaci s chemikáliemi zajišťující zároveň ochranu před mechanickými riziky.
Model Uvex ultrasonic/PC – jsou uzavřené ochranné brýle vhodné do pracovního prostředí s rizikem nárazu částic do rychlosti 120 m/s a rozstřiku
tekutin a tekutého kovu.
Model 569 – jsou brýle se zvýšenou boční a horní ochranou při zachování dobrého periferního vidění.
Model 580 – jsou panoramatické ochranné brýle s bočním a horním krytím pro krátkodobé nošení a nejširší použití.
Model 590 – jsou praktické panoramatické brýle elegantního tvaru s hmotností pouhých 26 gramů.
Model 595 – jsou panoramatické brýle moderního sportovního tvaru s pantoskopickým systémem, umožňujícím optimální nastavení potřebám
uživatele.
Model brýlí 597 – jsou propracované ochranné brýle moderního sportovního tvaru s pantoskopickým systémem, umožňujícím optimální nastavení
potřebám uživatele. Hmotnost jen 28 gramů.
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OCHRANNÉ BRÝLE
Ochranné brýle – model 595, s pantoskopickým systémem
Použití: ochrana zraku proti mechanickému riziku, UV záření, optická třída 1 pro permanentní
nošení. Kouřový zorník je vhodný pro řidiče a práci venku. Žlutý zorník je vhodný pro prostředí s umělým osvětlením, do zhoršených světelných podmínek.

Barva zorníků

Filtr

Odstín ﬁltru

Mechanická
odolnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

čirá

2C

1,2

F

CLI:2015595101

12 ks

1 ks

žlutá

2C

1,2

F

CLI:2015595301

12 ks

1 ks

kouřová

5

4,1

F

CLI:2015595201

12 ks

1 ks

Ochranné brýle modelu 595 jsou lehké brýle moderního tvaru s panoramatickými polykarbonátovými zorníky a UV ﬁltrem proti stanoveným hladinám ultraﬁalového záření. Brýle jsou vybaveny postranicemi, jež umožňují nastavení jejich délky a sklonu pro dokonalé přizpůsobení požadavkům
uživatele. Dobře propracovaný nosní můstek pro pohodlné nošení. Lehké a komfortní brýle, hmotnost jen 26 g.

Ochrana očí a obličeje
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OCHRANNÉ BRÝLE
Ochranné brýle – model 597, s pantoskopickým systémem
Použití: ochrana zraku proti mechanickému riziku, UV záření, optická třída 1 pro permanentní
nošení. Kouřový zorník je vhodný pro řidiče a práci, kde je sluneční záření.

Barva zorníků

Filtr

Odstín ﬁltru

Mechanická
odolnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

čirá

2C

1,2

F

CLI:2015597101

12 ks

1 ks

kouřová

5

3,1

F

CLI:2015597201

12 ks

1 ks

Ochranné brýle modelu 597 jsou komfortní brýle moderního designu nejvyšší kvality. Jsou osazeny asférickými polykarbonátovými zorníky
s vysokou odolností proti poškrábání optické třídy 1 a postranicemi, jež umožňují nastavení jejich délky a sklonu pro dokonalé přizpůsobení požadavkům uživatele. Dobře propracovaný „větratelný“ nosní můstek pro pohodlné nošení, obroučky s mikroventilací v horní partii zorníků. Hmotnost
jen 28 g.
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OCHRANNÉ BRÝLE
Ochranné brýle – model 590
Použití: ochrana zraku proti mechanickému riziku, UV záření, optická třída 1 pro permanentní
nošení. Kouřový zorník je vhodný pro řidiče a práci venku. Žlutý zorník je vhodný pro prostředí s umělým osvětlením, do zhoršených světelných podmínek, optická třída 2 pro krátkodobé
nošení.

Barva zorníků

Filtr

Odstín ﬁltru

Mechanická
odolnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

čirá

2C

1,2

F

CLI:2015590101

12 ks

1 ks

žlutá

2C

1,2

F

CLI:2015590301

10 ks

1 ks

kouřová

5

4,1

F

CLI:2015590201

12 ks

1 ks

Ochranné brýle modelu 590 jsou polykarbonátové brýle moderního tvaru s panoramatickým zorníkem a UV ﬁltrem proti stanoveným hladinám
ultraﬁalového záření. Široké postranice pro zvýšenou ochranu. Lehké a pohodlné brýle, hmotnost 26 g.

Ochrana očí a obličeje
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OCHRANNÉ BRÝLE
Ochranné brýle – model 580
Použití: ochrana zraku proti mechanickému riziku, UV záření, optická třída 2 určeno pro
krátkodobé nošení. Varianty provedení se zeleným a žlutým zorníkem. Vhodné použití pro
návštěvy provozů.

Barva zorníků

Filtr

Odstín ﬁltru

Mechanická
odolnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

čirá

2

1,2

F

CLI:2015580601

8 ks

1 ks

žlutá

2

1,2

F

CLI:2015580301

8 ks

1 ks

zelená

5

4,1

F

CLI:2015580401

8 ks

1 ks

Ochranné brýle modelu 580 jsou polykarbonátové brýle s panoramatickými zorníky optické třídy 2. Široké postranice a nadočnicový kryt v celé
délce zorníků pro zvýšenou ochranu.
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OCHRANNÉ BRÝLE
Ochranné brýle – model 569
Použití: ochrana zraku proti mechanickému riziku, UV záření, optická třída 1 pro permanentní
nošení. Kouřový zorník je vhodný pro řidiče a práci venku. Žlutý zorník je vhodný pro prostředí s umělým osvětlením, do zhoršených světelných podmínek.

Barva zorníků

Filtr

Odstín ﬁltru

Mechanická
odolnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

čirá

2C

1,2

F

CLI:2015569101

12 ks

1 ks

žlutá

2C

1,2

F

CLI:2015569301

12 ks

1 ks

kouřová

5

4,1

F

CLI:2015569201

12 ks

1 ks

Ochranné brýle modelu 569 jsou polykarbonátové brýle s panoramatickými zorníky a UV ﬁltrem proti stanoveným hladinám ultraﬁalového záření.
Díky konstrukci nabízejí brýle účinnou ochranu očí také shora a z boku. Nastavitelné postranice ve 4 polohách.

Ochrana očí a obličeje
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OCHRANNÉ BRÝLE
Ochranné brýle Uvex i-vo
Použití: ochrana zraku před mechanickými riziky a UV zářením. Zorník je optické třídy 1 –
vhodné pro permanentní nošení.

Barva zorníků

Filtr

Odstín ﬁltru

Mechanická
odolnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

čirá

2

1,2

F

UVE:9160265

5/200 ks

1 ks

hnědá

5

2,5

F

UVE:9160268

5/200 ks

1 ks

modrá

2

1,2

F

UVE:9160064

5/40 ks

1 ks

žlutá

2

1,2

F

UVE:9160520

5/40 ks

1 ks

šedá

5

2,5

F

UVE:9160076

5/40 ks

1 ks

Povrstvení zorníku nanotechnologií z vnější strany zaručuje extrémní odolnost proti poškrábání a působení chemikálií, výrazně zvyšuje odolnost
proti ulpívání nečistot. U čirého a hnědého zorníku je z vnitřní strany vrstva odolná proti zamlžení. Žlutý, čirý a šedý zorník lze vyměnit. Brýle
Uvex i-vo, „eye-volution“ - evoluce v ochraně zraku. Měkké komponenty na nose, čele a uších zaručují optimální komfort při dlouhodobém nošení.
Spojení tvrdých a měkkých částí je činí elegantními. Brýle jsou k dostání i s gumovým páskem místo straniček, což zaručuje pevné držení i při
náročných pracovních situacích.
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OCHRANNÉ BRÝLE
Ochranné brýle Uvex Super ﬁt
Použití: ochrana zraku před mechanickými riziky a UV zářením. Zorník je optické třídy 1 –
vhodné pro permanentní nošení.

Barva zorníků

Filtr

Odstín ﬁltru

Mechanická
odolnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

čirá

2

1,2

F

UVE:9178265

5/40 ks

1 ks

modrá

2

1,2

F

UVE:9178064

5/40 ks

1 ks

šedá

5

2,5

F

UVE:9178286

5/200 ks

1 ks

žlutá

2

1,2

F

UVE:9178385

5/40 ks

1 ks

Technologie povrstvení zorníku z vnější strany zajišťuje extrémní odolnost proti poškrábání. Z vnitřní strany zorníku je vrstva odolná proti zamlžení. Moderní design a lehká konstrukce splňuje vysoké nároky na bezpečnost a komfort při nošení. Brýle se žlutým zorníkem jsou povrstveny
s 3x vyšším nezamlžovacím efektem než požaduje norma. Vhodné do prostředí s vysokou vlhkostí. Vlastnost nezamlžování je trvalá. Jedny z nejlehčích ochranných brýlí, sportovně dynamické, straničky s kloubem. Ultra tenký zorník se zaoblením 6,5 dovoluje vynikající výhled do všech
stran a nejlepší ochranu před mechanickými riziky.

Ochrana očí a obličeje
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OCHRANNÉ BRÝLE
Ochranné brýle Uvex pheos a pheos S
Použití: ochrana zraku před mechanickými riziky a UV zářením. Zorník je optické třídy 1 –
vhodné pro permanentní nošení.

Barva zorníků

Filtr

Odstín ﬁltru

Mechanická
odolnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

pheos – čirá

2C

1,2

F

UVE:9192225

5/32 ks

1 ks

pheos – šedá

5

2,5

F

UVE:9192285

5 ks

1 ks

pheos – žlutá

2C

1,2

F

UVE:9192385

5/32 ks

1 ks

pheos – stříbrná

5

1,7

F

UVE:9192881

5/32 ks

1 ks

pheos S – čirá

2C

1,2

F

UVE:9192785

5/32 ks

1 ks

pheos S – šedá

5

2,5

F

UVE:9192745

5/32 ks

1 ks

Technologie povrstvení zorníku z vnější strany zajišťuje extrémní odolnost proti poškrábání. Z vnitřní strany zorníku je vrstva odolná proti
zamlžení. Moderní design splňuje vysoké nároky na bezpečnost a komfort při nošení. Duosférický zorník nabízí široké zorné pole. Brýle Uvex
pheos S jsou určeny pro užší obličeje a mají stejné vlastnosti jako standardní Uvex pheos.
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OCHRANNÉ BRÝLE
Ochranné brýle Uvex ultravision
Použití: pracovní prostředí se zvýšeným rizikem poškození zraku zvýšenou prašností, rozstřikem kapalin (chemikálií) nebo mechanickými riziky. Brýle mají optickou třídu 1 – vhodné pro
permanentní nošení.

Barva zorníků

Filtr

Odstín ﬁltru

Mechanická
odolnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

AC, čirá

2

1,2

F

UVE:9301714

80 ks

1 ks

PC/fólie, čirá

2

1,2

B

UVE:9301813

90 ks

1 ks

PC, čiré

2

1,2

B

UVE:9301105

90 ks

1 ks

náhradní zorník ultravision/AC

F

UVE:9300956

10 ks

1 ks

náhradní zorník ultravision/PC

B

UVE:9300517

10 ks

1 ks

UVE:9300316

100 ks

10 ks

Příslušenství (náhradní díly)

ochranná fólie ultravision

Uzavřené brýle s PC zorníkem mají větší odolnost proti mechanickým rizikům třídy B. Brýle s AC zorníkem jsou odolnější vůči působení chemických vlivů s mechanickou odolností třídy F. Anatomický tvar, jemné linie, dokonalý posaz a dobré vidění zaručují maximální komfort používání.
Ventilační systém s odvětrávacími otvory zajišťuje viditelnost i v obtížných podmínkách. Lze použít i přes dioptrické brýle.

Ochrana očí a obličeje
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OCHRANNÉ BRÝLE
Ochranné brýle Uvex ultrasonic/PC
Použití: pracovní prostředí se zvýšeným rizikem poškození zraku UV zářením, nárazem částic
do rychlosti 120 m/s, rozstřikem tekutin a tekutého kovu. Brýle mají optickou třídu 1 – vhodné
pro neomezené nošení.

Barva zorníků

Filtr

Odstín ﬁltru

Mechanická
odolnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

PC, čirá

2

1,2

B

UVE:9302245

4/18 ks

1 ks

B

UVE:9302255

10 ks

1 ks

Příslušenství (náhradní díly)
náhradní zorník ultrasonic/PC

Brýle s PC zorníkem mají větší odolnost proti mechanickým rizikům třídy B. Nejnovější generace uzavřených brýlí vyráběných technologií MCT.
Komfort nošení zaručuje i velmi malá hmotnost. Lze použít i přes dioptrické brýle.
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OCHRANA SLUCHU – OBECNÉ INFORMACE
Jedním z mnoha pracovních rizik je expozice nadměrným hlukem. K poškození sluchu může dojít jak bezprostředně při expozici extrémním hlukem (vysoká hladina akustického tlaku, náhlý hlukový pulz), například při kování za studena, nastřelování hřebů pistolí, tak i následně, po vystavení pracovníka opakované expozici nadměrného hluku. Pracovní prostředí je zatěžováno nadměrným hlukem zejména činností strojů, strojních
zařízení a ručních nářadí, přičemž rozlišujeme hluk pohonné jednotky a hluk produkovaný vlastní technologií – interakcí nástroje a opracovávaného materiálu. Hluk může být ustálený, proměnný, přerušovaný nebo impulsní, může dosahovat různých průběhů kmitočtových charakteristik od
infrazvuku až po ultrazvuk.
Poškození sluchu může být akutní (akutní hlukové trauma), zpravidla při vystavení nadměrnému hluku nad prahem bolesti, kdy dochází k poškození vláskových buněk vnitřního ucha (k jejich destrukci dochází zpravidla při expozici hlukem nad 120 dB), nebo kdy dojde k poškození kůstek
a struktur středního ucha nadměrným akustickým tlakem. Poškození sluchu však může být také chronické dlouhodobou nebo opakovanou expozicí
nadměrným hlukem, přičemž, čím delší je doba expozice, tím nižší hladina hluku stačí k poškození sluchu. Důsledkem chronického poškození
sluchu je dočasné nebo i trvalé snížení citlivosti ucha – posunu sluchového prahu (nedoslýchavost). Dalšími důsledky poškození sluchu mohou být
nesoustředěnost, rozmrzelost, pokles pracovního výkonu, tinitus – ušní šelest, závratě.
Zkoumáme hluk v místě hlavy pracovníka, kdy expozici hlukem vyjadřujeme ekvivalentní hladinou akustického tlaku. Pokud expozice hluku
netrvá po celou pracovní dobu (8 h), korigujeme ji koeﬁcientem K dle vztahu K = 10.log t/8 [dB]. Přípustný expoziční limit činí při fyzické práci
pro osmihodinovou pracovní dobu 85 dB, ve velínech a řídících pracovištích nejvýše 60 dB, při duševní práci je limit 50 dB. V případě expozice
impulsním hlukem např. mechanické opracování plechových dílů, kování za studena, nastřelování hřebů pistolí s dobou trvání impulsu do 200 ms
a klidovými intervaly mezi impulsy v trvání nejméně 10 ms, je pro posouzení expozice rozhodující špičková hladina akustického tlaku (v prostředí
s nízkým hlukovým pozadím), jež nesmí překročit 140 dB.

Ochrana sluchu
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Orientační hladiny hluku
Popis

Hodnota dB

práh slyšitelnosti

0

akustické studio, šum listí

20

šepot, velmi tichý byt

30

tlumený hovor, tikot budíku

40

obracení stránek novin

50

běžný hovor

60

běžný poslech televize

70

frekventovaná ulice, silná reprodukovaná hudba, křik

80

jedoucí vlak

90

sbíječka

100

živá rocková hudba, kovárna

110

startující proudové letadlo

120

práh bolestivosti

130

10 m od startujícího proudového letadla

140

Základem prevence je vyloučení nebo omezení zdroje hluku (volba strojního zařízení s nižší emisí hluku), technologická opatření (tlumení, dostatečná vzdálenost obsluhy od zdroje hluku), použití chráničů sluchu. Chrániče je nutno používat vždy, pokud hladina hluku na pracovišti překračuje
85 dB. Chrániče proti hluku jsou dodávány v provedení zátkových chráničů, jež vkládáme do zvukovodu, mušlových chráničů nebo protihlukových
přileb. Chrániče sluchu mohou být pasivní nebo s doplňkovými funkcemi (nepasivní).
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Doplňkovou funkcí je například hladinová závislost přenosu zvuku. Jsou to zejména elektronické chrániče sluchu s hladinovou závislostí, kdy
zesílení vestavěného elektronického systému je řízeno hladinou hluku. Setkáváme se také s chrániči s aktivním snižováním hluku (ANR), kdy
elektronický systém řídí útlum přenosu hluku z vnějšího prostředí a aktivně jej potlačuje. Tento systém je zvláště účinný na nízkých kmitočtech
(50–500 Hz). Dalším typem chráničů s doplňkovou funkcí jsou pasivní chrániče s hladinovou závislostí, jež mají vestavěn pasivní mechanický
ﬁltr, jehož útlum se mění v závislosti na hladině akustického tlaku, zpravidla proti jednotlivým impulsním hlukům, například při střelbě z palných zbraní.

Výběr vhodných chráničů sluchu
Při výběru berme v úvahu povahu hluku, kmitočtové složení, zda se jedná o hlukové pulzy či nikoliv, stálý nebo přerušovaný hluk, zda je důležitá
komunikace pracovníka, zda je nutno dbát výstražných zvukových signálů a podobně. Obecně se snažíme použít chránič s co nejmenším útlumem,
vždy však s takovým útlumem, aby poskytl účinnou ochranu proti dané hladině a charakteru hluku v místě pracoviště. Nadbytečný útlum může
být pracovníky vnímán negativně. Nezapomeňme však, že na účinnosti chráničů sluchu závisí jejich správné nasazení a používání, kdy například
vlasy nebo stranice brýlí zachycené pod chrániči sluchu mohou snižovat jejich účinnost. Pro nejvyšší hluková zatížení volme protihlukové přilby,
které eliminují rovněž kostní vedení hluku. V extrémně hlučných provozech může být nutno použít jak mušlový, tak i zátkový chránič současně pro
zvýšení celkového útlumu. Pak pamatujme, že celkový útlum není prostým součtem jednotlivých útlumů dílčích chráničů a v některých případech
může předpokládanou ochranu dokonce snižovat. Případné kombinace chráničů používejme jen v souladu s doporučeními výrobce.
V případě opakované krátkodobé hlukové zátěže se doporučují mušlové chrániče nebo vytvarované zátkové chrániče s obloukem, pro jejich snadné
a rychlé nasazení a sejmutí. Pokud je v daném prostředí zásadní rozpoznávání informačních zvuků, řeči, výstražných signálů, doporučují se chrániče sluchu s plochou kmitočtovou charakteristikou. Tam, kde je nutná lokalizace zdroje zvuku, je vhodné volit spíše zátkové chrániče.
K zajištění účinnosti chráničů sluchu, je nutno zajistit jejich nošení po celou dobu pobytu v prostředí se škodlivými hladinami hluku. Jsou-li chrániče sluchu sejmuty, byť jen i na krátké časové úseky, značně se snižuje efektivní ochrana sluchu. V následující tabulce uvádíme přibližný efektivní
útlum chrániče v závislosti na době bez chrániče sluchu dané pracovní činnosti, tj. dílčí nebo kumulované době, kdy byl pracovník po určitou dobu
vystaven hluku sejmutím chrániče.
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Doba expozice

Chránič PNR = 30 dB

Chránič PNR = 20 dB

Chránič PNR = 10 dB

5 % pracovní doby

16,5 dB

15,0 dB

8,5 dB

10 % pracovní doby

12,5 dB

11,5 dB

7,5 dB

20 % pracovní doby

8,5 dB

7,5 dB

5,5 dB

50 % pracovní doby

2,0 dB

2,0 dB

2,0 dB

Z tabulky vidíme, že úroveň ochrany pracovníka se, pokud není důsledně používán chránič sluchu v průběhu dané pracovní směny, dramaticky
snižuje a přínos chráničů významně klesá.

Přehled některých norem
EN352-1 je norma deﬁnující všeobecné požadavky mušlových chráničů sluchu. Jedná se o chrániče sestávající z mušle, která je tlačena proti
každému boltci nebo z mušle obklopující boltec, která je tlačena proti hlavě okolo boltce; mušle mohou být tlačeny proti hlavě hlavovým obloukem nebo zařízením vkládaným do ochranné přilby nebo jiným zařízením. Norma stanovuje, mimo jiné, termíny a deﬁnice, technické požadavky
a minimální požadavky na útlum. Všeobecné požadavku mušlových chráničů na průmyslovou ochrannou přilbu řeší norma EN352-3.
EN352-2 je norma deﬁnující všeobecné požadavky zátkových chráničů sluchu. Jedná se o chrániče sluchu určené k vložení do zvukovodu (aurální)
nebo do boltce v místě ústí zvukovodu (semiaurální). Chrániče mohou být pro jednorázové nebo opakované užití, mohou být tvarovatelné nebo
vytvarované, případně také s obloukem. Norma stanovuje, mimo jiné, termíny a deﬁnice, technické požadavky a minimální požadavky na útlum.
EN458 je norma deﬁnující chrániče sluchu – doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu. Norma stanovuje termíny a deﬁnice, nalezneme zde například vývojový diagram deﬁnující opatření k omezení rizika ztráty sluchu jednotlivce v důsledku hluku, doporučení k použití
chráničů sluchu, hygienu a čištění. Dále obsahuje popis metod při posuzování útlumu zvuku pro jednotlivé typy a provedení chráničů. V případě
pasivních chráničů sluchu to jsou – metoda oktávových pásem, metoda HML, zkrácená metoda HML a metoda SNR. Všechny tyto metody předpovídají celkovou efektivní hladinu akustického tlaku za nasazeným chráničem sluchu. Metoda se volí zejména s ohledem na dostupné informace
o hluku na daném pracovišti.
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Příklady zdrojů hluku se středními až vysokými kmitočty
Beranidla, brousící stroje, buchary, dieselové motory, dopřádací stroje, drážkovačky, elektrické hřebíkovačky, honovačky, hydraulická čerpadla,
odstředivky, pletací stroje, plničky lahví, rozbrušovačky, řezání plamenem, stroje na zpracování dřeva, střásací/formovací stroje, trysky se stlačeným vzduchem, tkalcovské stavy, upravování odlitků, vysokorychlostní klikové lisy.

Příklady zdrojů hluku s dominantními nízkými kmitočty
Elektrické tavící pece, kompresorové jednotky pístové, konvertorové jednotky, kuplovny, rýpadla, soustrojí motor-generátor, spalovací pece, stroje
na čištění tryskáním, stroje pro tlakové lití, válcovací drtiče, vysoké pece, zemní stroje, žíhací pece.

Náš sortiment
Nabízíme zátkové chrániče sluchu Uvex pro jednorázové i vícenásobné použití s různou úrovní útlumu a provedením a dále mušlové chrániče Uvex
v několika provedeních s různou úrovní útlumu a výškovým nastavením hlavového oblouku.

Ochrana sluchu
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ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU
Zátka ušní ochranná jednorázová Uvex hi-com, limetka, SNR=24 dB
Použití: ochrana sluchu v prostředí s kontinuálním hlukem se střední hlukovou zátěží.

Popis
SNR = 24 dB
f/Hz
střední hladina hluku dB (A)
standardní odchylka SD db (A)
minimální útlum APV dB (A)

H

M

L

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

26 dB

20 dB

18 dB

UVE:2112100

200 párů

200 párů

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

17,5

20,0

20,4

22,8

24,6

31,2

37,5

40,3

6,4

2,9

3,2

4,7

5,1

5,0

5,9

6,6

11,2

17,0

17,2

18,1

19,5

26,2

31,6

33,7

Jednorázové zátkové chrániče sluchu tvarovatelné podle zvukovodu. Speciﬁcký tvar zátek umožňuje lepší rozpoznávání lidské řeči při nošení. Jsou
vyrobeny z měkké pěny, příjemné na nošení a vhodné i pro užší zvukovody.
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Zátka ušní ochranná jednorázová Uvex x-ﬁt, limetka, SNR=37 dB
Použití: ochrana sluchu v prostředí s kontinuálním hlukem s vysokou hladinou hluku.

Popis
SNR = 37 dB
f/Hz
střední hladina hluku dB (A)
standardní odchylka SD db (A)
minimální útlum APV dB (A)

H

M

L

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

36 dB

34 dB

34 dB

UVE:2112001

200 párů

200 párů

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

35,3

38,4

39,3

40,8

38,9

37,8

45,9

45,1

4,2

6,3

5,3

5,5

5,5

4,3

3,9

4,6

31,1

32,1

34,0

35,3

33,4

33,5

42,0

40,5

Jednorázové zátkové chrániče sluchu tvarovatelné podle zvukovodu. Kónický tvar umožňuje snazší nasazení zátek. Měkká pěna poskytuje vysoký
komfort i při dlouhodobém nošení a po vyjmutí se velmi rychle vrací do původního tvaru.
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Zátka ušní ochranná Uvex whisper, oranžová, SNR=23 dB
Použití: ochrana sluchu v prostředí s kontinuálním hlukem.

Popis
SNR = 23 dB
f/Hz
střední hladina hluku dB (A)
standardní odchylka SD db (A)
minimální útlum APV dB (A)

H

M

L

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

24 dB

20 dB

17 dB

UVE:2111202

50 párů

1 pár

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

23,7

23,2

21,1

22,6

24,8

31,7

33,4

39,4

5,6

5,8

6,8

5,2

5,7

6,0

9,5

8,2

18,1

17,4

14,3

17,4

19,1

25,7

23,9

31,2

Zátky jsou navrženy v souladu s tvarem lidského zvukovodu. Jsou určeny k vícenásobnému použití, lze je snadno do ucha vložit i vyjmout, omývat
vodou a mýdlem. Praktická šňůrka umožňuje zavěšení na krk.

strana 32

Ochrana sluchu

ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU
Zátka ušní ochranná Uvex whisper+, žlutá, SNR=27 dB
Použití: ochrana sluchu v prostředí s kontinuálním hlukem.

Popis
SNR = 27 dB
f/Hz
střední hladina hluku dB (A)
standardní odchylka SD db (A)
minimální útlum APV dB (A)

H

M

L

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

27 dB

24 dB

22 dB

UVE:2111217

50 párů

1 pár

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

26,6

26,9

24,3

26,1

28,8

28,8

32,6

38,1

6,1

6,1

4,1

5,1

5,1

5,1

6,5

5,3

20,5

20,8

20,2

21,0

21,0

23,7

26,1

32,8

Zátky minimalizují tlak na zvukovod. Jsou určeny k vícenásobnému použití, lze je snadno do ucha vložit i vyjmout, omývat vodou a mýdlem.
Praktická šňůrka umožňuje zavěšení na krk.

Ochrana sluchu
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MUŠLOVÉ HRÁNIČE SLUCHU
Chránič sluchu mušlový Uvex 2, modrý, SNR=27 dB
Použití: ochrana sluchu v prostředí s impulzivním hlukem nebo při přerušované práci v hlučném prostředí se střední intenzitou hluku.

Popis
SNR = 27 dB

H

M

L

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

31 dB

24 dB

16 dB

UVE:2500001

1 ks

1 ks

f/Hz

125

250

500

1000

2000

3150

4000

6300

8000

střední hladina hluku dB (A)

13,2

15,0

26,8

32,9

35,0

39,3

36,6

36,0

34,9

2,5

1,5

3,8

3,2

4,6

1,6

4,8

4,5

4,2

10,7

13,5

23,0

29,7

30,4

37,7

31,8

31,5

30,7

standardní odchylka SD db (A)
minimální útlum APV dB (A)

Skládací mušlové chrániče umožňují optimální přítlak. Přichycení k mušlím je dvoubodové, mušle jsou výškově nastavitelné. Zajišťují komfort
i při dlouhodobém používání.
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MUŠLOVÉ HRÁNIČE SLUCHU
Chránič sluchu mušlový Uvex 3, modrý, SNR=31 dB
Použití: ochrana sluchu v prostředí s impulzivním hlukem nebo při přerušované práci v hlučném prostředí s vyšší intenzitou hluku.

Popis
SNR = 31 dB

H

M

L

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

34 dB

29 dB

21 dB

UVE:2500002

1 ks

1 ks

f/Hz

125

250

500

1000

2000

3150

4000

6300

8000

střední hladina hluku dB (A)

17,9

21,6

33,2

38,2

35,2

34,7

36,2

40,5

38,8

3,0

2,7

2,7

4,1

3,3

2,7

2,9

3,3

3,0

14,9

18,9

30,5

34,1

31,9

31,9

33,3

37,2

35,8

standardní odchylka SD db (A)
minimální útlum APV dB (A)

Skládací mušlové chrániče umožňují optimální přítlak a jsou nastavitelné. Přichycení k mušlím je dvoubodové, mušle jsou výškově nastavitelné.
Zajišťují komfort i při dlouhodobém používání.

Ochrana sluchu
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MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU
Chránič sluchu mušlový Uvex X, modrý, SNR=36 dB
Použití: ochrana sluchu v prostředí s impulzivním hlukem nebo při přerušované práci v hlučném prostředí s vysokou intenzitou hluku.

Popis
SNR = 36 dB

H

M

L

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

38 dB

34 dB

26 dB

UVE:2500030

1 ks

1 ks

f/Hz

125

250

500

1000

2000

3150

4000

6300

8000

střední hladina hluku dB (A)

20,9

29,1

35,7

41,6

39,4

43,0

41,7

42,4

42,4

3,5

2,2

3,1

2,5

2,9

2,7

2,2

3,3

3,7

17,4

26,9

32,6

39,1

36,5

40,3

39,5

39,1

38,7

standardní odchylka SD db (A)
minimální útlum APV dB (A)

Mušlové chrániče umožňují optimální přítlak a jsou nastavitelné. Mušle jsou kulatějšího tvaru a mají menší hmotnost.
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH ORGÁNŮ – OBECNÉ INFORMACE
Ochrana dýchacích orgánů je často podceňována. I dnes vidíme mnoho pracovníků, kteří nejsou důslední v používání pomůcek pro ochranu dýchacích orgánů, zejména, pokud se jedná o prachové částice. Expozice škodlivinami nemusí způsobovat na první pohled žádné významnější potíže.
Nad prvním varovným signálem, že něco není v pořádku, totiž dráždivým kašlem, mnozí mávnou rukou – vždyť je to „jen“ kašel. Při expozici
škodlivinami se jejich účinek může také projevit až s odstupem nebo po delší expoziční době. To už ale může být pozdě. Chraňte si důsledně své
dýchací orgány. Preventivní ochrana je zde vždy na místě, neboť stačí velice málo, abychom se ocitli v život ohrožující situaci, aniž bychom si
čehokoliv všimli. Nebezpečí je o to závažnější, že nemusí být vůbec patrné.

Přehled některých norem
EN136
EN140
EN14387+A1
EN143
EN149:2001+A1:2009

– obličejové masky, požadavky, zkoušení a značení
– polomasky a čtvrtmasky, požadavky, zkoušení a značení
– plynové ﬁltry a kombinované ﬁltry (dříve EN141)
– ﬁltry proti částicím, požadavky, zkoušení a značení
– ﬁltrační polomasky k ochraně proti částicím, požadavky, zkoušení, značení

K dispozici je celá řada provedení ochranných masek a polomasek. Při výběru je nutné sledovat rizika, proti kterým se chceme chránit, typ ochranného prostředku, stupeň ochrany, důležité parametry – například provedení zorníků, pozorovací úhel (jak nás maska či polomaska omezuje ve
výhledu), odpor, jaký ochranný prostředek klade při nádechu a výdechu a další parametry.
EN149:2001+A1:2009 popisuje technické požadavky na ﬁltrační polomasky proti prachovým částicím, způsob testování a jejich značení. Filtrační
polomasky se rozdělují podle ﬁltrační účinnosti do tří tříd – FFP1, FFP2 a FFP3. Dále jsou rozděleny podle způsobu použití na prostředky k jednorázovému nebo opakovanému užití – pro více než jednu pracovní směnu.

Ochrana dýchacích orgánů
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH ORGÁNŮ – OBECNÉ INFORMACE
Filtrační účinnost
Označení

Popis

FFP1

ﬁltrační účinnost nejméně 80 %

FFP2

ﬁltrační účinnost nejméně 94 %

FFP3

ﬁltrační účinnost nejméně 99 %

Čím vyšší ﬁltrační účinnost, tím vyšší stupeň ochrany. V novele normy EN149+A1 se hovoří o průniku ﬁltračním materiálem, kdy se zkouší průnik
aerosolu chloridu sodného a parafínového oleje, dále se testuje celkový průnik polomaskou a rovněž se zavádí zkouška na zanášení dolomitovým
prachem.

Průnik ﬁltračním materiálem dle EN149:2001+A1:2009 (zkouška chloridem sodným a parafínovým olejem)
Označení

Popis

FFP1

průnik ﬁltračním materiálem nejvýše 20 %

FFP2

průnik ﬁltračním materiálem nejvýše 6 %

FFP3

průnik ﬁltračním materiálem nejvýše 1 %

Dle normy EN149+A1 se značení ﬁltračních polomasek, mimo jiné, skládá z označení ﬁltrační třídy FFP1, FFP2 nebo FFP3, následuje mezera,
za mezerou se deﬁnuje, zda se jedná o polomasku k jednorázovému užití (symbol NR) nebo k opakovanému použití – tedy pro více než jednu
směnu (symbol R), případně může následovat mezera a symbol D signalizující, že maska byla podrobena testu zanášení dolomitovým prachem
a vyhověla podmínkám normy. Například: FFP2 R D = ﬁltrační třída FFP2, ﬁltrační polomaska opakovaně použitelná, vyhověla testu dolomitovým
prachem.
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH ORGÁNŮ – OBECNÉ INFORMACE
EN143 popisuje technické požadavky na ﬁltry proti prachovým částicím. Rozdělují se podle ﬁltrační účinnosti do tří tříd – P1, P2 a P3, na ﬁltry
k jednorázovému užití – použití jen na jednu směnu nebo na ﬁltry pro opakované použití – na více než jednu směnu. Používá-li ﬁltrační zařízení
více než jednoho ﬁltru, musí splňovat všechny požadavky normy celá sada ﬁltrů. Filtry nabízené k prodeji musejí být baleny tak, aby byly chráněny
proti mechanickému poškození. Přitom je vhodné, aby obal zamezil vnikání okolního ovzduší dovnitř ﬁltru a aby bylo snadno patrné, že byl obal
porušen. Dýchací odpor ﬁltrů musí být co nejnižší, nesmí však překročit stanovené hodnoty (viz níže).

Průnik ﬁltrem (zkouška chloridem sodným a parafínovým olejem)
Označení

Popis

P1

průnik ﬁltrem nejvýše 20 %

P2

průnik ﬁltrem nejvýše 6 %

P3

průnik ﬁltrem nejvýše 0,05 %

Maximální dýchací odpory
Označení

Při průtoku 30 l/min

Při průtoku 95 l/min

P1

60 Pa

210 Pa

P2

70 Pa

240 Pa

P3

120 Pa

420 Pa

Ochrana dýchacích orgánů
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH ORGÁNŮ – OBECNÉ INFORMACE
EN140 popisuje technické požadavky na polomasky a čtvrtmasky. Polomaska je lícnicová část, která pokrývá nos, ústa a bradu. Čtvrtmaska je
lícnicová část, která pokrývá nos a ústa. Oba výrobky musí zajišťovat ochranu dýchacího ústrojí proti okolnímu ovzduší i za podmínek, že pokožka
uživatele je suchá nebo vlhká a hlava se pohybuje. Pro ochranou funkci je nutno dbát na řádnou těsnost na obličeji uživatele. Použité materiály
musí být odolné vůči čistícím a desinfekčním prostředkům doporučených výrobcem, materiály nesmějí způsobovat podráždění pokožky nebo jinak
poškozovat zdraví uživatele. Dýchací odpor lícnicové části nesmí přesáhnout 200 Pa při nádechu a 300 Pa při výdechu, při zkoušce na umělých
plicích (25 zdvihů/min při objemu zdvihu 2,0 l) nebo při nepřetržitém průtoku vzduchu 160 l/min. Vdechovací odpor nesmí přesáhnout 50 Pa
při nepřetržitém průtoku 30 l/min a 130 Pa při nepřetržitém průtoku 95 l/min. Průnik lícnicovou částí se zkouší na souboru 10 osob při 5 druzích
cvičení, tj. na vzorku 50 výsledků. Jako zkušební médium je normován ﬂuorid sírový nebo chlorid sodný.

Průnik lícnicovou částí
Popis

Hodnota

nejméně 46 z 50 výsledků musí vykazovat průnik nejvýše

5%

nejméně 8 z 10 osob musí vykazovat průměrný průnik výsledků všech 5 cvičení nejvýše

2%

EN136 popisuje technické požadavky na (celo)obličejové masky. Obličejová maska je lícnicová část, která pokrývá oči, nos, ústa a bradu. Musí
zajišťovat dokonalé uzavření obličeje uživatele před okolním ovzduším a to i v případech, kdy uživatel má suchou či vlhkou pokožku, pohybuje
hlavou nebo hovoří. Použité materiály musí být odolné vůči čistícím a desinfekčním prostředkům, které doporučuje výrobce. Nesmějí způsobovat
podráždění pokožky nebo mít negativní účinek na zdraví. Obličejové masky se rozdělují do 3 tříd. Třída 1 – obličejové masky pro lehké podmínky
používání, třída 2 – obličejové masky pro všeobecné používání, třída 3 – obličejové masky pro speciální používání. Každá třída má stejný stupeň
ochrany dýchacích cest, ale mají určité odlišnosti ve stanovené oblasti používání.
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OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH ORGÁNŮ – OBECNÉ INFORMACE
Netěsnost obličejové masky nesmí překročit změny tlaku 100 Pa za 1 min při zkoušení podtlakem 1 kPa. Průnik lícnicovou částí nesmí u 10 zkoušených osob při žádné zkoušce přestoupit při vdechu střední hodnotu 0,05 %. Efektivní zorné pole nesmí být menší než 70 % přirozeného zorného
pole. U obličejových masek s jedním zorníkem nesmí být navíc binokulární část zorného pole nižší než 80 % binokulární části přirozeného zorného
pole a u masek se dvěma zorníky menší než 20 % binokulární části přirozeného zorného pole. Zorníky nesmějí zkreslovat zobrazení. Důležitá je
hodnota tzv. mrtvého (škodlivého) prostoru, který musí být co možná nejnižší a koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu nesmí překročit střední hodnotu 1,0 obj. %. Obličejové masky s oblou závitovou přípojkou dle EN148-1 musí být vybaveny vdechovacím ventilem, masky
se závitovou přípojkou dle EN148-2 (centrální závit) nesmí mít vdechovací ventil. Dále je předepsáno, že obličejové masky třídy 1 nebo maska se
závitovou přípojkou dle EN148-1 nebo EN148-3 (závit M45x3), musí mít nejméně jeden vydechovací ventil.

Dýchací odpory pro masky třídy 2 a 3 s centrálním závitem dle EN148-2 (bez ventilů)
Popis

Odpor nejvýše

plynulý průtok 160 l/min nebo sinusoidní průtok 50 l/min (25 zdvihů/min, objem zdvihu 2,0 l)

60 Pa – nádech

plynulý průtok 160 l/min nebo sinusoidní průtok 50 l/min (25 zdvihů/min, objem zdvihu 2,0 l)

60 Pa – výdech

Dýchací odpory pro masky třídy 2 a 3 se závitem M45x3 dle EN148-3 (přetlakové dýchací přístroje)
Popis

Odpor nejvýše

sinusoidní průtok 100 l/min (40 zdvihů/min, objem zdvihu 2,5 l)

350 Pa – nádech

plynulý průtok 10 l/min

420 Pa – výdech

sinusoidní průtok 50 l/min (25 zdvihů/min, objem zdvihu 2,0 l)

700 Pa – výdech

sinusoidní průtok 100 l/min (40 zdvihů/min, objem zdvihu 2,5 l)

1000 Pa – výdech

Ochrana dýchacích orgánů
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Dýchací odpory pro masky s přípojkami jinými než dle EN148-2 nebo EN148-3
Popis

Odpor nejvýše

plynulý průtok 30 l/min

50 Pa – nádech

plynulý průtok 95 l/min

150 Pa – nádech

plynulý průtok 160 l/min nebo sinusoidní průtok 50 l/min (25 zdvihů/min, objem zdvihu 2,0 l)

250 Pa – nádech

plynulý průtok 160 l/min nebo sinusoidní průtok 50 l/min (25 zdvihů/min, objem zdvihu 2,0 l)

300 Pa – výdech

EN14387+A1 popisuje technické požadavky na protiplynové a kombinované ﬁltry (kombinace protiplynového a protiprachového ﬁltru), které se
používají jako součásti ochranných dýchacích prostředků bez nuceného přívodu vzduchu. Filtry proti plynům se rozdělují dle kapacity do tří tříd.
Třída 1 – malá kapacita, třída 2 – střední kapacita, třída 3 – velká kapacita. Dále se rozdělují na jednotlivé typy ﬁltrů dle záchytu určité skupiny
látek. Druh ﬁltru je pak označen příslušným symbolem deﬁnujícím typ ﬁltru (písmeno nebo kombinace písmen dle záchytu skupiny látek) a barevným kódováním. Do této normy však nespadají ﬁltry pro ochranu před oxidem uhelnatým!

Třídy protiplynových ﬁltrů dle jejich kapacity
Třída

Použití

1

do maximální koncentrace 1000 ppm

2

do maximální koncentrace 5000 ppm

3

do maximální koncentrace 10000 ppm

Pozn.: ppm (parts per milion) udává mililitry plynu v 1 m3, 1000 ppm = 1000 ml (1 litr) plynu v 1 m3 (1000 litrech) daného prostředí.
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Typy protiplynových ﬁltrů
Označení

Barevné kódování

Užití

A

hnědá

organické plyny a páry s bodem varu ≥ 65 °C

AX

hnědá

organické plyny a páry s bodem varu ≤ 65 °C

B

šedá

anorganické plyny a páry, např. kyanovodík, sirovodík, chlor

E

žlutá

kyselé plyny a páry, např. oxid siřičitý, chlorovodík

K

zelená

amoniak a organické sloučeniny amoniaku

NO

modrá

nitrozní plyny

Hg

červená

páry rtuti

REAKTOR

oranžová

radioaktivní jod včetně metyljodidu

Protiplynové ﬁltry se mohou dodávat také jako kombinované spolu s částicovými (protiprachovými) ﬁltry. Částicové ﬁltry se vyrábějí ve třech
třídách s různou ﬁltrační účinností ve smyslu normy EN143.

Třídy částicových ﬁltrů
Označení

Odlučivost

Užití

P1

malá

obtěžující prach

P2

střední

netoxické pevné a kapalné aerosoly

P3

velká

toxické a radioaktivní pevné a kapalné aerosoly

Ochrana dýchacích orgánů
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Náš sortiment
Nabízíme ucelenou paletu prostředků pro ochranu dýchacích cest. Filtrační polomasky, ﬁltry proti částicím i plynům, polomasky i celoobličejové
masky. Samozřejmostí je široká paleta ﬁltrů.

Přehled vybraných řad prostředků pro ochranu dýchacích orgánů
Model 708 je rouška základní ochrany, například před možnou kontaminací výrobků nebo jako jednorázová ochrana před hrubým prachem. Bez
ﬁltrační funkce.
Filtrační částicové polomasky 1710, 1720 a 1730 s FFP1 až FFP3 pro nejširší použití za příznivou cenu. Jsou k dispozici ve variantě jak bez ventilku, tak s výdechovým ventilkem.
Precizní částicové ﬁltrační polomasky Dräger Explore s FFP1, FFP2 a FFP3 ve variantě jak bez ventilku, tak s výdechovým ventilkem. K dispozici
jsou modely tvarované i skládací konstrukce.
Model Dräger Explore 3300 je polomaska zajišťující účinnou ochranu dýchacích cest. Je ideálním řešením pro všechny, kteři vyžaduji levnou
a pohodlnou ochranu.
Model Dräger Explore 3500 je precizní lehká polomaska vyrobena z hypoalergenních materiálů pro bezpečnou ochranu dýchacích orgánů v široké
škále průmyslových aplikací.
Model Dräger Explore 5500 je precizní celoobličejová maska třídy 2 s jedním zorníkem, dvěma ﬁltry a unikátním dvojitým těsněním obličejové
manžety.
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ÚSTENKY A ROUŠKY
Ústenka operační jednorázová
Použití: ochrana před přenosem mikrobiálních agens, například ve zdravotnictví nebo výrobě.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

ústenka operační s úvazy zelená (pro preciznější umístění)

HLL:DK01GT

50/1000 ks

50 ks

ústenka operační s gumičkami zelená (pro rychlejší použití)

HLL:DK01GL

50/1000 ks

50 ks

Lehká třívrstvá ústenka s účinností mikrobiální ﬁltrace 99 %. Dodáváno v provedení s úvazy (ﬁxuje se zavázáním tkalounu v zátylku) nebo v provedení s gumičkami (ﬁxuje se nasazením za ušní boltce). Na kořenu nosu tvarovatelný drátěný nosní můstek krytý tkaninou roušky. Pro správnou
funkci dbejte pečlivého umístění, uvázání a zformování nosního můstku. Ventilace musí probíhat vrstvami roušky, nikoliv postranními otvory
špatně přiléhající roušky při nevhodném nasazení. Schváleno dle 93/42/EEC.

Ochrana dýchacích orgánů
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ÚSTENKY A ROUŠKY
Jednorázová hygienická rouška, model 708
Použití: základní ochrana, například před možnou kontaminací výrobků nebo jako jednorázová ochrana před hrubým prachem. Bez ﬁltrační funkce.

Popis
jednorázová hygienická rouška

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

CLI:2353708100

50 ks

50 ks

Jednoduchá mušlovitá rouška k jednorázovému užití s tvarovatelným nosním můstkem. Bez ﬁltrační funkce.
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Filtrační polomaska FFP1 NR, 1710 bez ventilku
Použití: základní ochrana proti netoxickým pevným částicím a aerosolům nepřevyšujícím
4 násobek PEL*.

Popis
ﬁltrační polomaska FFP1 NR, bez ventilku

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

CLI:2353710100

20 ks

20 ks

Skládaná ﬁltrační polomaska FFP1 NR s tvarovatelným nosním můstkem. Precizní upevnění hlavových pásků. Bez výdechového ventilku.
* Přípustný expoziční limit

Ochrana dýchacích orgánů
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Filtrační polomaska FFP1 NR, 1710-V s ventilkem
Použití: základní ochrana proti netoxickým pevným částicím a aerosolům nepřevyšujícím
4 násobek PEL*.

Popis
ﬁltrační polomaska FFP1 NR, s ventilkem

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

CLI:2353710300

12 ks

12 ks

Skládaná ﬁltrační polomaska FFP1 NR s výdechovým ventilkem a tvarovatelným nosním můstkem. Precizní upevnění hlavových pásků.
* Přípustný expoziční limit
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Filtrační polomaska FFP1 NR s aktivním uhlím a ventilkem, 1710-C
Použití: ochrana proti netoxickým pevným částicím a aerosolům nepřevyšujícím 4 násobek
PEL* a obtěžujícím plynům a parám pod NPK-P**

Popis
ﬁltrační polomaska FFP1 NR, s ventilkem a aktivním uhlím

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

CLI:2353710200

12 ks

12 ks

Tvarovaná ﬁltrační polomaska FFP1 NR s aktivním uhlím pro záchyt obtěžujících pachů s výdechovým ventilkem a tvarovatelným nosním můstkem. Precizní upevnění hlavových pásků, osazeno výdechovým ventilkem.
* Přípustný expoziční limit
** Nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Filtrační polomaska FFP2 NR, 1720 bez ventilku
Použití: základní ochrana proti netoxickým pevným částicím a aerosolům nepřevyšujícím
10 násobek PEL*.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

ﬁltrační polomaska FFP2 NR, bez ventilku

CLI:2353720100

20 ks

20 ks

ﬁltrační polomaska FFP2 NR, s ventilkem

CLI:2353720300

12 ks

12 ks

Skládaná ﬁltrační polomaska FFP2 NR s tvarovatelným nosním můstkem. Precizní upevnění hlavových pásků. Bez výdechového ventilku, model
1720-V s vydechovacím ventilkem.
* Přípustný expoziční limit
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Filtrační polomaska FFP2 NR s aktivním uhlím a ventilkem, 1720-C
Použití: ochrana proti netoxickým pevným částicím a aerosolům nepřevyšujícím 10 násobek
PEL* a obtěžujícím plynům a parám pod NPK-P**.

Popis
ﬁltrační polomaska FFP2 NR, s ventilkem a aktivním uhlím

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

CLI:2353720200

12 ks

12 ks

Skládaná ﬁltrační polomaska FFP2 NR s aktivním uhlím pro záchyt obtěžujících pachů s výdechovým ventilkem a tvarovatelným nosním můstkem. Precizní upevnění hlavových pásků. S výdechovým ventilkem.
* Přípustný expoziční limit
** Nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Filtrační polomaska FFP3 NR, 1730-V s ventilkem
Použití: základní ochrana proti netoxickým pevným částicím a aerosolům nepřevyšujícím
30 násobek PEL*.

Popis
ﬁltrační polomaska FFP3 NR, s ventilkem

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

CLI:2353730100

12 ks

12 ks

Skládaná ﬁltrační polomaska FFP3 NR s výdechovým ventilkem a tvarovatelným nosním můstkem. Precizní upevnění hlavových pásků.
* Přípustný expoziční limit
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Dräger X-plore® 1710 FFP1 + Dräger X-plore® 1710 V FFP1
Použití: ochrana dýchacích orgánů proti tuhým částicím a aerosolům do 4 násobku PEL*.
Filtrační polomasky splňují normu ČSN EN 149:2001+A1:2009. Vhodné pro práci v gumárenském, plastikářském, farmaceutickém, agrochemickém a keramickém průmyslu, v laboratořích, ve stavebnictví, při těžbě kamene, v zemědělství.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

ﬁltrační polomaska Dräger X-plore 1710 FFP1 NR D

DRA:3951080

20 ks

20 ks

ﬁltrační polomaska Dräger X-plore® 1710 V FFP1 NR D

DRA:3951081

10 ks

10 ks

®

Filtrační polomaska s nízkým ﬁltračním odporem, ploché skládané konstrukce, usnadňující pohotovostní nošení. Polomaska umožňuje snadné
nasazení na obličej a utěsnění pomocí tvarovatelného nosního kovového pásku a ﬁxaci na obličeji prostřednictvím nekonečného pružného textilního pásku, který eliminuje tlak na hlavu. Z vnitřní strany masky je těsnící nosní pásek, který saje pot a zvyšuje komfort při nošení. Vydechovací
ventilek CoolMAXTM umožňuje odvádění tepla a vlhka zevnitř polomasky a tím zvyšuje komfort uživatele (X-plore 1710 V NR D). Každá polomaska je hygienicky balená.
* Přípustný expoziční limit
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Dräger X-plore® 1720 FFP2 + Dräger X-plore® 1720 V FFP2
Použití: ochrana dýchacích orgánů proti tuhým částicím a aerosolům do 10 násobku PEL*.
Filtrační polomasky splňují normu ČSN EN 149:2001+A1:2009. Vhodné pro práci ve slévárnách, železárnách, ocelárnách, v zemědělství, ve stavebnictví, ve farmacii, v laboratořích, na
pilách, při práci s práškovými aditivy, při balení potravin.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

®

DRA:3951083

20 ks

20 ks

®

DRA:3951084

10 ks

10 ks

ﬁltrační polomaska Dräger X-plore 1720 FFP2 NR D
ﬁltrační polomaska Dräger X-plore 1720 V FFP2 NR D

Filtrační polomaska s nízkým ﬁltračním odporem, ploché skládané konstrukce, usnadňující pohotovostní nošení. Polomaska umožňuje snadné
nasazení na obličej a utěsnění pomocí tvarovatelného nosního kovového pásku a ﬁxaci na obličeji prostřednictvím nekonečného pružného textilního pásku, který eliminuje tlak na hlavu. Z vnitřní strany masky je těsnící nosní pásek, který saje pot a zvyšuje komfort při nošení. Vydechovací
ventilek CoolMAXTM umožňuje odvádění tepla a vlhka zevnitř polomasky a tím zvyšuje komfort uživatele (X-plore 1720 V NR D). Každá polomaska je hygienicky balená.
* Přípustný expoziční limit
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Dräger X-plore® 1730 FFP3 + Dräger X-plore® 1730 V FFP3
Použití: ochrana dýchacích orgánů proti tuhým částicím a aerosolům do 30 násobku PEL*.
Filtrační polomasky splňují normu ČSN EN 149:2001+A1:2009. Vhodné pro slévárny železa
a oceli, výrobu baterií, stavebnictví, farmacii, sváření a pájení, zdravotnictví, práce s biologickým a infekčním materiálem.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

ﬁltrační polomaska Dräger X-plore 1730 FFP3 NR D

DRA:3951086

20 ks

20 ks

ﬁltrační polomaska Dräger X-plore® 1730 V FFP3 NR D

DRA:3951088

10 ks

10 ks

®

Filtrační polomaska s nízkým ﬁltračním odporem, ploché skládané konstrukce, usnadňující pohotovostní nošení. Polomaska umožňuje snadné
nasazení na obličej a utěsnění pomocí tvarovatelného nosního kovového pásku a ﬁxaci na obličeji prostřednictvím nekonečného pružného textilního pásku, který eliminuje tlak na hlavu. Z vnitřní strany masky je těsnící nosní pásek, který saje pot a zvyšuje komfort při nošení. Vydechovací
ventilek CoolMAXTM umožňuje odvádění tepla a vlhka zevnitř polomasky a tím zvyšuje komfort uživatele (X-plore 1730 V NR D). Každá polomaska je hygienicky balená.
* Přípustný expoziční limit
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Dräger X-plore® 1310 FFP1 + Dräger X-plore® 1310 V FFP1
Použití: ochrana dýchacích orgánů proti tuhým částicím a aerosolům do 4 násobku PEL*.
Filtrační polomasky splňují normu ČSN EN 149:2001+A1:2009. Vhodné pro práci v gumárenském, plastikářském, farmaceutickém průmyslu, ve stavebnictví, v laboratořích, při těžbě
kamene, v agrochemickém, keramické průmyslu, zemědělství.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

®

DRA:3951211

20 ks

20 ks

®

DRA:3951212

10 ks

10 ks

ﬁltrační polomaska Dräger X-plore 1310 FFP1 NR D
ﬁltrační polomaska Dräger X-plore 1310 V FFP1 NR D

Tvarovaná ﬁltrační polomaska proti částicím je vyrobena z materiálu CoolSAFETM, který kombinuje malý respirační odpor s vysokou účinností
ﬁltrace. Polomaska umožňuje snadné nasazení na obličej a utěsnění pomocí nosního variabilního pásku a ﬁxaci na obličeji prostřednictvím nekonečného nastavitelného pružného textilního pásku VarioFLEXTM, který eliminuje tlak na hlavu. Z vnitřní strany masky je nosní pásek, který saje pot
a zvyšuje komfort při nošení. Vydechovací ventilek CoolMAXTM je umístěn před ústy uživatele a zajišťuje snadné odvádění tepla a vlhka zevnitř
polomasky a tím zvyšuje komfort uživatele (X-plore 1310 V NR D) Každá polomaska je hygienicky balená.
* Přípustný expoziční limit
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Dräger X-plore® 1320 FFP2 + Dräger X-plore® 1320 V FFP2
Použití: ochrana dýchacích orgánů proti tuhým částicím a aerosolům do 10 násobku PEL*.
Filtrační polomasky splňují normu ČSN EN 149:2001+A1:2009. Vhodné pro práci v gumárenském, plastikářském, farmaceutickém, agrochemickém a keramickém průmyslu, v laboratořích, ve stavebnictví, při těžbě kamene, v zemědělství.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

ﬁltrační polomaska Dräger X-plore 1320 FFP2 NR D

DRA:3951213

20 ks

20 ks

ﬁltrační polomaska Dräger X-plore® 1320 V FFP2 NR D

DRA:3951214

10 ks

10 ks

®

Filtrační polomaska proti částicím je vyrobena z materiálu CoolSAFETM, který kombinuje malý respirační odpor s vysokou účinností ﬁltrace.
Polomaska umožňuje snadné nasazení na obličej a utěsnění pomocí nosního variabilního pásku a ﬁxaci na obličeji prostřednictvím nekonečného
nastavitelného pružného textilního pásku VarioFLEXTM, který eliminuje tlak na hlavu. Z vnitřní strany masky je nosní pásek, který saje pot a zvyšuje komfort při nošení. Vydechovací ventilek CoolMAXTM, který je umístěn před ústy uživatele zajišťuje snadné odvádění tepla a vlhka zevnitř
polomasky a tím zvyšuje komfort uživatele (X-plore 1320 V NR D) Každá polomaska je hygienicky zabalená.
* Přípustný expoziční limit
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Dräger X-plore® 1320 V Odour FFP2
Použití: ochrana dýchacích orgánů proti částicím a aerosolům do 10 násobku PEL* v kombinaci s ochranou proti obtěžujícím pachům pod NPK-P**. Filtrační polomaska splňuje normu
ČSN EN 149:2001+A1:2009. Vhodná pro železárny, ocelárny, svařování TIG/MIG, výrobu
baterií, práce s živočišným materiálem (drůbežárny, apod.).

Popis
®

ﬁltrační polomaska Dräger X-plore 1320 V Odour FFP2 NR D

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

DRA:3951215

10 ks

10 ks

Filtrační polomaska proti částicím je vyrobena z materiálu CoolSAFETM, který kombinuje malý respirační odpor s vysokou účinností ﬁltrace.
Polomaska umožňuje snadné nasazení na obličej a utěsnění pomocí nosního variabilního pásku a ﬁxaci na obličeji prostřednictvím nekonečného
nastavitelného pružného textilního pásku VarioFLEXTM, který eliminuje tlak na hlavu. Z vnitřní strany masky je nosní pásek, který saje pot a zvyšuje komfort při nošení. Vydechovací ventilek CoolMAXTM, který je umístěn před ústy uživatele zajišťuje snadné odvádění tepla a vlhka zevnitř
polomasky a tím zvyšuje komfort uživatele (X-plore 1320 V NR D Odour). Každá polomaska je hygienicky zabalená.
* Přípustný expoziční limit
** Nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Dräger X-plore® 1330 V S/M FFP3 + Dräger X-plore® 1330 V M/L FFP3
Použití: ochrana dýchacích orgánů proti tuhým částicím a aerosolům do 30 násobku PEL*.
Filtrační polomasky splňují normu ČSN EN 149:2001+A1:2009. Vhodné pro slévárny železa
a oceli, výrobu baterií, stavebnictví, sváření a pájení, farmacii, práci s biologickým materiálem, apod.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

ﬁltrační polomaska Dräger X-plore 1330 V S/M FFP3 NR D

DRA:3951216

5 ks

5 ks

ﬁltrační polomaska Dräger X-plore® 1330 V M/L FFP3 NR D

DRA:3951217

5 ks

5 ks

®

Filtrační polomaska proti částicím je vyrobena z materiálu CoolSAFETM, který kombinuje malý respirační odpor s vysokou účinností ﬁltrace. Polomaska umožňuje snadné nasazení na obličej a utěsnění pomocí nosního variabilního pásku a ﬁxaci na obličeji prostřednictvím dvou nastavitelných
pružných textilních pásků VarioFLEXTM, které eliminují tlak na hlavu. Z vnitřní strany masky je po obvodu dosedací a těsnící linie, která saje pot
a zvyšuje komfort při nošení. Vydechovací ventilek CoolMAXTM, který je umístěn před ústy uživatele zajišťuje snadné odvádění tepla a vlhka
zevnitř polomasky a tím zvyšuje komfort uživatele (X-plore 1330 V NR D) Každá polomaska je hygienicky zabalená.
* Přípustný expoziční limit
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Dräger X-plore® 1330 V Odour FFP3
Použití: ochrana dýchacích orgánů proti částicím a aerosolům do 30 násobku PEL* v kombinaci s ochranou proti obtěžujícím pachům pod NPK-P**. Filtrační polomaska splňuje normu
ČSN EN 149:2001+A1:2009. Vhodná pro použití v laboratořích s biologickými riziky, sterilizační postupy, svařování a pod.

Popis
®

ﬁltrační polomaska Dräger X-plore 1330 V Odour FFP3 ND R

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

DRA:3951218

5 ks

5 ks

Filtrační polomaska proti částicím je vyrobena z materiálu CoolSAFETM, který kombinuje malý respirační odpor s vysokou účinností ﬁltrace. Polomaska umožňuje snadné nasazení na obličej a utěsnění pomocí nosního variabilního pásku a ﬁxaci na obličeji prostřednictvím dvou nastavitelných
pružných textilních pásků VarioFLEXTM, které eliminují tlak na hlavu. Z vnitřní strany masky je nosní pásek, který saje pot a zvyšuje komfort při
nošení. Vydechovací ventilek CoolMAXTM, který je umístěn před ústy uživatele zajišťuje snadné odvádění tepla a vlhka zevnitř polomasky a tím
zvyšuje komfort uživatele (X-plore 1330 V Odour NR D) Každá polomaska je hygienicky zabalená.
* Přípustný expoziční limit
** Nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí
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FILTRAČNÍ POLOMASKY PROTI ČÁSTICÍM
Inovativní polomaska model Elipse
Použití: ochrana dýchacích orgánů před nebezpečným aerosolem a prachem zejména v prostředí, kde potřebujeme neomezené vidění.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

polomaska včetně 1páru ﬁltrů P3, ochranné třídy 1

NFC:SPR299

10 ks

1 ks

polomaska včetně 1 páru ﬁltrů P3 s ochrannou proti zápachu

NFC:SPR337

10 ks

1 ks

polomaska včetně 1 páru ﬁltrů A1P3

NFC:SPR338

6 ks

1 ks

ochranná třída 1, ﬁltr P3 (R)

NFC:SPR316

10 párů

1 pár

ochranná třída 1, ﬁltr P3 (R) s ochranou proti zápachu

NFC:SPR336

10 párů

1 pár

ochranná třída 1, ﬁltr A1P3

NFC:SPR341

6 párů

1 pár

Kompatibilní ﬁltry

Maska je osazena dvěma ﬂexibilními HESPA ﬁltry neomezujícími výhled. Precizní a komfortní polomaska s jedním velkým výdechovým ventilem a nízkou rezistencí při dýchání. Snadná ﬁxace a přizpůsobení pomocí 4-bodových nastavitelných pásků. Unikátní řešení ﬂexibilních HESPA
ﬁltrů vyvinutých společností NFC Specialist Products. Filtry jsou mimořádně lehké, ploché, neomezující výhled. Díky technickému řešení se také
snadno vyměňují (žádné šroubování). Polomaska je vyrobena ze speciálního medicínského měkkého nealergizujícího polymeru, který se výborně
přizpůsobuje anatomii uživatele. Neobsahuje latex ani silikon.

Ochrana dýchacích orgánů
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OCHRANNÉ POLOMASKY
Polomaska Dräger X-plore® 3300
Použití: ochrana dýchacích orgánů v prostředí s výskytem rizika plynů a výparů, částic a kouře nebo jejich kombinace. Sestavení kombinace ﬁltrů podle rizik poskytuje bezpečnou ochranu
dýchacích orgánů pro širokou škálu průmyslových aplikací.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

ochranná polomaska Dräger X-plore 3300 S

DRA:R55331

1 ks

1 ks

ochranná polomaska Dräger X-plore® 3300 M

DRA:R55330

1 ks

1 ks

ochranná polomaska Dräger X-plore® 3300 L

DRA:R55332

1 ks

1 ks

®

Nenáročná polomaska na údržbu. Ideální pro všechny, kteří vyžadují levnou a pohodlnou ochranu dýchacích orgánů. Polomaska se vyrábí ve velikostech S, M, L pro různé velikosti obličeje. Jednoduchá a lehká konstrukce zaručuje snadné a bezpečné nošení polomasky na obličeji. Hlavové
pásky FlexiFit se čtyřbodovým nastavitelným uchycením zajišťují bezpečnou ﬁxaci na hlavě. Nízký proﬁl polomasky a párový vyvážený systém
ﬁltrů neomezují zorné pole uživatele. Bajonetový systém umožňuje snadné a bezpečné nasazení ﬁltrů.
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OCHRANNÉ POLOMASKY
Polomaska Dräger X-plore® 3500
Použití: ochrana dýchacích orgánů v prostředí s výskytem rizika plynů a výparů, částic a kouře nebo jejich kombinace. Sestavení kombinace ﬁltrů podle rizik poskytuje bezpečnou ochranu
dýchacích orgánů pro širokou škálu průmyslových aplikací.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

ochranná polomaska Dräger X-plore 3500 S

DRA:R55351

1 ks

1 ks

ochranná polomaska Dräger X-plore® 3500 M

DRA:R55350

1 ks

1 ks

ochranná polomaska Dräger X-plore® 3500 L

DRA:R55352

1 ks

1 ks

®

Polomaska se vyrábí ve velikostech S, M, L pro různé velikosti obličeje. Jednoduchá a lehká konstrukce a hypoalergenní materiál zaručují snadné
a bezpečné nošení polomasky na obličeji. Hlavové pásky FlexiFit se čtyřbodovým nastavitelným uchycením zajišťují bezpečnou ﬁxaci na hlavě.
Nízký proﬁl polomasky a párový vyvážený systém ﬁltrů neomezují zorné pole uživatele. Bajonetový systém nasazení ﬁltrů umožňuje snadné
a bezpečné nasazení ﬁltrů na polomasku.

Ochrana dýchacích orgánů
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CELOOBLIČEJOVÁ MASKA
Celoobličejová maska Dräger X-plore® 5500
Použití: kombinovaná ochrana dýchacích orgánů a očí v prostředí s výskytem rizika plynů
a výparů, částic a kouře nebo jejich kombinace. Je vhodná pro širokou škálu průmyslového
použití.

Popis
®

celoobličejová maska Dräger X-plore 5500

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

DRA:R55270

1 ks

1 ks

DRA:R51548

1 ks

1 ks

Příslušenství (náhradní díly)
rámeček brýlí Dräger X-plore®

Celoobličejová maska Dräger X-Plore 5500 je podle EN 136 v kategorii třídy 2. Unikátní dvojitá obličejová těsnící manžeta v kombinaci
s 5ti bodovým páskovým upínacím systémem zajišťuje bezpečné utěsnění pro každý typ obličeje, stejně jako snadné nasazení i sejmutí masky.
Velký panoramatický zorník zajišťuje periferní vidění bez zkreslení, vyznačuje se vysokou mechanickou a chemickou odolností. Bajonetový
systém nasazení ﬁltrů umožňuje snadné a bezpečné nasazení ﬁltrů na celoobličejovou masku.
Pro pracovníky s dioptrickými brýlemi je možné doobjednat jako příslušenství rámeček do masky pro dioptrické brýle (Maskenbrille).

strana 64

Ochrana dýchacích orgánů

ČÁSTICOVÉ FILTRY
Filtrační vložka do polomasky a celoobličejové masky X-plore
Použití: ﬁltrační vložka pro polomasku a celoobličejovou masku řady Dräger X-plore. Vhodné do prostředí s výskytem aerosolů, částic.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

částicový ﬁltr P1-NR-Pad

DRA:6738001

20 ks

1 pár

částicový ﬁltr P2-R-Pad

DRA:6738002

20 ks

1 pár

Filtrační vložku nelze použít samostatně, ale pouze v kombinaci se základnou a krytem jako ﬁltr P nebo v kombinaci s krytem jako předřazený
ﬁltr P k chemickým ﬁltrům.
Filtrační vložka P1-NR-Pad je do koncentrace škodlivin 4 násobku PEL* u polomasky a celoobličejové masky.
Filtrační vložka P2-NR-Pad je do koncentrace škodlivin 10 násobku PEL* při použití s polomaskou a do 15 násobku PEL* při použití s celoobličejovou maskou.
* Přípustný expoziční limit

Ochrana dýchacích orgánů
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ČÁSTICOVÉ FILTRY
Částicový ﬁltr pro polomasky a celoobličejové masky X-plore
Použití: částicové ﬁltry pro polomasku a celoobličejovou masku řady Dräger X-plore. Vhodné
do prostředí s výskytem aerosolů, částic, kouře. Filtr Dräger X-plore Pure Odour P3 lze použíti
v prostředí s výskytem obtěžujícího pachu pod NPK-P**.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

částicový ﬁltr Dräger X-plore Pure P2 R

DRA:6738353

20 ks

1 pár

částicový ﬁltr Dräger X-plore Pure P3 R

DRA:6738354

20 ks

1 pár

částicový ﬁltr Dräger X-plore Pure Odour P3 R

DRA:6738391

20 ks

1 pár

Částicový ﬁltr Dräger Xplore Pure lze použít na polomasku a celoobličejovou masku prostřednictvím bajonetu samostatně nebo jej lze přes adaptér
předřadit chemickým ﬁltrům pro kombinovanou ochranu.
Filtr Dräger X-plore Pure P2 R je do koncentrace škodlivin 10 násobku PEL* při použití s polomaskou a do 15 násobku PEL* při použití s celoobličejovou maskou.
Filtr Dräger X-Plore Pure P3 R je do koncentrace škodlivin 30 násobku PEL* při použití s polomaskou a do 400 násobku PEL* při použití s celoobličejovou maskou. Odour ﬁltr P3 je navíc vhodný do prostředí s obtěžujícími pachy nepřekračující NPK-P**).
* Přípustný expoziční limit
** Nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí
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FILTRY PROTI PLYNŮM A PARÁM
Filtry proti plynům a parám do polomasek a celoobličejových masek X-plore
Použití: ochrana dýchacích cest proti široké škále chemických látek.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

ﬁltr proti plynům a parám X-plore A1

DRA:6738872

20 kusů

1 pár

ﬁltr proti plynům a parám X-plore A2

DRA:6738873

20 kusů

1 pár

ﬁltr proti plynům a parám X-plore A2B2

DRA:6738775

18 kusů

1 pár

ﬁltr proti plynům a parám X-plore A1B1E1

DRA:6738778

20 kusů

1 pár

ﬁltr proti plynům a parám X-plore A1B1E1K1

DRA:6738816

20 kusů

1 pár

Správná volba ﬁltrů je nutná pro účinnou ochranu. Filtry jsou určeny pro polomasky a celoobličejovou masku řady X-plore.
Filtry proti plynům a parám lze použít jak samostatně, tak spolu s předřazenými částicovými ﬁltry řady P nebo Pure pro kombinovanou ochranu.
Filtry s indexem 1 jsou do koncentrace škodlivin 0,1% objemového (1000 ppm).
Filtry s indexem 2 jsou do koncentrace škodlivin 0,5% objemového (5000 ppm).

Ochrana dýchacích orgánů
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KOMBINOVANÉ FILTRY
Kombinované ﬁltry do polomasek a celoobličejových masek X-plore
Použití: ochrana dýchacích cest v prostředí s výskytem koncentrace plynů, výparů a částic,
kouře a aerosolů zároveň.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

kombinovaný ﬁtr X-plore A1 P3 RD

DRA:6738874

14 ks

1 pár

kombinovaný ﬁtr X-plore A2 P3 RD

DRA:6738875

14 ks

1 pár

kombinovaný ﬁtr X-plore A2B2 P3 R D

DRA:6738876

12 ks

1 pár

kombinovaný ﬁtr X-plore A1B1E1K1 Hg P3 R D

DRA:6738817

14 ks

1 pár

kombinovaný ﬁtr X-plore A2B2E2K2 Hg P3 R D

DRA:6738819

10 ks

1 pár

Kombinované ﬁltry se dají použít na polomasky X-plore 3300, 3500 a celoobličejovou masku řady X-plore 5500 a lze je kombinovat s předﬁltrem
hrubých nečistot.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství – komponenty pro X-plore 3300, 3500, 5500
Použití: vytvoření potřebné kombinace ﬁltrů proti plynům, výparům a částicím, aerosolům.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

Kryt ﬁltrační vložky P

DRA:6738038

12 ks

1 pár

Základna pro ﬁltrační vložku P

DRA:6738039

12 ks

1 pár

Předﬁltr hrubých nečistot

DRA:6738159

40 ks

40 ks

Kryt předﬁltru hrubých nečistot

DRA:6737576

14 ks

1 pár

Adaptér pro předřazení ﬁltrů
Dräger X-plore Pure

DRA:6738356

10 ks

1 pár

Ochrana dýchacích orgánů
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SCHÉMA VARIABILITY FILTRŮ
Schéma variability ﬁltrů
Použití: kombinace ﬁltrů pro polomasky a celoobličejové masky Dräger X-plore
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OCHRANNÉ RUKAVICE – OBECNÉ INFORMACE
Chraňte důsledně své zdraví. Ze statistik vyplývá, že právě na rukou dochází nejčastěji k pracovním úrazům. Je mnoho činností, kde je nutno
používat ochranné rukavice. Na trhu naleznete celou řadu rukavic různých typů, provedení a z různých materiálů. Prvotním hlediskem pro výběr
správných rukavic je pojmenování rizik, proti kterým se chcete chránit. Dalším hlediskem je pracovní komfort s ohledem na to, zda se jedná o jednorázovou či krátkodobou práci nebo vykonávání dané činnosti v průběhu celé pracovní směny. Zda se jedná o práci v horku či chladu nebo za
normálních podmínek, zda hrozí nějaké zvýšené riziko – například pořezání nebo poleptání chemikáliemi.

Přehled některých norem a piktogramů
EN388, základní norma deﬁnující odolnost rukavic proti mechanickým rizikům. Pod piktogramem naleznete čtyřčíslí, jež deﬁnuje jednotlivá mechanická rizika – například 2142. Čím vyšší číslo, tím vyšší odolnost.

Pozice znaku

Parametr

Možná hodnota

a

odolnost proti oděru

0 až 4

b

odolnost proti řezu

0 až 5

c

odolnost proti protržení

0 až 4

d

odolnost proti propíchnutí

0 až 4

Čím vyšší riziko, tím volíme vyšší odolnost rukavic. Odolnost však má blahodárný vliv také na jejich životnost. Rukavice s odolností proti oděru
třídy 2 mohou mít i několikanásobně vyšší odolnost proti prodření při práci, než rukavice s třídou 1 a tedy i delší životnost při stejném namáhání.
Na trhu naleznete řadu rukavic s velkým rozptylem cen a přesto jsou klasiﬁkovány ve stejné třídě odolnosti. K pochopení rozdílů mezi jednotlivými rukavicemi téže třídy se podívejme, jak jsou normována jednotlivá rizika. Například rukavice, které mají vysokou odolnost proti oděru
o hodnotě 3, splňují předpis normy, kdy se rukavice testují za deﬁnovaného přítlaku a deﬁnované velikosti zrna brusného kotouče, pokud vydrží
alespoň 2000 otáček kotouče do prodření, nejvýše pak 7999 otáček (splní-li 8000 otáček, je zařazena do třídy 4).

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE – OBECNÉ INFORMACE
Sami vidíte, že rukavice, které se prodřou po 2000 otáčkách nedosahují kvalit rukavic, které se prodřou například při 7000 otáčkách. Oboje rukavice však budou ve třídě 3. V praxi se to projeví tak, že rukavice s nižším počtem cyklů budou mít při daném pracovním zatížení nižší životnost.
Cena většinou reﬂektuje kvalitu rukavic, proto vždy zkoumejte jejich skutečné vlastnosti a kvalitu provedení.

Jednotlivé odolnosti dle EN388
Stupeň ochrany

0

1

2

3

4

5

počet brusných cyklů

<100

100–499

500–1999

2000–7999

8000 a více

–

řezací index

<1,2

1,2

2,5

5

10

20

trhací síla

<10N

10N

25N

50N

75N

–

síla pro propíchnutí

<20N

20N

60N

100N

150N

–

EN511, norma deﬁnující odolnost rukavic proti působení chladu. Pod piktogramem nalezneme trojčíslí, jež deﬁnuje jednotlivá rizika. Čím
vyšší číslo, tím vyšší odolnost.
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Pozice znaku

Parametr

Možná hodnota

a

odolnost proti konvekčnímu chladu

0 až 4

b

odolnost proti kontaktnímu chladu

0 až 4

c

odolnost proti průniku vody

0 nebo 1

Ochrana rukou a paží

OCHRANNÉ RUKAVICE – OBECNÉ INFORMACE
První číslo deﬁnuje odolnost proti konvekčnímu chladu a testuje se na anatomickém modelu zahřátém na 30–35 °C. Vypočítávají se výsledné
izolační vlastnosti rukavic z dodaného výkonu na udržení teploty modelu ruky při ochlazování vnějším prostředím v testovací komoře. Druhé
číslo deﬁnuje odolnost proti kontaktnímu chladu a třetí číslo deﬁnuje propustnost pro vodu – kapalina nesmí proniknout rukavicemi dříve než po
30 minutách. Parametr dosahuje hodnot 0 nebo 1.

Jednotlivé odolnosti dle EN511
Stupeň ochrany
konvekční chlad W/°C/m

2

kontaktní chlad – teplotní odpor W/°C/m
prostupnost pro vodu

2

0

1

2

3

4

<0,1

0,1 až <0,15

0,15 až <0,22

0,22 až <0,30

>0,30

<0,025

0,025 až <0,05

0,05 až <0,10

0,10 až <0,15

>0,15

<30 min.

>30 min.

–

–

–

EN407, norma deﬁnující odolnost rukavic proti působení tepla a plamene. Pod piktogramem naleznete 6 znaků, deﬁnujících jednotlivá
rizika. Čím vyšší číslo, tím vyšší odolnost.

Pozice znaku

Parametr

Možná hodnota

a

chování při hoření

0 až 4

b

odolnost proti kontaktnímu teplu

0 až 4

c

odolnost proti konvekčnímu teplu

0 až 4

d

odolnost proti sálavému teplu

0 až 4

e

odolnost vůči malým částicím tekutého kovu

0 až 4

f

odolnost vůči velkému množství tekutého kovu

0 až 4

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE – OBECNÉ INFORMACE
První číslo deﬁnuje chování při hoření, testuje se plamenem ve vzdálenosti 20 mm, pod úhlem 30°, přičemž se zkoumá jak doba do hoření, tak
i doba doutnání. Druhé číslo deﬁnuje odolnost proti kontaktnímu teplu při působení po dobu nejméně 15 sekund do vzrůstu teploty uvnitř rukavic
o nejvýše 10 °C, třetí číslo deﬁnuje odolnost proti konvekčnímu teplu, kdy se zjišťuje zvýšení teploty o 24 °C. Čtvrtý znak deﬁnuje odolnost proti
sálavému teplu, kdy se rukavice vystaví tepelnému záření o výkonu 20kW/m2 a zjišťuje se doba vzestupu teploty uvnitř rukavice o 24 °C. Pátý znak
deﬁnuje odolnost proti rozstřiku malého množství roztaveného kovu – zjišťuje se počet žhavých částic pro vzrůst vnitřní teploty o 40 °C a poslední,
šestý znak deﬁnuje odolnost proti velkému množství roztaveného kovu (množství je deﬁnováno hmotností taveniny v g).

Jednotlivé odolnosti dle EN407
Stupeň ochrany

0

1

2

3

4

chování při hoření – odolnost proti vznícení

>20 s

>10 až 20 s

>3 až 10 s

>2 až 3 s

2 s a méně

chování při hoření – odolnost proti doutnání

–

–

120 s a více

25 až <120 s

5 až <25 s

kontaktní teplo

<100 °C

100 °C

250 °C

350 °C

500 °C

konvekční teplo

<4 s

4 až <7 s

7 až <10 s

10 až <18 s

18 s a více

radiační teplo

<7 s

7 až <20 s

20 až <50 s

50 až <95 s

95 a více s

odolnost vůči malým částím roztaveného kovu

<10

10–14

15–24

2–34

35 a více

odolnost vůči velkému množství taveniny

<30 g

30 až <60 g

60 až <120 g

120 až <200 g

200 g a více

EN374-3, norma deﬁnující metodiku testování odolnosti rukavic proti chemikáliím. Pod piktogramem najdete posloupnost tří znaků, které
deﬁnují vybrané druhy látek, na něž byly rukavice testovány a kde byly splněny požadavky normy EN374-3. Každý znak představuje jednu
chemikálii. Parametr může dosahovat hodnot 1–6, čím vyšší hodnota, tím vyšší odolnost před danou chemikálií.
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Přehled znaků a přiřazených chemikálií:
A

methanol

E

sirouhlík

I

etyl acetát

B

aceton

F

toluen

J

n-heptan

C

acetonitril

G

dietylamin

K

hydroxid sodný 40%

D

dichlormetan

H

tetrahydrofuran

L

kyselina sírová 96%

Odolnost proti průniku chemikálie (permeaci):
Stupeň ochrany

1

2

3

4

5

6

průnik chemikálií rukavicí

>10 min.

>30 min.

>60 min.

>120 min.

>240 min.

>480 min.

EN374-2, norma deﬁnující odolnost rukavic proti nebezpečným mikroorganizmům. Parametr dosahuje hodnoty 1–3, čím vyšší hodnota, tím
vyšší stupeň ochrany, přičemž rukavice splňující požadavky normy EN374-2 musejí mít AQL (Acceptable Duality Level) alespoň 1,5.

EN60903, norma deﬁnující odolnost rukavic pro práce pod napětím. Všechny rukavice musejí být testovány odpovídajícím napětím a s přihlédnutím k jejich síle, provedení, jsou zařazeny do příslušné třídy odolnosti 00 až 4 podle dosažené izolační třídy. Pro dodržení bezpečnosti
musí být rukavice podrobeny kontrole nebo testování každých 6 měsíců.
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Odolnost dle EN60903
Třída (AC)

Testovací napětí

Max. pracovní U

Třída (DC)

Testovací napětí

Max. pracovní U

00

2 500 V

500 V

00

4 000 V

750 V

0

5 000 V

1 000 V

0

10 000 V

1 500 V

1

10 000 V

7 500 V

1

20 000 V

11 250 V

2

20 000 V

17 000 V

2

30 000 V

25 500 V

3

30 000 V

26 500 V

3

40 000 V

39 750 V

4

40 000 V

36 000 V

4

60 000 V

54 000 V

Náš sortiment
Nabízíme komplexní spektrum ochranných rukavic jak pro mechanická rizika, tak i zvýšená, například proti proříznutí, propíchnutí či proti
působení tepla a chladu. Nabízíme rukavice proti chemikáliím nebo rukavice izolační, pro elektrikáře. V sortimentu naleznete i některé unikátní
rukavice včetně jednorázových rukavic. Katalog není vyčerpávajícím přehledem dostupného sortimentu, jen výběrem toho nejzajímavějšího pro
obvyklé použití. Sortiment zboží představuje širokou paletu rukavic a pokud si z katalogové nabídky nevyberete, můžete své požadavky konzultovat s našimi obchodními zástupci, kteří vám pomohou nalézt optimální produkt pro vaše rizika, včetně unikátních řešení, například hi-tech rukavice
HexArmor.
V sortimentu naleznete zpravidla ekonomické varianty i varianty nekompromisní odolnosti. Vždy však očekávejte tu nejvyšší kvalitu. Základem
nabídky jsou rukavice britské společnosti BM Polyco, která je ve Velké Británii vedoucí ﬁrmou v oboru ochranných rukavic. Sortiment doplňují
produkty ﬁrem HPC HealthLine (Velká Británie) a Euromedis (Francie).
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Přehled některých řad rukavic a jejich charakteristika
BLADE RUNER – inovativní a precizní, vysoce odolné protiprůřezové rukavice s vlákny Coruscate v několika modiﬁkacích vyvinuté společností BM Polyco. CAPILEX – nová řada precizních rukavic vyšší třídy. Capilex jsou výstupem nejnovějšího vývoje v oboru ochranných rukavic
dané třídy. Capilex jsou synonymem rukavic bez jakýchkoliv kompromisů. DY FLEX – precizní rukavice s vlákny Dyneema a vysokou odolností
proti průřezu. GRIP IT – precizní rukavice vyšší třídy s prodlouženou životností. Zvlášť zesílené mezi palcem a dlaní, což ocení zejména lešenáři
a pracovníci manipulující s trubkovým a tyčovým materiálem. MATRIX – ekonomická řada rukavic. Precizní rukavice s dobrou odolností a vynikajícím poměrem cena/kvalita. V sortimentu Matrix si vyberete jakostní rukavice za příznivou cenu. NITRON – těžší rukavice pro hrubší práce
v nekompromisní kvalitě Made in England. POLY-FLEX – precizní nylonové rukavice vyšší třídy s prodlouženou životností. REFLEX – precizní
úpletové rukavice vyšší třídy s prodlouženou životností.

Přehled vlastností některých materiálů rukavic
BUTYL – odolné vůči ketonům a esterům, benzinu, toluenu, odolné vůči UV záření a působení ozónu, butylové rukavice jsou velice pružné a to
i za nízkých teplot. LATEX – odolné vůči široké škále kyselin a ketonů, nevhodné pro kontakt s oleji, tuky a uhlovodíky, rukavice z latexu mají
výborné úchopové vlastnosti za sucha i ve vodě. NEOPREN – odolné vůči kyselinám a alifatickým rozpouštědlům (obsahují například lazury),
odolné slunečnímu svitu (UV záření) a působení ozónu. NITRIL – odolné vůči derivátům uhlovodíků a slabým kyselinám, nevhodné pro kontakt
s ketony, oxidujícími kyselinami (kyselina dusičná, chlorečná, koncentrovaná kyselina sírová či chloristá) a organickými látkami, rukavice z nitrilu
mají výborné úchopové vlastnosti za sucha, v minerálních olejích a tucích. PVC – odolné vůči kyselinám a zásadám, nevhodné pro aromatická rozpouštědla a ketony, rukavice z PVC mají výborné úchopové vlastnosti za sucha i ve vodě, a to i za přítomnosti olejových emulzí. VINYL – odolné
vůči kyselinám a zásadám, nevhodné pro aromatická rozpouštědla a ketony. VITON – odolné vůči aromatickým a polychlorovaným uhlovodíkům,
kyselinám, zásadám, olejům, benzinu.
Upozornění: při volbě rukavic se řiďte především doporučeními výrobce pro daný výrobek. Tento přehled je pouze orientační a reﬂektuje výhradně
vlastnosti daného materiálu. Celková odolnost rukavic je závislá na technologii výroby, síle materiálu a provedení rukavic.
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Měřítko velikosti rukou
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Oc

MINIMÁLNÍ
RIZIKA

Knitted Cotton Stockinette – bavlněné rukavice
Použití: jako pracovní bavlněné rukavice nebo jako těžší bavlněná vložka do gumových rukavic při činnostech, kde k základní ochraně stačí vlastnosti bavlněných rukavic, například při
některých úklidových pracích.

Barva

Velikost

bílá

dámská

bílá

pánská

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

–

BMP:CK21KW/LDS

10/60 párů

10 párů

–

BMP:CK21KW/MNS

10/60 párů

10 párů

Knitted Cotton Stockinette jsou precizní bavlněné tkané pracovní rukavice s pružným lemem. Rukavice naleznou uplatnění všude tam, kde se
manipuluje s předměty citlivými na zbytkový pot a nečistoty dlaní či prstů – jednorázová manipulace s obrazy, starožitnostmi, nábytkem, některé
úklidové a dokončovací práce. Jen pro minimální rizika.
V případě vyšších nároků vám můžeme tyto rukavice dodat také v provedení „Heavyweight“ (jen velikost L).
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MINIMÁLNÍ
RIZIKA

Standard Chrome Rigger – kožené pracovní rukavice
Použití: pracovní rukavice pro nejširší použití a minimální rizika.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedobílá/kombinace

univerzální

24 cm

BMP:LR33BPE

10/150 párů

10 párů

Standard Chrome Rigger jsou kvalitní kožené rukavice kombinované na hřbetu ruky s textilní tkaninou. Ochranná manžeta délky 50 mm. Precizní
švy a provedení.
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MINIMÁLNÍ
RIZIKA

Cotton Chrome Glove – kožené pracovní rukavice
Použití: pracovní rukavice pro nejširší použití a minimální rizika.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedobílá/kombinace

univerzální

24 cm

BMP:L112P/L

10/150 párů

10 párů

Cotton Chrome Glove jsou lehké kožené rukavice kombinované na hřbetu ruky s bavlněnou tkaninou. Elastický náplet na zápěstí. Precizní švy
a provedení.
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Multi-Task 3 – rukavice ze syntetické kůže

2121

Použití: precizní pracovní rukavice s nekrytými třemi prsty (palec, ukazováček, prostředníček). Pro montážní práce, skladování, pro mechaniky a údržbu.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedá/černá

7

–

BMP:MT3/07

10 párů

1 pár

šedá/černá

8

–

BMP:MT3/08

10 párů

1 pár

šedá/černá

9

–

BMP:MT3/09

10 párů

1 pár

šedá/černá

10

–

BMP:MT3/10

10 párů

1 pár

šedá/černá

11

–

BMP:MT3/11

10 párů

1 pár

Multi-Task jsou inovativní propracované rukavice z umělé kůže pro výbornou obratnost a jistou manipulaci s předměty. Jsou ﬂexibilní, dobře
padnou a zajišťují vynikající pracovní komfort. Na prstech a v dlaňové části přídatné vyztužení pro pohodlnou a dlouhodobou práci s nástroji. Pro
citlivou manipulaci s drobnými předměty (šrouby, matice) mají uvolněné 3 prsty (palec, ukazováček, prostředníček). Zvýšená odolnost proti oděru
a protržení.
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Multi-Task 5 – rukavice ze syntetické kůže

2121

Použití: montážní práce, skladování, pro mechaniky a údržbu, lehkou výrobu.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedá/černá

7

–

BMP:MT5/07

10 párů

1 pár

šedá/černá

8

–

BMP:MT5/08

10 párů

1 pár

šedá/černá

9

–

BMP:MT5/09

10 párů

1 pár

šedá/černá

10

–

BMP:MT5/10

10 párů

1 pár

šedá/černá

11

–

BMP:MT5/11

10 párů

1 pár

Multi-Task jsou inovativní propracované rukavice z umělé kůže pro výbornou obratnost a jistou manipulaci s předměty, ﬂexibilní, dobře padnou,
vynikající pracovní komfort. Na prstech a v dlaňové části přídatné vyztužení pro pohodlnou a dlouhodobou práci s nástroji. Zvýšená odolnost proti
oděru a protržení.
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Matrix D Grip – nylonové rukavice s PVC terčíky

214X

Použití: manipulace s výrobky a materiály ve výrobě, kontrolní činnost, skladování, kompletace nebo údržba.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedá

7

–

BMP:801-MAT

12/144 párů

12 párů

šedá

8

–

BMP:802-MAT

12/144 párů

12 párů

šedá

9

–

BMP:803-MAT

12/144 párů

12 párů

šedá

10

–

BMP:804-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá

7

–

BMP:701-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá

8

–

BMP:702-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá

9

–

BMP:703-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá

10

–

BMP:704-MAT

12/144 párů

12 párů

Matrix D Grip jsou komfortní rukavice ze strečového nylonu bez švů s jedinečnými vlastnostmi – dobře se přizpůsobují anatomii ruky, jsou příjemné při nošení, s chladivým efektem. Dlaně a prsty jsou opatřeny PVC terčíky pro bezpečný úchop. Umožňují ﬂexibilitu, obratnost a jistotu úchopu.
Vynikající ochrana proti protržení a zvýšená odolnost proti oděru. Na zápěstí elastický náplet.
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Matrix S Grip – úpletové bavlněné rukavice povleklé latexem

2131

Použití: stavebnictví (výstavba z cihel, tvárnic, pokládka dlažby, stavba lešení), pokládka
kabelů, stavba ocelových konstrukcí, manipulace s výrobky a materiály, skladování, čištění
a úklid venkovních prostranství, obsluha strojních zařízení.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá/oranžová

8

–

BMP:502-MAT

12/144 párů

12 párů

žlutá/oranžová

9

–

BMP:503-MAT

12/144 párů

12 párů

žlutá/oranžová

10

–

BMP:504-MAT

12/144 párů

12 párů

žlutá/zelená

8

–

BMP:602-MAT

12/144 párů

12 párů

žlutá/zelená

9

–

BMP:603-MAT

12/144 párů

12 párů

žlutá/zelená

10

–

BMP:604-MAT

12/144 párů

12 párů

Matrix S Grip jsou bezešvé úpletové bavlněné rukavice, jejichž dlaně a prsty jsou opatřeny na povrchu zvrásněnou silnou latexovou vrstvou pro
jistý a bezpečný úchop. Rukavice eliminují riziko průniku vlhkosti úchopovou plochou rukavic. Vynikající odolnost proti protržení a zvýšená
bezpečnost proti oděru. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.
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Reﬂex T – úpletové bavlněné rukavice povleklé latexem

2142

Použití: konstrukční činnost, strojírenství, automobilový průmysl, manipulace s výrobky
a materiály, skladování, transport zboží, manipulace s odpady.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedá/modrá

7

24 cm

BMP:8641T

10/120 párů

10 párů

šedá/modrá

8

25 cm

BMP:8642T

10/120 párů

10 párů

šedá/modrá

9

26 cm

BMP:8643T

10/120 párů

10 párů

šedá/modrá

10

27 cm

BMP:8644T

10/120 párů

10 párů

žlutá/oranžová

7

24 cm

BMP:8601T

10/120 párů

10 párů

žlutá/oranžová

8

25 cm

BMP:8602T

10/120 párů

10 párů

žlutá/oranžová

9

26 cm

BMP:8603T

10/120 párů

10 párů

žlutá/oranžová

10

27 cm

BMP:8604T

10/120 párů

10 párů

žlutá/zelená

7

24 cm

BMP:8611T

10/120 párů

10 párů

žlutá/zelená

8

25 cm

BMP:8612T

10/120 párů

10 párů

žlutá/zelená

9

26 cm

BMP:8613T

10/120 párů

10 párů

žlutá/zelená

10

27 cm

BMP:8614T

10/120 párů

10 párů

Reﬂex T jsou bezešvé úpletové bavlněné rukavice, jejichž dlaně a prsty jsou opatřeny na povrchu zvrásněnou latexovou vrstvou pro jistý a bezpečný úchop. Rukavice eliminují riziko průniku vlhkosti úchopovou plochou rukavic, s vynikající odolností proti protržení a zvýšenou ochranou proti
oděru a propíchnutí. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.
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Reﬂex – úpletové bavlněné rukavice povleklé latexem

3142

Použití: ochrana rukou ve stavebnictví (výstavba z cihel, tvárnic, pokládka dlažby, stavba
lešení), pokládka kabelů, montáž ocelových konstrukcí, manipulace s výrobky a materiály,
čištění a úklid venkovních prostranství.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá/oranžová

8

24 cm

BMP:8602

10/120 párů

10 párů

žlutá/oranžová

9

25 cm

BMP:8603

10/120 párů

10 párů

žlutá/oranžová

10

26 cm

BMP:8604

10/120 párů

10 párů

žlutá/zelená

8

24 cm

BMP:8612

10/120 párů

10 párů

žlutá/zelená

9

25 cm

BMP:8613

10/120 párů

10 párů

žlutá/zelená

10

26 cm

BMP:8614

10/120 párů

10 párů

Reﬂex jsou bezešvé úpletové bavlněné rukavice, jejichž dlaně a prsty jsou opatřeny na povrchu zvrásněnou silnou latexovou vrstvou pro jistý
a bezpečný úchop. Rukavice eliminují riziko průniku vlhkosti úchopovou plochou rukavic, s vynikající odolností proti protržení, výbornou proti
oděru a zvýšenou bezpečností proti propíchnutí. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.
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3142

Reﬂex SQ – bavlněné úpletové rukavice povleklé reliéfním latexem

Použití: činnosti vyžadující excelentní úchopové vlastnosti za sucha, například ve strojírenství, montáži, skladování, zpracování odpadu.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedá/modrá

8

25 cm

BMP:8690

10/120 párů

10 párů

šedá/modrá

9

26 cm

BMP:8691

10/120 párů

10 párů

šedá/modrá

10

27 cm

BMP:8692

10/120 párů

10 párů

Reﬂex SQ jsou komfortní úpletové bezešvé rukavice s nanesenou reliéfní latexovou vrstvou. Speciálně konstruovaná latexová vrstva ve tvaru vaﬂí.
Zajišťuje vynikající úchopové vlastnosti za sucha. Vysoký pracovní komfort. Elastický náplet na zápěstí. Vynikající odolnost proti protržení, vysoká proti oděru a zvýšená proti propíchnutí.
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Matrix HI-VIZ – úpletové rukavice zateplené, povleklé latexem

2241

Použití: práce v chladu venkovního prostředí, například ve stavebnictví (výstavba z cihel,
tvárnic, pokládka dlažby, stavba lešení), při pokládce kabelů, manipulaci s výrobky a materiály, skladování, čištění a úklidu venkovních prostranství.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

reﬂexní žlutá/modrá

7

–

BMP:901-MAT

12/144 párů

12 párů

reﬂexní žlutá/modrá

8

–

BMP:902-MAT

12/144 párů

12 párů

reﬂexní žlutá/modrá

9

–

BMP:903-MAT

12/144 párů

12 párů

reﬂexní žlutá/modrá

10

–

BMP:904-MAT

12/144 párů

12 párů

Matrix HI-VIZ jsou silnější bezešvé zateplené úpletové rukavice s reﬂexním odstínem žluté. Dlaně a prsty jsou opatřeny na povrchu zvrásněnou
silnou latexovou vrstvou pro jistý a bezpečný úchop. Rukavice eliminují riziko průniku vlhkosti úchopovou plochou rukavic. Vynikající odolnost
proti protržení a zvýšená ochrana proti oděru a proříznutí. Elastický náplet na zápěstí.
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Grip It SL – nylonové rukavice povleklé pěnovitým latexem

2132

Použití: lehký strojírenský průmysl, montáž, manipulace s materiály jak za sucha i ve vlhku.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

červená/šedá

7

21 cm

BMP:8894

10/60 párů

10 párů

červená/šedá

8

23 cm

BMP:8895

10/60 párů

10 párů

červená/šedá

9

24 cm

BMP:8896

10/60 párů

10 párů

červená/šedá

10

25 cm

BMP:8897

10/60 párů

10 párů

červená/šedá

11

26 cm

BMP:8898

10/60 párů

10 párů

Grip It SL jsou komfortní rukavice ze strečového nylonu beze švů povleklé pěnovitým latexem. Konstrukce jim dává vynikající úchopové vlastnosti jak v suchém, tak i vlhkém prostředí. Další výhodou je výborná prodyšnost rukavic zajišťující vysoký pracovní komfort. Jsou ukončeny
elastickým nápletem na zápěstí. Výborná odolnost proti protržení, zvýšená proti oděru a propíchnutí.
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Reﬂex N – úpletové bavlněné rukavice povleklé nitrilem

4232

Použití: konstrukční činnost, ochrana rukou v automobilovém průmyslu, elektrotechnickém
průmyslu, při manipulaci s výrobky, kontrolní činnost.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedá/zelená

8

24 cm

BMP:8622

10/120 párů

10 párů

šedá/zelená

9

25 cm

BMP:8623

10/120 párů

10 párů

šedá/zelená

10

26 cm

BMP:8624

10/120 párů

10 párů

Reﬂex N jsou bezešvé úpletové bavlněné rukavice, jejichž dlaně a prsty jsou opatřeny na povrchu nitrilovou vrstvou pro jistý a bezpečný úchop
i za přítomnosti maziv a olejů. Nitrilová vrstva dodává rukavicím vynikající odolnost proti oděru, vysokou proti protržení, se zvýšenou bezpečností
proti proříznutí a propíchnutí. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.
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OCHRANNÉ RUKAVICE K VŠEOBECNÉMU UŽITÍ
Nitron Lite – bavlněné rukavice máčené v nitrilu

4111

Použití: lehká strojírenská výroba, broušení, údržba, montážní práce, skladování, distribuce.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá

7

23 cm

BMP:9310

12/48 párů

12 párů

žlutá

8

24 cm

BMP:9311

12/48 párů

12 párů

žlutá

9

25 cm

BMP:9312

12/48 párů

12 párů

žlutá

10

26 cm

BMP:9313

12/48 párů

12 párů

modrá

7

23 cm

BMP:9320

12/48 párů

12 párů

modrá

8

24 cm

BMP:9321

12/48 párů

12 párů

modrá

9

25 cm

BMP:9322

12/48 párů

12 párů

modrá

10

26 cm

BMP:9323

12/48 párů

12 párů

Nitron Lite jsou komfortní jemně tkané bavlněné rukavice máčené v nitrilu, na zápěstí jsou ukončeny elastickým nápletem. Pro bezpečnou ochranu
při dlouhodobé práci jsou rukavice napuštěny fungicidním a baktericidním přípravkem. Spolehlivý úchop, vysoká ﬂexibilita při manipulaci, vynikající odolnost proti oděru. Rukavice je dovoleno strojově prát.
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Nitron FCKW – bavlněné rukavice plně máčené v nitrilu

4221

Použití: manipulace s hutním materiálem, výlisky a odlitky, odpadové hospodářství, těžební
průmysl, výroba kabelů, údržba na železnici, činnosti vyžadující dobrou ochranu pro hrubé
práce i při riziku výskytu maziv a olejů, manipulace se stavebním materiálem (cihly, tvárnice,
panely, řezivo).

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

modrá

8

24 cm

BMP:9401

12/48 párů

12 párů

modrá

9

25 cm

BMP:9402

12/48 párů

12 párů

modrá

10

26 cm

BMP:9403

12/48 párů

12 párů

Nitron FCKW (Fully Coated Knit Wrist) jsou komfortní, jemně tkané bavlněné rukavice, plně máčené v nitrilu. Na zápěstí jsou ukončeny elastickým nápletem. Spolehlivý úchop, vysoká ﬂexibilita při manipulaci i za přítomnosti maziv či olejů, vynikající odolnost proti oděru, zvýšená
odolnost vůči proříznutí a protržení. Rukavice je dovoleno strojově prát.
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Nitron FCSC – bavlněné rukavice plně máčené v nitrilu

4221

Použití: manipulace s hutním materiálem, výlisky a odlitky, odpadové hospodářství, těžební
průmysl, výroba kabelů, údržba na železnici, činnosti vyžadující dobrou ochranu pro hrubé
práce i při riziku výskytu maziv a olejů, manipulace se stavebním materiálem (cihly, tvárnice,
panely, řezivo).

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

modrá

9

25 cm

BMP:9602

12/48 párů

12 párů

modrá

10

26 cm

BMP:9603

12/48 párů

12 párů

Nitron FCKW (Fully Coated Safety Cuff) jsou komfortní, jemně tkané bavlněné rukavice plně máčené v nitrilu. Na zápěstí jsou ukončeny bezpečnostní manžetou umožňující snadné a rychlé sejmutí rukavice. Spolehlivý úchop, vysoká ﬂexibilita při manipulaci i za přítomnosti maziv či olejů,
vynikající odolnost proti oděru, zvýšená odolnost vůči proříznutí a protržení. Rukavice je dovoleno strojově prát.
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Matrix F Grip – nylonové rukavice povleklé pěnovitým nitrilem

4121

Použití: lehký strojírenský průmysl, montáž, manipulace s materiály včetně materiálů ošetřených vrstvou tuku či oleje.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílá/šedá

7

–

BMP:101-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá/šedá

8

–

BMP:102-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá/šedá

9

–

BMP:103-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá/šedá

10

–

BMP:104-MAT

12/144 párů

12 párů

Matrix F Grip jsou rukavice ze strečového nylonu beze švů, povleklé pěnovitým nitrilem. Konstrukce jim dává vynikající úchopové vlastnosti
nejen v suchém prostředí, ale mají mimořádně vysoké úchopové vlastnosti i v olejích a tucích. Další výhodou je výborná prodyšnost rukavic pro
vysoký pracovní komfort. Vynikající odolnost proti oděru a zvýšená ochrana proti protržení.
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OCHRANNÉ RUKAVICE K VŠEOBECNÉMU UŽITÍ

4121

Matrix F Grip – nylonové rukavice plně povleklé pěnovitým nitrilem

Použití: lehký strojírenský průmysl, montáž, manipulace s materiály včetně materiálů ošetřených vrstvou tuku či oleje.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílá/černá

7

–

BMP:107-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá/černá

8

–

BMP:108-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá/černá

9

–

BMP:109-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá/černá

10

–

BMP:110-MAT

12/144 párů

12 párů

Matrix F Grip jsou rukavice ze strečového nylonu beze švů, plně povleklé pěnovitým nitrilem. Konstrukce jim dává vynikající úchopové vlastnosti
nejen v suchém prostředí, ale mají mimořádně vysoké úchopové vlastnosti i v olejích a tucích. Vynikající odolnost proti oděru a zvýšená ochrana
proti protržení.
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Poly Flex Plus – jemné nylonové rukavice povleklé pěnovitým nitrilem

4121

Použití: činnosti vyžadující excelentní úchopové vlastnosti a mimořádnou citlivost při manipulaci za sucha, v mokru i při výskytu olejů, například v lehké strojírenské výrobě, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, při montážních a údržbářských pracech.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedá

7

22,5 cm

BMP:8007

12/120 párů

12 párů

šedá

8

23,5 cm

BMP:8008

12/120 párů

12 párů

šedá

9

25 cm

BMP:8009

12/120 párů

12 párů

šedá

10

26 cm

BMP:8010

12/120 párů

12 párů

Poly Flex Plus jsou vysoce komfortní strečové nylonové rukavice s vysokou prodyšností a nanesenou vrstvou pěnovitého nitrilu. Konstrukce
rukavic zajišťuje vynikající úchopové vlastnosti za všech podmínek – za sucha, ve vlhku i při výskytu olejů. Hlavní výhodou je však citlivá a jednoznačná manipulace. Pracovník neztrácí kontakt s prostředím. Vynikající odolnost proti oděru, zvýšená proti protržení.
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4122

Poly Flex Grip – jemné nylonové rukavice povleklé nitrilem s terčíky

Použití: při činnostech vyžadujících excelentní úchopové vlastnosti a mimořádnou citlivost
při manipulaci například v lehké strojírenské výrobě, automobilovém a elektrotechnickém
průmyslu, při montážních a údržbářských pracech.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedá

7

22,5 cm

BMP:8007GR

12/120 párů

12 párů

šedá

8

23,5 cm

BMP:8008GR

12/120 párů

12 párů

šedá

9

25 cm

BMP:8009GR

12/120 párů

12 párů

šedá

10

26 cm

BMP:8010GR

12/120 párů

12 párů

Poly Flex Grip jsou vysoce komfortní strečové nylonové rukavice s vysokou prodyšností. Pro jistější úchop a citlivou a jednoznačnou manipulaci
je nanesena vrstva nitrilu s terčíky. Pracovník neztrácí kontakt s prostředím. Vynikající odolnost proti oděru, zvýšená proti protržení.
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Capilex – precizní nylonové rukavice povleklé nitrilem

4121

Použití: lehký strojírenský průmysl, automobilový a elektrotechnický průmysl, montáž, manipulace s materiály za sucha, ve vlhkém prostředí nebo při výskytu olejů.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedá/modrá

7

–

BMP:2001

12/48 párů

12 párů

šedá/modrá

8

–

BMP:2002

12/48 párů

12 párů

šedá/modrá

9

–

BMP:2003

12/48 párů

12 párů

šedá/modrá

10

–

BMP:2004

12/48 párů

12 párů

Capilex jsou komfortní rukavice nejvyšší kvality ze strečového nylonu beze švů, ošetřené patentovanou technologií vícevrstvým nitrilem. Technologie poskytuje excelentní úchopové vlastnosti jak za sucha, v mokru nebo při výskytu olejů, bezpečnou ochranu a vysoký pracovní komfort.
Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Vynikající odolnost proti oděru a zvýšená ochrana proti protržení.
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Grip It Foam – nylonové rukavice povleklé pěnovitým nitrilem

4121

Použití: lehký strojírenský průmysl, montáž, manipulace s materiály včetně materiálů, které
jsou ošetřeny vrstvou tuku či oleje.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílá/šedá

6

22 cm

BMP:8830

10/120 párů

10 párů

bílá/šedá

7

23 cm

BMP:8831

10/120 párů

10 párů

bílá/šedá

8

24 cm

BMP:8832

10/120 párů

10 párů

bílá/šedá

9

25 cm

BMP:8833

10/120 párů

10 párů

bílá/šedá

10

25 cm

BMP:8834

10/120 párů

10 párů

Grip It Foam jsou komfortní rukavice ze strečového nylonu beze švů, povleklé pěnovitým nitrilem. Konstrukce zaručuje vynikající úchopové vlastnosti nejen v suchém prostředí, ale i v olejích a tucích. Další výhodou je výborná prodyšnost. Rukavice jsou příjemné při nošení, jsou ukončeny
elastickým nápletem na zápěstí. Vynikající odolnost proti oděru a vysoká ochrana proti protržení.
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Matrix P Grip – nylonové rukavice povleklé polyuretanem

3131

Použití: práce se dřevem, ﬁnalizace, montáž a kompletace v průmyslu, kontrolní činnost,
pokládka potrubních rozvodů a instalací, suché kanalizační práce.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

černá

6

20 cm

BMP:400-MAT

12/144 párů

12 párů

černá

7

21 cm

BMP:401-MAT

12/144 párů

12 párů

černá

8

22 cm

BMP:402-MAT

12/144 párů

12 párů

černá

9

23 cm

BMP:403-MAT

12/144 párů

12 párů

černá

10

24 cm

BMP:404-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá

6

20 cm

BMP:200-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá

7

21 cm

BMP:201-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá

8

22 cm

BMP:202-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá

9

23 cm

BMP:203-MAT

12/144 párů

12 párů

bílá

10

24 cm

BMP:204-MAT

12/144 párů

12 párů

Matrix P Grip jsou komfortní rukavice ze strečového nylonu beze švů, což jim dává jedinečné vlastnosti – dobře se přizpůsobují anatomii ruky, jsou
příjemné při nošení, s chladivým efektem, který snižuje únavu rukou a eliminuje nepříjemné pocity při dlouhodobém nošení. V dlaňové části jsou
rukavice ošetřeny vrstvou polyuretanu. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Rukavice umožňují citlivou manipulaci a jistotu
úchopu. Vysoká ochrana proti oděru a protržení.

Ochrana rukou a paží

strana 101

OCHRANNÉ RUKAVICE K VŠEOBECNÉMU UŽITÍ
Grip It Oil – bezešvé nylonové rukavice plně máčené v nitrilu

4131

Použití: manipulace s hutním materiálem, výlisky a odlitky, odpadové hospodářství, těžební
průmysl, výroba kabelů, údržba na železnici, činnosti vyžadující dobrou ochranu pro hrubé
práce i při riziku výskytu maziv a olejů, ve stavebnictví pro manipulaci se stavebním materiálem (cihly, tvárnice, panely, řezivo).

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

oranžová/černá

7

–

BMP:GIO/07

10/60 párů

1 pár

oranžová/černá

8

–

BMP:GIO/08

10/60 párů

1 pár

oranžová/černá

9

–

BMP:GIO/09

10/60 párů

1 pár

oranžová/černá

10

–

BMP:GIO/10

10/60 párů

1 pár

Grip It Oil jsou komfortní nylonové rukavice plně máčené v nitrilu. Na zápěstí jsou ukončeny elastickým nápletem. Spolehlivý úchop, vysoká
ﬂexibilita při manipulaci i za přítomnosti maziv či olejů, vynikající odolnost proti oděru, zvýšená proti protržení.
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Pure Dex Anti-Static – bezešvé nylonové rukavice s antistatickou ochranou

2242

Použití: práce v elektrotechnickém, automobilovém průmyslu a strojírenství, kde je zároveň
nutná antistatická ochrana.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedý melír

7

šedý melír

8

19 cm

BMP:AS101/S

10/100 párů

1 pár

20 cm

BMP:AS101/M

10/100 párů

1 pár

šedý melír

9

21 cm

BMP:AS101/L

10/100 párů

1 pár

šedý melír

10

22 cm

BMP:AS101/XL

10/100 párů

1 pár

Pure Dex Anti-Static bezešvé nylonové rukavice s konci prstů povleklými vrstvou polyuretanu pro jistý úchop. Rukavice byly testovány dle
EN1149-1 a splňují požadavky povrchového měrného odporu EN1149-5. Materiál rukavic je velice kompaktní a redukuje riziko kontaminace
výrobků dle třídy 1000 clean room. Baleny po 1 páru. Spolehlivý úchop, vysoká ﬂexibilita při manipulaci, vynikající odolnost proti protržení.
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OCHRANNÉ RUKAVICE K VŠEOBECNÉMU UŽITÍ
Matrix Red N – nylonové rukavice povleklé pěnovitým nitrilem

4121

Použití: lehký strojírenský průmysl, montáž, manipulace s materiály včetně těch, které jsou
ošetřeny vrstvou tuku či oleje.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

červená

7

–

BMP:MRN/07

12/144 párů

12 párů

červená

8

–

BMP:MRN/08

12/144 párů

12 párů

červená

9

–

BMP:MRN/09

12/144 párů

12 párů

červená

10

–

BMP:MRN/10

12/144 párů

12 párů

červená

11

–

BMP:MRN/11

12/144 párů

12 párů

Matrix Red N jsou komfortní rukavice ze strečového nylonu beze švů, povleklé pěnovitým nitrilem. Jejich konstrukce zaručuje vynikající úchopové
vlastnosti nejen v suchém prostředí, ale i mimořádně vysoké úchopové vlastnosti v olejích a tucích. Výhodou je výborná prodyšnost. Rukavice jsou
příjemné při nošení. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Vynikající odolnost proti oděru a vysoká ochrana proti protržení.
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OCHRANNÉ RUKAVICE K VŠEOBECNÉMU UŽITÍ
Matrix Red Pu – nylonové rukavice povleklé polyuretanem

3131

Použití: práce se dřevem, ﬁnalizace, montáž a kompletace v průmyslu, kontrolní činnost,
pokládka potrubních rozvodů a instalací, suché kanalizační práce.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

červená

7

21 cm

BMP:MRP/07

12/144 párů

12 párů

červená

8

22 cm

BMP:MRP/08

12/144 párů

12 párů

červená

9

23 cm

BMP:MRP/09

12/144 párů

12 párů

červená

10

24 cm

BMP:MRP/10

12/144 párů

12 párů

červená

11

20 cm

BMP:MRP/11

12/144 párů

12 párů

Matrix Red Pu jsou komfortní rukavice ze strečového nylonu beze švů s jedinečnými vlastnostmi. Dobře se přizpůsobují anatomii ruky. Jsou příjemné při nošení, s chladivým pocitem, který snižuje únavu rukou a eliminuje nepříjemné pocity při dlouhodobém nošení během pracovní směny.
V dlaňové části jsou rukavice ošetřeny vrstvou polyuretanu. Jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Rukavice umožňují citlivou manipulaci a jistotu úchopu. Vysoká ochrana proti oděru a protržení.
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OCHRANNÉ RUKAVICE K VŠEOBECNÉMU UŽITÍ
Tremor-Low – antivibrační rukavice

X243

Použití: práce s pracovními stroji a zařízeními, při kterých je pracovník vystaven vibracím.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

černá

8

26 cm

BMP:8762

10/50 párů

1 pár

černá

9

27 cm

BMP:8763

10/50 párů

1 pár

černá

10

27 cm

BMP:8764

10/50 párů

1 pár

Tremor-Low jsou speciálně vyvinuté rukavice pro účinnou eliminaci vibrací, při současném zachování jistoty úchopu a citlivosti při práci. Speciální konstrukce tlumících polštářků a jejich vrstvení umožňuje dobrou ohebnost dlaní a prstů. Vnitřní jemně tkaná sametová bavlněná vrstva
zajišťuje komfort i při dlouhodobém nošení, pěnovitá povrchová úprava dlaní a prstů excelentní úchopové vlastnosti. Rukavice dosahují činitele
přenosu vibrací na dlaň ruky TRM = 0,71, TRH = 0,57 ve smyslu normy EN ISO 10819.
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OCHRANNÉ RUKAVICE ANTIVIBRAČNÍ
Grip It Oil C5 – úpletové kevlarové rukavice plně máčené v nitrilu

4543

Použití: manipulace se sklem, hutním materiálem, výlisky, odlitky, odpadové hospodářství,
strojírenství a údržba. Všude tam, kde hrozí riziko pořezání. Manipulace za sucha nebo za
přítomnosti olejů a maziv.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá/černá

7

–

BMP:GIOK/07

10/60 párů

1 párů

žlutá/černá

8

–

BMP:GIOK/08

10/60 párů

1 párů

žlutá/černá

9

–

BMP:GIOK/09

10/60 párů

1 párů

žlutá/černá

10

–

BMP:GIOK/10

10/60 párů

1 párů

žlutá/černá

11

–

BMP:GIOK/11

10/60 párů

1 párů

Grip It Oil C5 jsou úpletové rukavice z Kevlaru, plně máčené dvojitou vrstvou nitrilu pro maximální přilnavost úchopu v zaolejovaném prostředí.
Na zápěstí ukončeny elastickým nápletem. Anatomicky tvarované pro vysoký komfort. Vynikající odolnost proti oděru, proříznutí a proti propíchnutí dle EN388.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTIPRŮŘEZOVÉ
Dy Flex – úpletové rukavice povleklé polyuretanem

4343

Použití: zpracování a manipulace se sklem, obkladačské práce, montáž ocelových konstrukcí,
pokládka potrubních rozvodů a instalací, suché kanalizační práce a činnosti vyžadující vysokou odolnost proti oděru a protržení.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílá

6

20,5 cm

BMP:8820

12/48 párů

1 pár

bílá

7

22 cm

BMP:8821

12/48 párů

1 pár

bílá

8

24 cm

BMP:8822

12/48 párů

1 pár

bílá

9

25 cm

BMP:8823

12/48 párů

1 pár

bílá

10

26 cm

BMP:8824

12/48 párů

1 pár

Dy Flex jsou lehké, ale vysoce odolné bezešvé rukavice z úpletu využívajícího umělá vlákna Dyneema, která dávají rukavicím vynikající vlastnosti.
Vlákna Dyneema vykazují 15x vyšší odolnost proti oděru než uhlíková ocel! Rukavice umožňují citlivou manipulaci a jistotu úchopu. Dobře se přizpůsobují anatomii ruky, jsou příjemné při nošení, s vynikající prodyšností. V dlaňové části jsou rukavice ošetřeny vrstvou polyuretanu. Rukavice
jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Vynikající ochrana proti oděru a protržení s vysokou bezpečností proti proříznutí a propíchnutí.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTIPRŮŘEZOVÉ
Dy Flex Plus – úpletové rukavice povleklé polyuretanem

4542

Použití: zpracování a manipulace se sklem, obkladačské a pokrývačské práce, montáž ocelových konstrukcí, pokládka potrubí, potrubních rozvodů a instalací a činnosti vyžadující mimořádně vysokou odolnost proti proříznutí.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedý melír/černá

7

22 cm

BMP:8875

12/48 párů

1 pár

šedý melír/černá

8

24 cm

BMP:8876

12/48 párů

1 pár

šedý melír/černá

9

25 cm

BMP:8877

12/48 párů

1 pár

šedý melír/černá

10

26 cm

BMP:8878

12/48 párů

1 pár

Dy Flex Plus jsou mimořádně odolné bezešvé rukavice z úpletu využívajícího umělá vlákna, která dávají rukavicím vynikající vlastnosti. Rukavice
umožňují citlivou manipulaci a jistotu úchopu. Dobře se přizpůsobují anatomii ruky, jsou příjemné při nošení, s vynikající prodyšností. V dlaňové
části jsou ošetřeny vrstvou polyuretanu. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Mimořádá ochrana proti proříznutí, vynikající
odolnost proti oděru a protržení a dobrá ochrana proti propíchnutí.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTIPRŮŘEZOVÉ

4543

Capilex TP – nylonové rukavice s vláknem Dyneema povleklé nitrilem

Použití: činnosti, při kterých hrozí riziko pořezání například při manipulaci se sklem, tabulovými plechy, v elektrotechnickém průmyslu, a to za sucha i za přítomnosti olejů.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedá/modrá

7

22,5 cm

BMP:4001

12/48 párů

1 pár

šedá/modrá

8

23 cm

BMP:4002

12/48 párů

1 pár

šedá/modrá

9

25,5 cm

BMP:4003

12/48 párů

1 pár

šedá/modrá

10

26,5 cm

BMP:4004

12/48 párů

1 pár

Capilex TP jsou komfortní rukavice nejvyšší kvality z bezešvého strečového nylonu vyztuženého vlákny Dyneema, ošetřené patentovanou technologií vícevrstvým nitrilem. Technologie poskytuje excelentní úchopové vlastnosti za sucha, v mokru nebo při výskytu olejů. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Konstrukce rukavic byla podřízena komfortu uživatele, jistotě úchopu a mimořádné bezpečnosti. Mimořádná
odolnost proti průřezu, vynikající proti oděru a protržení, vysoká proti propíchnutí.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTIPRŮŘEZOVÉ
Reﬂex K Plus – úpletové kevlarové rukavice povleklé latexem

3444

Použití: zpracování a manipulace se sklem, montáž ocelových konstrukcí, pokrývačské práce, pokládka potrubí, potrubních rozvodů a instalací, čištění a úklid venkovních prostranství,
manipulace s materiály, kde hrozí poranění pořezáním, propíchnutím, protržením.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá/modrá

8

24 cm

BMP:8702

10/120 párů

1 pár

žlutá/modrá

9

25 cm

BMP:8703

10/120 párů

1 pár

žlutá/modrá

10

26 cm

BMP:8704

10/120 párů

1 pár

Reﬂex K Plus jsou bezešvé úpletové rukavice z Kevlaru, jejichž dlaně a prsty jsou opatřeny ﬂexibilní latexovou vrstvou pro jistý a bezpečný úchop
za všech podmínek – za sucha i v mokru. Rukavice vykazují vynikající odolnost proti proříznutí, protržení či propíchnutí a vysokou proti oděru,
přičemž zachovávají jistotu úchopu a bezpečnou manipulaci. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTIPRŮŘEZOVÉ
Reﬂex KN Plus – úpletové kevlarové rukavice povleklé nitrilem

4443

Použití: zpracování a manipulace se sklem, automobilový průmysl, manipulace se dřevem při
jeho těžbě a zpracování, konstrukční práce a práce vyžadující vysokou odolnost proti oděru,
proříznutí a protržení.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá/zelená

9

25 cm

BMP:8723

10/120 párů

1 pár

žlutá/zelená

10

26 cm

BMP:8724

10/120 párů

1 pár

Reﬂex KN Plus jsou úpletové rukavice z Kevlaru, jejichž dlaně a prsty jsou opatřeny ﬂexibilní nitrilovou vrstvou pro jistý a bezpečný úchop za
všech podmínek – za sucha i v mokru. Rukavice vykazují vynikající odolnost proti oděru, proříznutí, protržení a vysokou bezpečnost proti propíchnutí. Rukavice však zachovávají jistotu úchopu i při manipulaci s oleji a tuky (mazivy), vyznačují se vynikající ﬂexibilitou pro bezpečnou
manipulaci. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTIPRŮŘEZOVÉ
Nitron Plus – kevlarové rukavice plně máčené v nitrilu

4432

X1XXXX

Použití: zpracování a manipulace se sklem, hrubými odlitky, výlisky, údržba na železnici,
odpadové hospodářství, pokládka a montáž a kabelů a činnosti vyžadující vynikající odolnost
proti průřezu, oděru, olejům a tukům.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

modrá

8,5

26 cm

BMP:9201

12/48 párů

1 pár

modrá

9

26 cm

BMP:9202

12/48 párů

1 pár

modrá

10

26 cm

BMP:9203

12/48 párů

1 pár

Nitron Plus jsou plně máčené kevlarové rukavice zakončené bezpečnostní manžetou. Rukavice poskytují spolehlivý úchop a vynikající odolnost
proti průřezu, oděru, vysokou odolnost proti protržení a zvýšenou proti propíchnutí. Jsou vhodné jako bezpečná ochrana při manipulaci s odlitky,
výlisky a všude tam, kde se jedná o hrubé práce s rizikem pořezání nebo s rizikem výskytu řezacích a chladících kapalin, mazacích tuků a olejů.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTIPRŮŘEZOVÉ
Blade Runer Solo – úpletové rukavice z vlákna Coruscate

154X

Použití: proti riziku pořezání při práci se suchými materiály, kde nejsou vyžadovány zvýšené
úchopové vlastnosti rukavic, ale naopak se vyžaduje zvýšená citlivost v rukou.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílošedý melír

8

24,5 cm

BMP:7901

10 párů

1 pár

bílošedý melír

9

26,5 cm

BMP:7902

10 párů

1 pár

bílošedý melír

10

28 cm

BMP:7903

10 párů

1 pár

Blade Runer Solo jsou rukavice z inovativního vlákna Coruscate, které dodává rukavicím mimořádnou odolnost proti proříznutí a vysoký komfort
při práci. Rukavice jsou tkány z monoﬁlamentního vlákna, nedochází tedy k uvolňování drobných vlákýnek do zpracovávaného materiálu. Vysoká
prodyšnost, vynikající odolnost proti protržení a mimořádná ochrana proti průřezu.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTIPRŮŘEZOVÉ
Blade Runer Grip – úpletové rukavice (Coruscate) s PVC terčíky

154X

Použití: proti riziku pořezání při práci se suchými materiály všude tam, kde je nutno zajistit
bezpečný úchop při práci.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílošedý melír

9

26,5 cm

BMP:7922

10 párů

1 pár

bílošedý melír

10

28 cm

BMP:7923

10 párů

1 pár

Blade Runer Solo jsou rukavice z inovativního vlákna Coruscate, které dodává rukavicím mimořádnou odolnost proti proříznutí a vysoký komfort
při nošení. Rukavice jsou tkány z monoﬁlamentního vlákna, nedochází tedy k uvolňování drobných vlákýnek do zpracovávaného materiálu. Rukavice jsou pro zvýšenou jistotu úchopu opatřeny v dlaňové části PVC terčíky. Vysoká prodyšnost, vynikající odolnost proti protržení a mimořádná
ochrana proti průřezu.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTIPRŮŘEZOVÉ
Blade Runer Nite – úpletové rukavice (Coruscate) s nitrilem

3544

Použití: strojírenský průmysl, lisovny, automobilový průmysl, manipulace se sklem a činnosti
vyžadující mimořádnou odolnost proti proříznutí, při zajištění bezpečného úchopu při práci
jak v suchém prostředí, tak i u materiálů a v prostředí s výskytem olejů.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílošedý melír/šedá

8

24,5 cm

BMP:7941

10 párů

1 pár

bílošedý melír/šedá

9

26,5 cm

BMP:7942

10 párů

1 pár

bílošedý melír/šedá

10

28 cm

BMP:7943

10 párů

1 pár

Blade Runer Nite jsou rukavice z inovativního vlákna Coruscate, které dodává rukavicím mimořádnou odolnost proti proříznutí a vysoký komfort
při nošení. Rukavice jsou v dlaňové části opatřeny vrstvou ﬂexibilního nitrilu pro zvýšenou jistotu úchopu i za přítomnosti olejů. Vynikající odolnost proti protržení a propíchnutí, mimořádná ochrana proti průřezu, vysoká odolnost proti oděru.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTIPRŮŘEZOVÉ
Touchstone Ultra N

4121

JKL

Použití: činnosti s vysokým rizikem pořezání, automobilový, strojírenský, keramický a sklářský průmysl, manipulace se suchým i mokrým sklem, práce s ocelovými plechy, manipulace
s obráběcími noži.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedožlutý melír/šedá

7

22,5 cm

BMP:TUN/07

10/60 párů

1 pár

šedožlutý melír/šedá

8

24,5 cm

BMP:TUN/08

10/60 párů

1 pár

šedožlutý melír/šedá

9

26,5 cm

BMP:TUN/09

10/60 párů

1 pár

šedožlutý melír/šedá

10

28 cm

BMP:TUN/10

10/60 párů

1 pár

Rukavice jsou vyrobeny z Kevlarového vlákna, které je silně odolné, lehké a poskytuje vynikající odolnost proti prořezání a protržení. Přidaná
ocelová vlákna zvyšují odolnost proti prořezání a prodření. Ideální ochrana pro manipulaci s ostrými předměty jako sklo a ocelové plechy. Kůže
na dlani zaručuje jistý úchop ve vlhkém prostředí a v prostředí s vyskytujícím se olejem a zároveň brání průniku vlhkosti do rukavic. Prodloužená
kůže poskytuje také ochranu zápěstí před pořezáním žil, elastický úplet zajišťuje bezpečnou polohu rukavice.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTIPRŮŘEZOVÉ
Blade Runer Sleeve – úpletový rukávec z vlákna Coruscate

154X

Použití: vysoká ochrana paží proti pořezání, například při manipulaci se sklem, plechem, rozměrnými výrobky s otřepy a ostrými hranami a podobně.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílošedý melír

univerzální

35 cm

BMP:8001

36 ks

1 ks

Blade Runer Sleeve jsou ochranné návleky na paže utkané z inovativního monoﬁlamentního vlákna Coruscat, které jim dodává mimořádnou odolnost proti proříznutí a vysoký komfort při nošení. Vynikající odolnost proti oděru, mimořádná ochrana proti průřezu.
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Metallica – rukavice z kovového vlákna

X542

Použití: činnosti s extrémními nároky na odolnost proti průřezu například při výměně řezacích
nožů, pilových listů, jejich broušení, manipulace se sklem, zpracování masa, řezání materiálů
– pěnových desek, textilií apod.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedá

7

25 cm

BMP:6580

1 ks

1 ks

šedá

8

26 cm

BMP:6581

1 ks

1 ks

šedá

9

27 cm

BMP:6582

1 ks

1 ks

šedá

10

28 cm

BMP:6583

1 ks

1 ks

šedá

11

28 cm

BMP:6584

1 ks

1 ks

Metallica jsou jedinečné rukavice tkané z kovového vlákna. Způsob tkaní zajišťuje výbornou ﬂexibilitu neomezující komfort a pohyb při práci. Na
zápěstí úpletový lem. V případě prací v chladu doporučujeme použít jako vnitřní vložku rukavici Thermit Blue, jež najdete na straně katalogu 121.
Rukavice Metallica nabízejí nekompromisní odolnost proti průřezu.
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4544
(dlaň)

Anti-Syringe – kožené rukavice s kovovým armováním

3142
(ostatní)

Použití: hrubé práce, třídění a zpracování odpadu, venkovní úklidové práce a činnosti, při
kterých hrozí riziko pořezání nebo propíchnutí.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

hnědá

8

35 cm

BMP:LS414/08

1 pár

1 pár

hnědá

9

35 cm

BMP:LS414/09

1 pár

1 pár

hnědá

10

35 cm

BMP:LS414/10

1 pár

1 pár

Anti-Syringe jsou silné kožené rukavice s kovovým armováním mezi dlaní a prsty. Vhodné pro třídění a zpracování odpadu a tam, kde hrozí
pořezání střepy rozbitého skla, keramiky, poranění injekčními jehlami, například při úklidu veřejných prostranství. Prodloužená délka manžety se
symbolem stříkačky v červeném kruhu.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHLADU
MINIMÁLNÍ
RIZIKA

Thermit Blue – úpletové rukavice proti chladu
Použití: ochrana před chladem, potravinářství – mrazírenství, skladování a manipulace s hluboko zmrazenými výrobky. Případně jako sekundární ochrana (termovložka) pro venkovní
práce v zimě.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

tmavě modrá

7

–

BMP:7800

12/120 párů

12 párů

tmavě modrá

9

–

BMP:7802

12/120 párů

12 párů

Thermit Blue jsou bezešvé úpletové rukavice určené k ochraně jejich nositele proti působení chladu. Rukavice jsou určeny pouze pro minimální
riziko – nechrání proti zvýšeným rizikům ve smyslu příslušných norem. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHLADU
MINIMÁLNÍ
RIZIKA

Thermit Grip Blue – úpletové rukavice proti chladu s PVC terčíky
Použití: ochrana před chladem, potravinářství – mrazírenství, skladování a manipulace s hluboko zmrazenými výrobky.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

tmavě modrá

7

–

BMP:7800GP

12/120 párů

12 párů

tmavě modrá

9

–

BMP:7802GP

12/120 párů

12 párů

Thermit Grip Blue jsou bezešvé úpletové rukavice určené k ochraně proti působení chladu. Rukavice jsou určeny pouze pro minimální riziko –
nechrání proti zvýšeným rizikům ve smyslu příslušných norem. Rukavice jsou, pro jistější úchop, opatřeny v dlaňové části PVC terčíky a ukončeny
elastickým nápletem na zápěstí.
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Reﬂex Therm – úpletové rukavice proti chladu povleklé latexem

2242

02X

Použití: ochrana před chladem, potravinářství – mrazírenství, skladování, venkovní práce
a činnosti vyžadující ochranu proti chladu, například ve stavebnictví.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

šedá

8

24 cm

BMP:8632

12/120 párů

12 párů

šedá

9

26 cm

BMP:8633

12/120 párů

12 párů

šedá

10

27 cm

BMP:8634

12/120 párů

12 párů

Reﬂex Therm jsou zateplené úpletové rukavice povleklé v dlaňové části vrstvou latexu pro zvýšené úchopové vlastnosti za sucha i mokra. Vynikající odolnost proti protržení, zvýšená proti oděru, proříznutí a propíchnutí.
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2112

Freezemaster II – rukavice proti chladu

22X

Použití: ochrana před chladem, potravinářství – mrazírenství, skladování a manipulace s hluboko zmrazenými výrobky, manipulace se zkapalněnými plyny například v průmyslu, výzkumu a zdravotnictví.

Popis
Freeze Master II Standardní

Freeze Master II Long Cuff

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

černá/bílá

6

–

BMP:FM2/06

10 párů

1 pár

černá/bílá

7

–

BMP:FM2/07

10 párů

1 pár

černá/bílá

8

–

BMP:FM2/08

10 párů

1 pár

černá/bílá

9

–

BMP:FM2/09

10 párů

1 pár

černá/bílá

10

–

BMP:FM2/10

10 párů

1 pár

černá/bílá

11

–

BMP:FM2/11

10 párů

1 pár

černá/bílá

7

–

BMP:FM2LC/07

10 párů

1 pár

černá/bílá

8

–

BMP:FM2LC/08

10 párů

1 pár

černá/bílá

9

–

BMP:FM2LC/09

10 párů

1 pár

černá/bílá

10

–

BMP:FM2LC/10

10 párů

1 pár

černá/bílá

11

–

BMP:FM2LC/11

10 párů

1 pár

Freezemaster jsou precizní protichladové rukavice z hovězí kůže prémiové kvality opatřené uvnitř vlněnou podšívkou. Hřbet rukavic je vyroben ze
speciálních vláken Spandex. Rukavice jsou vhodné do nejtěžších podmínek, kde je vyžadována vysoká ochrana proti působení chladu (například
při manipulaci se zkapalněnými plyny) a zároveň vysoká mechanická odolnost. Zvýšená odolnost proti oděru a propíchnutí.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI PŮSOBENÍ TEPLA
Hot Glove – úpletové rukavice s nitrilovými terčíky pro teploty do 250 °C

1232

02XXXX

Použití: pekárny, potravinářský průmysl, lisovny, obsluha pecí.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

smetanová/hnědá

9

28 cm

BMP:9010

12 párů

12 párů

smetanová/hnědá

9

34 cm

BMP:9011

12 párů

12 párů

Hot Glove jsou dvojvrstvé úpletové bavlněné rukavice opatřené, pro zvýšenou jistotu úchopu, nitrilovými terčíky. Rukavice poskytují účinnou
ochranu proti působení tepla do 250 °C. Nechrání proti horké vodě a páře. Vysoká odolnost proti protržení, zvýšená proti proříznutí a propíchnutí.
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2342

Bakers Mitt – silné froté rukavice pro teploty do 350 °C

X34XXX

Použití: pekárny, kuchyně a vývařovny, potravinářský průmysl, obsluha autoklávů.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

smetanová

univerzální

40 cm

BMP:7724

36 párů

1 pár

Bakers Mitt jsou příjemné bavlněné rukavice z těžkého froté s prodlouženou délkou, pro účinnou ochranu proti působení tepla do 350 °C. Nechrání
proti horké vodě a páře. Pro komplexní ochranu lze na tyto rukavice navléknout speciální polyamidový návlek (rukavici) Fusion – získáte tak zvýšenou ochranu proti působení horké páry nebo vody až do teploty média 200 °C. Vysoká odolnost proti proříznutí, zvýšená proti oděru, propíchnutí
a vynikající proti protržení.
Ochranný návlek Fusion naleznete na straně katalogu 179.
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Volcano – kevlarové rukavice pro teploty do 350 °C

2541

43432X

Použití: sklářský průmysl, strojírenství, pekárny, pájení plamenem, manipulace s horkými
předměty.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá

11

32 cm

BMP:7564

36 párů

1 pár

Volcano jsou úpletové rukavice ze 100% Kevlaru. Pro zvýšenou ochranu jsou dodávány v prodloužené délce. Mimořádná odolnost proti proříznutí,
vynikající proti protržení a zvýšená proti oděru.
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3122

Tigmaster – kožené rukavice pro svářečské práce typu B

412X4X

Použití: například svařování pod ochranou atmosférou inertního plynu (TIG) – svařování trubek, tlakových nádob a tepelných výměníků, hliníkových a hořčíkových slitin, vysoce legovaných ocelí, atd.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

smetanová

univerzální

35,5 cm

BMP:LMW124/L

100 párů

1 pár

Tigmaster jsou precizní rukavice, které jsou zhotoveny z poddajné ovčí kůže tl. 0,8 mm, manžeta rukavic je z kartáčové usně tl. 1 mm. Jedná se
o komfortní rukavice pro svařování a lehké mechanické práce. Vysoká odolnost proti oděru, zvýšená proti proříznutí a propíchnutí. Splňuje standard dle BS EN 12477.
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Weldmaster Green – kožené rukavice pro svářečské práce typu A

3242

414244

Použití: například svařování pod ochranou atmosférou (MIG/MAG).

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

zelená

univerzální

34 cm

BMP:LW132G/L

10/30 párů

1 pár

Weldmaster jsou vysoce kvalitní rukavice ze silné kůže, které poskytují vysokou ochranu rukou při svařování a chrání proti mechanickým rizikům
při manipulaci s materiálem a obrobky. Vynikající odolnost proti protržení, vysoká proti oděru a zvýšená proti proříznutí a propíchnutí. Splňuje
standard dle BS EN 12477.
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3244

Weldmaster Red – kožené rukavice pro svářečské práce typu A

414344

Použití: například svařování pod ochranou atmosférou (MIG/MAG).

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

červená

univerzální

35 cm

BMP:LW93/L

10/30 párů

1 pár

Weldmaster jsou precizní rukavice ze silné kůže nejvyšší kvality (LW93), které poskytují vysokou ochranu rukou při svařování a chrání proti
mechanickým rizikům při manipulaci s materiálem a obrobky. Vynikající odolnost proti protržení, propíchnutí, vysoká proti oděru a zvýšená proti
proříznutí. Splňuje standard dle BS EN 12477.
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Foundry Heatbeater – rukavice ze skelných vláken pro vysoké teploty

2X4X

44XX34

Použití: slévárny, ocelárny, sklárny, výroba keramiky, manipulace s horkými výkovky, odlitky,
výrobky a materiály. Odolnost při 500 °C – 27 sekund.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

stříbrná

univerzální

30 cm

BMP:7575

1 pár

1 pár

stříbrná

univerzální

40 cm

BMP:7576

1 pár

1 pár

stříbrná

univerzální

45 cm

BMP:7577

1 pár

1 pár

Foundry Heatbeater jsou vysoce odolné rukavice do těžkého průmyslu odolávající vysokým teplotám. Rukavice jsou utkány ze skelných vláken
s kevlarovou plstí, manžeta je navíc pokovena hliníkem. Na vnitřní straně jsou, pro vysoký komfort, opatřeny bavlněným froté. Zvýšená odolnost
proti oděru a vynikající proti protržení.
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2040

44XXXX

Ingot Heatbeater – palčáky ze skelných vláken pro vysoké teploty

Použití: slévárny, ocelárny, sklárny, výroba keramiky, manipulace s horkými výkovky, odlitky,
výrobky a materiály. Odolnost při 500 °C – 62 sekund.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

modrý melír

univerzální

30 cm

BMP:7570

1 pár

1 pár

modrý melír

univerzální

40 cm

BMP:7571

1 pár

1 pár

modrý melír

univerzální

45 cm

BMP:7572

1 pár

1 pár

Ingot Heatbeater jsou vysoce odolné rukavice do těžkého průmyslu odolávající vysokým teplotám. Rukavice jsou utkány ze skelných vláken, na
vnitřní straně jsou, pro vysoký komfort, opatřeny bavlněným froté. Ochranné manžety s hliníkem pokovených skelných vláken. Vysoká odolnost
proti oděru a vynikající proti protržení.
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Kilnmaster – rukavice z aramidových vláken pro vysoké teploty

3543

443344

Použití: slévárny, obsluha vypalovacích a sušících pecí.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

béžová/stříbrná

univerzální

35 cm

BMP:KW751/L

1 pár

1 pár

Kilnmaster jsou vysoce odolné pracovní rukavice do těžkého průmyslu odolávající vysokým teplotám. Rukavice jsou utkány ze směsi aramidových
a sklených vláken, na hřbetu jsou opatřeny syntetickým hedvábím pokoveným hliníkem. Vysoká odolnost proti potřísnění taveninou. Mimořádná
odolnost proti proříznutí, vynikající proti protržení a vysoká proti oděru a propíchnutí.

Ochrana rukou a paží

strana 133

OCHRANNÉ RUKAVICE IZOLAČNÍ (DIELEKTRICKÉ)
Latexové izolační rukavice třídy 00 do 500 V
Použití: údržba elektrických zařízení, montáž, instalace, revize a opravy a činnosti, při kterých
hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

mléčná

8

–

BMP:RE00360/08

1 pár

1 pár

mléčná

9

–

BMP:RE00360/09

1 pár

1 pár

mléčná

10

–

BMP:RE00360/10

1 pár

1 pár

mléčná

11

–

BMP:RE00360/11

1 pár

1 pár

9

BMP:RE-PRO/09NB

1 pár

1 pár

10

BMP:RE-PRO/10NB

1 pár

1 pár

11

BMP:RE-PRO/11NB

1 pár

1 pár

univerzální

BMP:RE-BAG/01

1 ks

1 ks

Zvláštní příslušenství
kožený návlek

úložný vak

Pro ochranu rukavic během práce a zvýšení odolnosti proti mechanickému poranění lze dokoupit precizní kožené návleky na rukavice v bílé
barvě. Návlek má mechanickou odolnost 3121 dle EN388, tj. výbornou proti oděru a zvýšenou proti protržení a splňuje základní třídu odolnosti
proti proříznutí a propíchnutí. Pro ochranu před poškozením při skladování nebo přepravě rukavic doporučujeme dokoupit úložný vak – kapsu pro
elektrikářské rukavice.
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OCHRANNÉ RUKAVICE IZOLAČNÍ (DIELEKTRICKÉ)
Latexové izolační rukavice třídy 0 do 1 000 V
Použití: údržba elektrických zařízení, montáž, instalace, revize a opravy a činnosti, při kterých
hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

mléčná

8

–

BMP:RE0360/08

1 pár

1 pár

mléčná

9

–

BMP:RE0360/09

1 pár

1 pár

mléčná

10

–

BMP:RE0360/10

1 pár

1 pár

mléčná

11

–

BMP:RE0360/11

1 pár

1 pár

9

BMP:RE-PRO/09NB

1 pár

1 pár

10

BMP:RE-PRO/10NB

1 pár

1 pár

11

BMP:RE-PRO/11NB

1 pár

1 pár

univerzální

BMP:RE-BAG/01

1 ks

1 ks

Zvláštní příslušenství
kožený návlek

úložný vak

Pro ochranu rukavic během práce a zvýšení odolnosti proti mechanickému poranění lze dokoupit precizní kožené návleky na rukavice v bílé
barvě. Návlek má mechanickou odolnost 3121 dle EN388, tj. výbornou proti oděru a zvýšenou proti protržení a splňuje základní třídu odolnosti
proti proříznutí a propíchnutí. Pro ochranu před poškozením při skladování nebo přepravě rukavic doporučujeme dokoupit úložný vak – kapsu pro
elektrikářské rukavice.
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OCHRANNÉ RUKAVICE IZOLAČNÍ (DIELEKTRICKÉ)
Latexové izolační rukavice třídy 1 do 7 500 V
Použití: údržba elektrických zařízení, montáž, instalace, revize a opravy a činnosti, při kterých
hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

mléčná

8

–

BMP:RE1360/08

1 pár

1 pár

mléčná

9

–

BMP:RE1360/09

1 pár

1 pár

mléčná

10

–

BMP:RE1360/10

1 pár

1 pár

mléčná

11

–

BMP:RE1360/11

1 pár

1 pár

9

BMP:RE-PRO/09NB

1 pár

1 pár

10

BMP:RE-PRO/10NB

1 pár

1 pár

11

BMP:RE-PRO/11NB

1 pár

1 pár

univerzální

BMP:RE-BAG/01

1 ks

1 ks

Zvláštní příslušenství
kožený návlek

úložný vak

Pro ochranu rukavic během práce a zvýšení odolnosti proti mechanickému poranění lze dokoupit precizní kožené návleky na rukavice v bílé
barvě. Návlek má mechanickou odolnost 3121 dle EN388, tj. výbornou proti oděru a zvýšenou proti protržení a splňuje základní třídu odolnosti
proti proříznutí a propíchnutí. Pro ochranu před poškozením při skladování nebo přepravě rukavic doporučujeme dokoupit úložný vak – kapsu pro
elektrikářské rukavice.
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OCHRANNÉ RUKAVICE IZOLAČNÍ (DIELEKTRICKÉ)
Latexové izolační rukavice třídy 2 do 17 000 V
Použití: údržba elektrických zařízení, montáž, instalace, revize, opravy a činnosti, při kterých
hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

mléčná

8

–

BMP:RE2360/08

1 pár

1 pár

mléčná

9

–

BMP:RE2360/09

1 pár

1 pár

mléčná

10

–

BMP:RE2360/10

1 pár

1 pár

mléčná

11

–

BMP:RE2360/11

1 pár

1 pár

Zvláštní příslušenství
kožený návlek

úložný vak

9

BMP:RE-PRO/09NB

1 pár

1 pár

10

BMP:RE-PRO/10NB

1 pár

1 pár

11

BMP:RE-PRO/11NB

1 pár

1 pár

univerzální

BMP:RE-BAG/01

1 ks

1 ks

Pro ochranu rukavic během práce a zvýšení odolnosti proti mechanickému poranění lze dokoupit precizní kožené návleky na rukavice v bílé
barvě. Návlek má mechanickou odolnost 3121 dle EN388, tj. výbornou proti oděru a zvýšenou proti protržení a splňuje základní třídu odolnosti
proti proříznutí a propíchnutí. Pro ochranu před poškozením při skladování nebo přepravě rukavic doporučujeme dokoupit úložný vak – kapsu pro
elektrikářské rukavice.

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE IZOLAČNÍ (DIELEKTRICKÉ)
Latexové izolační rukavice třídy 3 do 26 500 V
Použití: údržba elektrických zařízení, montáž, instalace, revize, opravy a činnosti, při kterých
hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

mléčná

8

–

BMP:RE3360/08

1 pár

1 pár

mléčná

9

–

BMP:RE3360/09

1 pár

1 pár

mléčná

10

–

BMP:RE3360/10

1 pár

1 pár

mléčná

11

–

BMP:RE3360/11

1 pár

1 pár

9

BMP:RE-PRO/09NB

1 pár

1 pár

10

BMP:RE-PRO/10NB

1 pár

1 pár

11

BMP:RE-PRO/11NB

1 pár

1 pár

univerzální

BMP:RE-BAG/01

1 ks

1 ks

Zvláštní příslušenství
kožený návlek

úložný vak

Pro ochranu rukavic během práce a zvýšení odolnosti proti mechanickému poranění lze dokoupit precizní kožené návleky na rukavice v bílé
barvě. Návlek má mechanickou odolnost 3121 dle EN388, tj. výbornou proti oděru a zvýšenou proti protržení a splňuje základní třídu odolnosti
proti proříznutí a propíchnutí. Pro ochranu před poškozením při skladování nebo přepravě rukavic doporučujeme dokoupit úložný vak – kapsu pro
elektrikářské rukavice.
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Duo Plus 60 – zesílené latexové rukavice

1010

ABK

Použití: úklidové práce, agrochemie, výroba, chemický průmysl, hygienická a sanitační
služba nebo pro domácnost.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá/modrá

7

30 cm

BMP:RU560/07

12/48 párů

1 pár

žlutá/modrá

8

30 cm

BMP:RU560/08

12/48 párů

1 pár

žlutá/modrá

9

30 cm

BMP:RU560/09

12/48 párů

1 pár

žlutá/modrá

10

30 cm

BMP:RU560/10

12/48 párů

1 pár

Duo Plus jsou anatomicky tvarované rukavice ze silného přírodního latexu tloušťky 0,6 mm. Pro zvýšenou ochranu jsou vyráběny procesem dvojitého máčení. Rubová strana je opatřena bavlněnou výstelkou pro vyšší komfort. Pro excelentní a pevný úchop jsou rukavice opatřeny reliéfem
(vzor plástve).
Odolnost dle EN374-3
A: methanol – třída 2, B: aceton – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 4

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Duo Plus 60 – zesílené latexové rukavice
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
nižší koncentrace louhů (NaOH 40% – třída 4)

detergenty (saponáty)

nižší koncentrace kyselin

Krátkodobé expozice (desítky minut):
methanol (třída 2)
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aceton (třída 2)
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Latexové ochranné rukavice Shield

2111

AKL

Použití: chemický průmysl, agrochemie, laboratoře, hygienická a sanitační služba, manipulace s chemikáliemi, úklidové a sanační práce.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

černá

7

32 cm

HLL:GI/6406 S

12/144 párů

1 pár

černá

8

32 cm

HLL:GI/6406 M

12/144 párů

1 pár

černá

9

32 cm

HLL:GI/6406 L

12/144 párů

1 pár

černá

10

32 cm

HLL:GI/6406 XL

12/144 párů

1 pár

černá

11

32 cm

HLL:GI/6406 XXL

12/144 párů

1 pár

Rukavice jsou anatomicky tvarované, opatřené pro vyšší komfort bavlněnou výstelkou. Tloušťka rukavic je 0,7 mm, délka 320 mm. Pro pevný
úchop jsou rukavice opatřeny reliéfem. Bezpečný úchop za sucha i v mokru.
Odolnost dle EN374-3
A: methanol – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 4

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Latexové ochranné rukavice Shield
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

strana 142

chlornan sodný 25%

hydroxid sodný 40%

kyselina chlorovodíková 25%

kyselina sírová 96%

Ochrana rukou a paží

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Chemprotec MW – latexové rukavice prodloužené

4131

Použití: ochrana rukou a předloktí v chemickém průmyslu, v agrochemii, laboratořích, hygienické a sanitační službě, při manipulaci s chemikáliemi, při úklidových a sanačních pracech.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

černá

8

40 cm

BMP:SC104/08

20 párů

1 pár

černá

9

40 cm

BMP:SC104/09

20 párů

1 pár

černá

10

40 cm

BMP:SC104/10

20 párů

1 pár

černá

11

40 cm

BMP:SC104/11

20 párů

1 pár

černá

8

60 cm

BMP:SC107/08

12 párů

1 pár

černá

9

60 cm

BMP:SC107/09

12 párů

1 pár

černá

10

60 cm

BMP:SC107/10

12 párů

1 pár

černá

11

60 cm

BMP:SC107/11

12 párů

1 pár

Chemprotec MW (Mediumweight) jsou rukavice ze středně silného přírodního latexu s rolovaným okrajem. Vynikající odolnost proti oděru
a vysoká odolnost proti protržení. Rubová strana je sametově hladká, pro snadné navlékání a svlékání. Síla stěny rukavice je 1,1 mm.
Odolnost dle EN374-1994
Chlornan sodný – třída 6, kyselina dusičná 50% – třída 6, kyselina sírová 50% – třída 6

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Chemprotec MW – latexové rukavice prodloužené
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
2,2‘,2‘‘-nitrilotriethanol

hydroxid sodný 50%

kyselina maleinová

4,4‘-methylendianilin

chlorid sodný

kyselina mléčná

bis(2-ethylhexyl)-ftalát

chlornan sodný

kyselina olejová 98%

dihydrát kyseliny šťavelové

kalium-oleát

kyselina sírová 40%

ethanolamin

kationaktivní surfaktant

kyselina sírová 50%

ethylenglykol

kyselina citronová

neionogenní surfaktanty

formaldehyd 37%

kyselina dusičná 10%

oleje lubrikační

glycerin

kyselina fosforečná 85%

peroxid vodíku 30%

hydrogenﬂuorid amonný 40%

kyselina chloristá 60%

taniny, deriváty gallové kyseliny 65%
uhličitan sodný
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hydrochinon

kyselina chlorovodíková 10%

hydroxid draselný 45%

kyselina chlorovodíková 37%

hydroxid sodný 10%

kyselina laurová 30% v etanolu

Ochrana rukou a paží

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Chemprotec HW – latexové rukavice prodloužené

4131

Použití: ochrana rukou a paží v chemickém průmyslu, údržbě, v agrochemii, laboratořích, při
manipulaci s chemikáliemi, v hygienické službě.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

černá

8

40 cm

BMP:SC105/08

15 párů

1 pár

černá

9

40 cm

BMP:SC105/09

15 párů

1 pár

černá

10

40 cm

BMP:SC105/10

15 párů

1 pár

černá

11

40 cm

BMP:SC105/11

15 párů

1 pár

černá

8

60 cm

BMP:SC108/08

10 párů

1 pár

černá

9

60 cm

BMP:SC108/09

10 párů

1 pár

černá

10

60 cm

BMP:SC108/10

10 párů

1 pár

černá

11

60 cm

BMP:SC108/11

10 párů

1 pár

Chemprotec HW (Heavyweight) jsou rukavice ze silného přírodního latexu (silnější než Chemprotec MW) s rolovaným okrajem. Vynikající odolnost
proti oděru a vysoká proti protržení. Rubová strana je sametově hladká, pro snadné navlékání a svlékání. Síla stěny rukavice je 1,5 mm.
Odolnost dle EN374-1994
Chlornan sodný – třída 6, kyselina dusičná 50% – třída 6, kyselina sírová 50% – třída 6

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Chemprotec HW – latexové rukavice prodloužené
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
2,2‘,2‘‘-nitrilotriethanol

hydroxid sodný 50%

kyselina maleinová

4,4‘-methylendianilin

chlorid sodný

kyselina mléčná

bis(2-ethylhexyl)-ftalát

chlornan sodný

kyselina olejová 98%

cyklohexanol

kalium-oleát

kyselina sírová 40%

dihydrát kyseliny šťavelové

kationaktivní surfaktant

kyselina sírová 50%

ethanolamin

kyselina citronová

kyselina sírová 98%

ethylenglykol

kyselina dusičná 10%

neionogenní surfaktanty

formaldehyd 37%

kyselina dusičná 70%

oleje lubrikační

glycerin

kyselina fosforečná 85%

peroxid vodíku 30%

hydrogenﬂuorid amonný 40%

kyselina chloristá 60%

taniny, deriváty gallové kyseliny 65%

hydrochinon

kyselina chlorovodíková 10%

uhličitan sodný

hydroxid draselný 45%

kyselina chlorovodíková 37%

hydroxid sodný 10%

kyselina laurová 30% v etanolu
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Nitrilové ochranné rukavice Shield

4002

AJK

Použití: tiskařský průmysl, agrochemie, laboratoře, automobilový průmysl, úklidové práce,
čištění.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

zelená

7

–

HLL:GI/F12 S

12/144 párů

1 pár

zelená

8

–

HLL:GI/F12 M

12/144 párů

1 pár

zelená

9

–

HLL:GI/F12 L

12/144 párů

1 pár

zelená

10

–

HLL:GI/F12 XL

12/144 párů

1 pár

zelená

11

–

HLL:GI/F12 XXL

12/144 párů

1 pár

Rukavice jsou anatomicky tvarované, opatřené pro vyšší komfort bavlněnou výstelkou. Tloušťka rukavic je 0,4 mm, délka 320 mm. Pro pevný
úchop jsou rukavice opatřeny reliéfem. Bezpečný úchop za sucha i v mokru. Vynikající odolnost proti oděru a zvýšená proti propíchnutí.
Odolnost dle EN374-3
A: metanol – třída 2, J: n-heptan – třída 6, K: hydroxid sodný 50% – třída 6

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Nitrilové ochranné rukavice Shield
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
n-heptan
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hydroxid sodný 50%

nafta
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Matrix Nitri-Chem – nitrilové ochranné rukavice

3101

JKL

Použití: tiskařský průmysl, automobilový průmysl, úklidové práce, čištění.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

zelená

7

–

BMP:270-MAT

12/144 párů

12 párů

zelená

8

–

BMP:271-MAT

12/144 párů

12 párů

zelená

9

–

BMP:272-MAT

12/144 párů

12 párů

zelená

10

–

BMP:273-MAT

12/144 párů

12 párů

Matrix Nitri-Chem jsou anatomicky tvarované nitrilové rukavice opatřené, pro vyšší komfort, bavlněnou výstelkou. Tloušťka rukavic je 0,38 mm.
Pro pevný úchop jsou rukavice opatřeny reliéfem (diamantový vzor). Bezpečný úchop za sucha i v mokru. Výborná odolnost proti oděru.
Odolnost dle EN374-3
J: n-heptan – třída 6, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 3

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Matrix Nitri-Chem – nitrilové ochranné rukavice
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
n-heptan
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hydroxid sodný 40%
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Nitron Gauntlet – vysoce odolné sendvičové nitrilové rukavice

3121

JKL

Použití: lisovny kovů, výroba, manipulace s chemikáliemi, všeobecná údržba strojů a zařízení.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

zelená

7

35 cm

BMP:9640

12/120 párů

1 pár

zelená

8

35 cm

BMP:9641

12/120 párů

1 pár

zelená

9

35 cm

BMP:9642

12/120 párů

1 pár

zelená

10

35 cm

BMP:9643

12/120 párů

1 pár

Nitron jsou ochranné rukavice sendvičové konstrukce, kdy na bavlněnou tkaninu je nanesena silná vrstva nitrilu. Pro zvýšenou jistotu úchopu, je
dlaňová část rukavic opatřena granulovaným posypem. Bezpečný úchop za sucha i v mokru. Vysoká odolnost proti oděru, zvýšená odolnost proti
protržení.
Odolnost dle EN374-3
J: n-heptan – třída 6, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 1

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Nitron Gauntlet – vysoce odolné sendvičové nitrilové rukavice
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
n-heptan

strana 152

hydroxid sodný 40%

Ochrana rukou a paží

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Nitritech II – nitrilové ochranné rukavice

4101

AJK

Použití: tiskařský průmysl, agrochemie, automobilový průmysl, potravinářství, úklidové práce, čištění.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

zelená

7

31 cm

BMP:924

12/48 párů

1 pár

zelená

8

31 cm

BMP:925

12/48 párů

1 pár

zelená

9

31 cm

BMP:926

12/48 párů

1 pár

zelená

10

31 cm

BMP:927

12/48 párů

1 pár

modrá

7

31 cm

BMP:944

12/48 párů

1 pár

modrá

8

31 cm

BMP:945

12/48 párů

1 pár

modrá

9

31 cm

BMP:946

12/48 párů

1 pár

modrá

10

31 cm

BMP:947

12/48 párů

1 pár

Nitritech II jsou anatomicky tvarované nitrilové rukavice opatřené, pro vyšší komfort, bavlněnou výstelkou ošetřenou fungicidním a baktericidním
přípravkem. Tloušťka rukavic je 0,38 mm. Pro pevný úchop jsou rukavice opatřeny reliéfem ve tvaru jehlanovitých výstupků. Bezpečný úchop za
sucha i v mokru. Vynikající odolnost proti oděru. V případě požadavku na zvýšenou chemickou odolnost nabízíme také verzi bez vnitřní bavlněné
výstelky s odolností: methanol – třída 3, n-heptan – třída 6, hydroxid sodný – třída 6.
Odolnost dle EN374-3
A: methanol – třída 2, J: n-heptan – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 3

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Nitritech II – nitrilové ochranné rukavice
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
2,2‘,2‘‘-nitrilotriethanol (trietanolamin)

hydroxid sodný 50%

kyselina sírová 40%

4,4‘-methylendianilin

chlorid sodný

kyselina sírová 50%

akrylamid 50%

chlornan sodný

Ligroin; nízkovroucí benzínová frakce

benzen

isobutylalkohol

methylamin 40%

cyklohexan

isopropylalkohol

n-butylalkohol

cyklohexanol

kationaktivní surfaktant

neionogenní surfaktanty

dihydrát kyseliny šťavelové

kerosin (petrolej)

n-pentanol

ethanolamin

kyselina citronová

oktan-1-ol

ethylenglykol

kyselina dusičná 10%

oleje lubrikační

formaldehyd 37%

kyselina fosforečná 85%

oxid chromový 50%

glycerin

kyselina chloristá 60%

pentachlorfenol

hexan

kyselina chlorovodíková 10%

peroxid vodíku 30%

hydrazin 65%

kyselina chlorovodíková 37%

propan-1-ol (propylalkohol )

hydrogenﬂuorid amonný 40%

kyselina laurová 30% v etanolu

taniny, deriváty gallové kyseliny 65%

hydrochinon

kyselina maleinová

tetrachlormethan

hydroxid draselný 45%

kyselina mléčná

tris(methylfenyl)-fosfát (trikresylfosfát)

hydroxid sodný 10%

kyselina olejová 98%

uhličitan sodný
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
N-Dura – ochranné rukavice z akrylo-nitrilu

4101

AJK

Použití: tiskařský průmysl, automobilový průmysl, manipulace s chemikáliemi, úklidové práce, čištění.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

zelená

7.5

38 cm

BMP:984

12/48 párů

1 pár

zelená

8.5

38 cm

BMP:985

12/48 párů

1 pár

zelená

9

38 cm

BMP:986

12/48 párů

1 pár

zelená

10

38 cm

BMP:987

12/48 párů

1 pár

N-Dura jsou akrylo-nitrilové rukavice v prodloužené délce, opatřené, pro vyšší komfort, bavlněnou výstelkou ošetřenou fungicidním a baktericidním přípravkem. Pro pevný úchop jsou rukavice opatřeny protiskluzným reliéfem. Bezpečný úchop za sucha i v mokru. Vynikající odolnost proti
oděru. Odolnost vůči olejům, mazivům, tukům, alifatickým rozpouštědlům.
Odolnost dle EN374-3
A: methanol – třída 2, J: n-heptan – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 3

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
N-Dura – ochranné rukavice z akrylo-nitrilu
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
2,2‘,2‘‘-nitrilotriethanol (trietanolamin)

hydroxid sodný 50%

kyselina sírová 40%

4,4‘-methylendianilin

chlorid sodný

kyselina sírová 50%

akrylamid 50%

chlornan sodný

Ligroin; nízkovroucí benzínová frakce

benzen

isobutylalkohol

methylamin 40%

cyklohexan

isopropylalkohol

n-butylalkohol

cyklohexanol

kationaktivní surfaktant

neionogenní surfaktanty

dihydrát kyseliny šťavelové

kerosin (petrolej)

n-pentanol

ethanolamin

kyselina citronová

oktan-1-ol

ethylenglykol

kyselina dusičná 10%

oleje lubrikační

formaldehyd 37%

kyselina fosforečná 85%

oxid chromový 50%

glycerin

kyselina chloristá 60%

pentachlorfenol

hexan

kyselina chlorovodíková 10%

peroxid vodíku 30%

hydrazin 65%

kyselina chlorovodíková 37%

propan-1-ol (propylalkohol )

hydrogenﬂuorid amonný 40%

kyselina laurová 30% v etanolu

taniny, deriváty gallové kyseliny 65%

hydrochinon

kyselina maleinová

tetrachlormethan

hydroxid draselný 45%

kyselina mléčná

tris(methylfenyl)-fosfát (trikresylfosfát)

hydroxid sodný 10%

kyselina olejová 98%

uhličitan sodný
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Butochem – butylové ochranné rukavice

3000

Použití: tiskařský průmysl, výroba nebo aplikace barev, fermeží, lepidel, základní chemická
prvovýroba, manipulace s nebezpečnými látkami. Impermeabilní pro plyny těkavých látek,
odolné vůči působení ozónu.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

černá

7,5

33 cm

BMP:L1330 B7,5 6/10

1 pár

1 pár

černá

9,5

33 cm

BMP: L1330 B9,5 6/10

1 pár

1 pár

Butochem jsou vysoce ﬂexibilní ochranné rukavice tloušťky 0,6 mm (pro nižší nároky lze dodat také ve zmenšené tloušťce 0,4 mm). Pro snadné
navlékání a svlékání a větší pohodlí jsou rukavice slabě pudrovány, zakončení rukavic tvoří rolovaný okraj. Vysoká odolnost proti oděru.
Odolnost dle EN374-1994
1,1,1-trichlorethan – třída 3, kyselina dusičná – třída 6, tributyl-fosfát – třída 6, aceton – třída 6
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Butochem – butylové ochranné rukavice
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
Třída

Chemikálie

ketony

metyl etyl keton

aceton
metyl isobutyl keton
nitrily

acetonitril

estery

etyl acetát

amidy

dimetylformamid

alkoholy

etanol
butanol
kyselina chlorovodíková

anorganické kyseliny

kyselina dusičná
kyselina sírová

zásady
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Duraprene III – neoprenové rukavice

4110

ABC

Použití: chemický průmysl, úklidové a sanační práce, agrochemie, laboratoře.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

černá

6–6,5

32 cm

BMP:SE754

12/72 párů

1 pár

černá

7–7,5

32 cm

BMP:SE755

12/72 párů

1 pár

černá

8–8,5

32 cm

BMP:SE756

12/72 párů

1 pár

černá

9–9,5

32 cm

BMP:SE757

12/72 párů

1 pár

černá

10–10,5

32 cm

BMP:SE758

12/72 párů

1 pár

Duraprene III jsou anatomicky tvarované neoprenové rukavice s bohatou bavlněnou výstelkou, v úchopové části opatřené reliéfem (diamantový
vzor) pro pevné a jisté držení. Síla rukavic je 0,75 mm. Vynikající odolnost proti oděru.
Odolnost dle EN374-3
A: metanol – třída 3, B: aceton – třída 3, C: acetonitril – třída 1
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Duraprene III – neoprenové rukavice
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
Třída
zásady

Chemikálie
hydroxid amonný
hydroxid sodný 50%, hydroxid draselný
hypochlorid sodný
kyselina sírová 50%
kyselina chlorovodíková 37%

anorganické kyseliny

kyselina chromičitá 50%
kyselina fosforečná 85%
kyselina dusičná 70%
kyselina perchlorová
kyselina laurová
kyselina octová

organické kyseliny

kyselina maleinová
kyselina citronová
kyselina tříslová

alkoholy
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etylen glykol, isopropanol, isobutanol
octyl alkohol, propanol

aminy

etanolamin, trietanolamin

jiné

formaldehyd 37%, propylenglykol monomethyl eter
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Vitochem – sendvičové rukavice povleklé vrstvou Viton

0110

Použití: odmašťování, průmyslové čištění, manipulace s chemikáliemi, jako urgentní ochrana při havarijním rozlití chemikálií. Rukavice zajišťují ochranu i při expozici aromatickými
a polychlorovanými uhlovodíky.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

černá

7,5

33 cm

BMP:L1330 CV7,5 5/10

1 pár

1 pár

černá

9,5

33 cm

BMP:L1330 CV9,5 5/10

1 pár

1 pár

Vitochem jsou tenké sendvičové rukavice, kdy povrch je tvořen černou vrstvou polymeru Viton, sekundární vrstvu pak tvoří polychlorpren, který
dodává rukavicím mechanickou odolnost. Síla rukavice 0,4 mm zajišťuje pevný a jistý úchop. Pro snadné navlékání a svlékání jsou rukavice lehce
pudrovány. Zakončení rukavic tvoří rolovaný okraj.
Odolnost dle EN374-1994
Peroxid vodíku 30% – třída 6, ethanol – třída 6

Ochrana rukou a paží
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Vitochem – sendvičové rukavice povleklé vrstvou Viton
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
Třída
aromatické sloučeniny

Chemikálie
fenoly
xylen
perchloretylen

chlorová rozpouštědla

karbon tetrachlorid
chloroform
dichlormetan
metanol

alkoholy

butanol
isopropanol
kyselina chlorovodíková

anorganické kyseliny

kyselina dusičná
kyselina sírová
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Pura – PVC rukavice

3000

Použití: úklidové práce, výroba, chemický průmysl, hygienická a sanitační služba, pro domácnost.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

zelená

S

31 cm

BMP:374

12/144 párů

1 pár

zelená

M

31 cm

BMP:375

12/144 párů

1 pár

zelená

L

31 cm

BMP:376

12/144 párů

1 pár

Pura jsou syntetické, anatomicky tvarované PVC rukavice tloušťky 0,5 mm. Rubová strana je opatřena bavlněnou výstelkou pro vyšší komfort.
Rukavice jsou vysoce odolné proti oděru a nabízejí výbornou alternativu i při alergii na latex.
Odolnost dle EN374-1994
Hydroxid sodný 40% – třída 6, kyselina sírová 80% – třída 6, amoniak, roztok 10% – třída 6
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Pura – PVC rukavice
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
2,2‘,2‘‘-nitrilotriethanol (trietanolamin)

hydroxid sodný 50%

kyselina mléčná

dihydrát kyseliny šťavelové

kyselina citronová

kyselina sírová 40%

ethylenglykol

kyselina dusičná 10%

oxid chromový 50%

hydrazin 65%

kyselina fosforečná 85%

peroxid vodíku 30%

hydrogenﬂuorid amonný 40%

kyselina chloristá 60%

taniny, deriváty gallové kyseliny 65%

hydrochinon

kyselina chlorovodíková 10%

tris(methylfenyl)-fosfát (trikresylfosfát)

hydroxid draselný 45%

kyselina maleinová
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Polygen Plus – sendvičové rukavice povleklé PVC

4121

AKL

Použití: chemický průmysl, agrochemie, úklidové a dekontaminační práce, parní čištění, mytí
strojů a zařízení.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

tmavě červená

9

tmavě červená

9,5

27 cm

BMP:P11/E9

10/100 párů

1 pár

27 cm

BMP:P11/E9.5

10/100 párů

1 pár

tmavě červená

10

27 cm

BMP:P11/E10

10/100 párů

1 pár

tmavě červená

9

35 cm

BMP:P13/E9

10/50 párů

1 pár

tmavě červená

9,5

35 cm

BMP:P13/E9.5

10/50 párů

1 pár

tmavě červená

10

35 cm

BMP:P13/E10

10/50 párů

1 pár

Polygen Plus jsou silnější sendvičové rukavice, kdy na bavlněnou tkaninu je nanesena vrstva PVC. Rubová strana je impregnována preparátem
Actifresh pro stálou svěžest. Rukavice jsou opatřeny hladkým, přilnavým povrchem a vykazují vynikající odolnost proti oděru.
Odolnost dle EN374-3
A: metanol – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 3
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Polygen Plus – sendvičové rukavice povleklé PVC
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
akrylamid 50%

glutaraldehyd 50%

kyselina sírová 50%

butylglykol (2-butoxyethanol)

kyselina octová 84%

n-pentanol

formaldehyd 37%

kyselina sírová 40%
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Polychem – těžké sendvičové rukavice povleklé silnou vrstvou PVC

4121

JKL

Použití: petrochemie, chemický průmysl, galvanizace (pokovování), povrchové úpravy ocelí,
raﬁnace olejů.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

tmavě červená

9

tmavě červená

9,5

35 cm

BMP:P43/E9

10/50 párů

1 pár

35 cm

BMP:P43/E9.5

10/50 párů

1 pár

tmavě červená

10

35 cm

BMP:P43/E10

10/50 párů

1 pár

tmavě červená

9,5

45 cm

BMP:P4511/E9.5

10/50 párů

1 pár

tmavě červená

10

45 cm

BMP:P45/E10

10/50 párů

1 pár

tmavě červená

9

56 cm

BMP:P46/E9

5/25 párů

1 pár

tmavě červená

9,5

56 cm

BMP:P46/E9.5

5/25 párů

1 pár

tmavě červená

10

56 cm

BMP:P46/E10

5/25 párů

1 pár

Polychem jsou těžké sendvičové rukavice, kdy na bavlněnou tkaninu je nanesena silná vrstva PVC. Rubová strana je impregnována preparátem
Actifresh pro stálou svěžest. Vynikající odolnost proti oděru.
Odolnost dle EN374-3
J: n-heptan – třída 3, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 4
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Polychem – těžké sendvičové rukavice povleklé silnou vrstvou PVC
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
akrylamid 50%

glutaraldehyd 50%

kyselina sírová 40%

butylglykol (2-butoxyethanol)

hydroxid sodný 50%

kyselina sírová 50%

formaldehyd 37%

kyselina octová 84%

n-pentanol
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Vyking – těžké sendvičové rukavice povleklé silnou vrstvou PVC

4121

JKL

Použití: chemický průmysl, agrochemie, odpadové hospodářství.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

černá

8,5

35 cm

BMP:V73/E8.5

10/50 párů

1 pár

černá

9,5

35 cm

BMP:V73/E9.5

10/50 párů

1 pár

černá

10,5

35 cm

BMP:V73/E10.5

10/50 párů

1 pár

Vyking jsou těžké sendvičové rukavice, kdy na bavlněný ﬂeecový úplet je, dvojitým máčením, nanesena silná vrstva PVC. Fleecová vnitřní výstelka zajišťuje vysoký komfort při nošení, zdrsněný povrch zvyšuje pevnost a jistotu úchopu. Vynikající odolnost proti oděru. Vysoká odolnost proti
olejů, mazivům, vysokým koncentracím kyselin a zásad.
Odolnost dle EN374-3
J: n-heptan – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 3
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Vyking – těžké sendvičové rukavice povleklé silnou vrstvou PVC
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
akrylamid 50%

glutaraldehyd 50%

kyselina sírová 40%

butylglykol (2-butoxyethanol)

hydroxid sodný 50%

kyselina sírová 50%

formaldehyd 37%

kyselina octová 84%

n-pentanol
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Polysol – těžké sendvičové rukavice povleklé silnou vrstvou PVC

4121

JKL

Použití: petrochemie, chemický průmysl, agrochemie, skladování, údržba a činnosti, při kterých hrozí riziko kontaktu s ropnými látkami nebo chemikáliemi, včetně některých rozpouštědel.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

zelená

9,5

35 cm

BMP:P73/E9.5

10/50 párů

1 pár

zelená

10

35 cm

BMP:P73/E10

10/50 párů

1 pár

zelená

10

40 cm

BMP:P74/E10

10/50 párů

1 pár

Polysol jsou těžké sendvičové rukavice, kdy na bavlněnou tkaninu je, dvojitým máčením, nanesena silná vrstva PVC. Rubová strana je impregnována preparátem Actifresh pro stálou svěžest. Pro zvýšenou jistotu úchopu je dlaňová část rukavic opatřena granulovaným posypem. Vynikající
odolnost proti oděru.
Odolnost dle EN374-3
J: n-heptan – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 3
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OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM
Polysol – těžké sendvičové rukavice povleklé silnou vrstvou PVC
Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:
hydroxid sodný 40%
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OCHRANNÉ RUKAVICE ÚKLIDOVÉ
MINIMÁLNÍ
RIZIKA

Deep Sink – úklidové latexové rukavice prodloužené
Použití: úklidové práce, mytí nádobí, pro domácnost, hygienická a sanitační služba, potravinářství.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá

6

38 cm

BMP:624

12/122 párů

12 párů

žlutá

7

38 cm

BMP:625

12/122 párů

12 párů

žlutá

8

38 cm

BMP:626

12/122 párů

12 párů

Latexové, extra dlouhé, anatomicky tvarované úklidové rukavice vyšší třídy s rolovaným okrajem, tloušťky 0,50 mm. Rubová strana je opatřena
bavlněnou výstelkou pro vyšší komfort. Zdrsněný povrch na dlaních pro jistý úchop. Rukavice jsou určeny pouze pro minimální rizika (třída 1).

Ochrana rukou a paží

strana 173

OCHRANNÉ RUKAVICE ÚKLIDOVÉ
Úklidové latexové rukavice Shield
Použití: úklidové práce, mytí nádobí, pro domácnost, hygienická a sanitační služba.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá

S

žlutá

M

30 cm

HLL:GR01YB

12/144 párů

1 pár

30 cm

HLL:GR01YC

12/144 párů

1 pár

žlutá

L

30 cm

HLL:GR01YD

12/144 párů

1 pár

žlutá

XL

30 cm

HLL:GR01YE

12/144 párů

1 pár

Latexové, anatomicky tvarované úklidové rukavice vyšší třídy, tloušťky 0,4 mm. Rubová strana je opatřena bavlněnou výstelkou pro vyšší komfort.
Rukavice jsou určeny pouze pro minimální rizika (třída 1). Schváleno dle 1935/2004 – dlouhodobý styk s potravinami.
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OCHRANNÉ RUKAVICE ÚKLIDOVÉ
Duo Plus 60 – zesílené latexové rukavice

1010

ABK

Použití: úklidové práce, agrochemie, výroba, chemický průmysl, hygienická a sanitační služba nebo pro domácnost.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá/modrá

7

30 cm

BMP:RU560/07

12/48 párů

1 pár

žlutá/modrá

8

30 cm

BMP:RU560/08

12/48 párů

1 pár

žlutá/modrá

9

30 cm

BMP:RU560/09

12/48 párů

1 pár

žlutá/modrá

10

30 cm

BMP:RU560/10

12/48 párů

1 pár

Duo Plus jsou anatomicky tvarované rukavice ze silného přírodního latexu tloušťky 0,6 mm. Pro zvýšenou ochranu jsou vyráběny procesem dvojitého máčení. Rubová strana je opatřena bavlněnou výstelkou pro vyšší komfort. Pro excelentní a pevný úchop jsou rukavice opatřeny reliéfem
(vzor plástve).
Odolnost dle EN374-3
A: metanol – třída 2, B: aceton – třída 2, K: hydroxid sodný – třída 4
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OCHRANNÉ RUKAVICE ÚKLIDOVÉ
Pura – PVC rukavice

3000

Použití: úklidové práce, výroba, chemický průmysl, hygienická a sanitační služba, pro domácnost.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

zelená

S

31 cm

BMP:374

12/144 párů

1 pár

zelená

M

31 cm

BMP:375

12/144 párů

1 pár

zelená

L

31 cm

BMP:376

12/144 párů

1 pár

Pura jsou syntetické, anatomicky tvarované PVC rukavice tloušťky 0,5 mm. Rubová strana je opatřena bavlněnou výstelkou pro vyšší komfort.
Rukavice jsou vysoce odolné proti oděru a nabízejí výbornou alternativu i při alergii na latex.
Odolnost dle EN374-1994
Hydroxid sodný 40% – třída 6, kyselina sírová 80% – třída 6, amoniak, roztok 10% – třída 6
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OCHRANNÉ RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ
MINIMÁLNÍ
RIZIKA

Serva – univerzální lehké nitěné rukavice
Použití: jako vložka do gumových či pracovních rukavic nebo tam, kde k základní ochraně
stačí vlastnosti nitěných rukavic, například při některých úklidových pracech.

Barva

Velikost

Délka

bílá

M

30 cm

bílá

L

30 cm

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

BMP:BTJ146

200 párů

200 párů

BMP:BTJ147

200 párů

200 párů

Serva jsou jednorázové tenké nitěné rukavice z přírodních vláken. Tloušťka jen 0,45 mm. Díky malé tloušťce je lze s výhodou použít jako doplňkovou ochranu (vložku) do pracovních nebo gumových rukavic. Rukavice naleznou uplatnění také všude tam, kde se manipuluje s předměty citlivými
na zbytkový pot a nečistoty dlaní či prstů – jednorázová manipulace s obrazy, starožitnostmi, některé úklidové dokončovací práce.
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OCHRANNÉ RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ
MINIMÁLNÍ
RIZIKA

Polyetylenové rukavice Healthline
Použití: potravinářský průmysl, příprava a výdej jídel, u čerpacích stanic a všude tam, kde
stačí jen základní ochrana proti ušpinění nebo jako hygienické řešení při manipulaci s potravinami.

Barva

Velikost

Provedení

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

čirá

M

v krabičce

HLL:GD55M

100/10000 ks

100 ks

čirá

L

v krabičce

HLL:GD55L

100/10000 ks

100 ks

čirá

L

v bločku

HLL:GD54L

100/5000 ks

100 ks

Polyetylenové rukavice jsou dodávány v papírové krabičce po 100 ks i v trhacím bločku. Jiné velikosti na vyžádání. Určeno jen pro minimální
rizika.
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OCHRANNÉ RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ
MINIMÁLNÍ
RIZIKA

Fusion – jednorázové polyamidové rukavice
Použití: pekárny, kuchyně a vývařovny, potravinářský průmysl, příprava a výdej jídel.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

modrozelená

univerzální

30 cm

BMP:FUS50/03

50/500 ks

50 ks

Fusion jsou unikátní jednorázové polyamidové rukavice, které odolávají teplotám do 200 °C, aniž by docházelo k jejich tavení. Nejedná se o přímou ochranu proti působení tepla. Rukavice lze použít samostatně tam, kde je zvýšené riziko dotyku s horkým kuchyňským nebo výrobním zařízením a je nutno eliminovat riziko tavení. Určeno jen pro minimální rizika.
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Latexové vyšetřovací rukavice Healthline pudrované
Použití: potravinářská výroba, farmaceutický průmysl, zdravotnictví, laboratoře a hygiena.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

mléčná

XS

–

HLL:GN03NA

100/1000 ks

100 ks

mléčná

S

–

HLL:GN03NB

100/1000 ks

100 ks

mléčná

M

–

HLL:GN03NC

100/1000 ks

100 ks

mléčná

L

–

HLL:GN03ND

100/1000 ks

100 ks

mléčná

XL

–

HLL:GN03NE

100/1000 ks

100 ks

HLL:GE04EZ

10 ks

1 ks

Zvláštní příslušenství
držák balení rukavic

univerzální

Latexové rukavice jsou vyrobeny z přírodních surovin nejvyšší kvality. Jsou pudrovány jemným USP pudrem, který je charakterizován nižší mírou
rizika absorpce latexových proteinů odpovědných za vznik latexových alergií. Optimalizovaný anatomický model zaručuje snadnou aplikaci
a pohodlné nošení. Pro hygienickou manipulaci doporučujeme univerzální stěnový držák boxu rukavic (lze jej použít i na jiné druhy rukavic dodávané v krabičkách po 100 ks). Schváleno dle 93/42/EEC, EN455 část 1-3, EN420, EN374 a EN388.
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Latexové vyšetřovací rukavice Healthline bez pudru
Použití: potravinářská výroba, farmaceutický průmysl, zdravotnictví, laboratoře a hygiena.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

mléčná

XS

–

mléčná

S

–

HLL:GN31XS

100/1000 ks

100 ks

HLL:GN31S

100/1000 ks

100 ks

mléčná

M

–

HLL:GN31M

100/1000 ks

100 ks

mléčná

L

–

HLL:GN31L

100/1000 ks

100 ks

mléčná

XL

–

HLL:GN31XL

100/1000 ks

100 ks

HLL:GE04EZ

10 ks

1 ks

Zvláštní příslušenství
držák balení rukavic

univerzální

Latexové rukavice jsou vyrobeny z přírodních surovin nejvyšší kvality. Pro snížení rizika vzniku latexové alergie je vhodné používat latexové
rukavice bez pudru. Optimalizovaný anatomický model zaručuje snadnou aplikaci a pohodlné nošení. Pro hygienickou manipulaci doporučujeme
univerzální stěnový držák boxu rukavic (lze jej použít i na jiné druhy rukavic dodávané v krabičkách po 100 ks). Schváleno dle 93/42/EEC, EN455
část 1-4, EN420, EN374 a EN388.
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Vinylové vyšetřovací rukavice pudrované Euromedis
Použití: potravinářská výroba, farmaceutický průmysl, zdravotnictví, laboratoře a hygiena.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

čirá

S

–

EME:107200

100/1000 ks

100 ks

čirá

M

–

EME:107201

100/1000 ks

100 ks

čirá

L

–

EME:107202

100/1000 ks

100 ks

čirá

XL

–

EME:107206

100/1000 ks

100 ks

HLL:GE04EZ

10 ks

1 ks

Zvláštní příslušenství
držák balení rukavic

univerzální

Vinylové rukavice doporučujeme zejména v případě alergie na přírodní latex a tam, kde nevadí nižší elasticita vinylu. Lehce pudrováno. Pro hygienickou manipulaci doporučujeme univerzální stěnový držák boxu rukavic (lze jej použít i na jiné druhy rukavic dodávané v krabičkách po 100 ks).
Schváleno dle 93/42/EEC, EN455 část 1-3, EN 374 1-3.
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Vinylové vyšetřovací rukavice Euromedis bez pudru
Použití: potravinářská výroba, farmaceutický průmysl, zdravotnictví, laboratoře a hygiena.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

čirá

S

–

EME:107115

100/1000 ks

100 ks

čirá

M

–

EME:107116

100/1000 ks

100 ks

čirá

L

–

EME:107117

100/1000 ks

100 ks

čirá

XL

–

EME:107118

100/1000 ks

100 ks

HLL:GE04EZ

10 ks

1 ks

Zvláštní příslušenství
držák balení rukavic

univerzální

Vinylové rukavice doporučujeme zejména v případě alergie na přírodní latex a všude tam, kde nevadí nižší elasticita vinylu. Pro hygienickou manipulaci doporučujeme univerzální stěnový držák boxu rukavic (lze jej použít i na jiné druhy rukavic dodávané v krabičkách po 100 ks). Schváleno
dle 93/42/EEC, EN455 část 1-3, EN 374 1-3.
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OCHRANNÉ RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ
Vyšetřovací rukavice ze strečového nitrilu bez pudru
Použití: potravinářská výroba, farmaceutický průmysl, zdravotnictví, laboratoře a hygiena.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

modrá

XS

–

HLL:GN90XS

200/2000 ks

200 ks

modrá

S

–

HLL:GN90S

200/2000 ks

200 ks

modrá

M

–

HLL:GN90M

200/2000 ks

200 ks

modrá

L

–

HLL:GN90L

200/2000 ks

200 ks

modrá

XL

–

HLL:GN90XL

200/2000 ks

200 ks

bílá

XS

–

HLL:GN91XS

200/2000 ks

200 ks

bílá

S

–

HLL:GN91S

200/2000 ks

200 ks

bílá

M

–

HLL:GN91M

200/2000 ks

200 ks

bílá

L

–

HLL:GN91L

200/2000 ks

200 ks

bílá

XL

–

HLL:GN91XL

200/2000 ks

200 ks

HLL:GE04EZ

10 ks

1 ks

Zvláštní příslušenství
držák balení rukavic univerzální

Nitrilové rukavice doporučujeme zejména tam, kde vyžadujeme zvýšenou ochranu než jakou poskytují latexové nebo vinylové vyšetřovací rukavice. Pro hygienickou manipulaci doporučujeme univerzální stěnový držák boxu rukavic (lze jej použít i na jiné druhy rukavic dodávané v krabičkách po 100 ks). Schváleno dle 93/42/EEC, EN455 část 1-3, EN420, EN374 a EN388.
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OCHRANNÉ ODĚVY – OBECNÉ INFORMACE
Ochranné oděvy jsou jedním ze základních osobních ochranných pracovních prostředků určených pro riziková prostředí. Na trhu nalezneme oděvy
pro minimální rizika, určené spíše k elementární ochraně před znečištěním oděvů pracovníků či návštěvníků pracovišť, až po oděvy pro nejvyšší
rizika. Takové oděvy pak slouží jako účinná bariérová ochrana před expozicí prachem, kapalinami, plyny, ať už se jedná o toxické látky, chemikálie,
či vystavení biologickým rizikům nebo radiaci. Problematika ochranných oděvů je velice rozsáhlá a klíčem k výběru vhodné ochrany je posouzení
rizik, deﬁnice konkrétní pracovní činnosti, zda se jedná o dlouhodobou či krátkodobou práci, v jakém prostředí atd. Je nutno vždy posoudit stupeň
ochrany a také pracovní komfort daného oděvu.
Přehled některých norem a piktogramů
EN340
– ochranné oděvy – všeobecné požadavky
EN943-1 – ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím (typ 1 a 2)
EN14605 – ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím (typ 3 a 4)
EN13982-1 – ochranné oděvy pro použití proti pevným částicím chemikálií (typ 5)
EN13034 – ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím (typ 6)
EN530
– odolnost materiálů ochranných oděvů proti oděru – zkušební metody
EN14325 – ochranné oděvy proti chemikáliím, metody zkoušení a klasiﬁkace
EN6530
– ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím – metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci
EN17491-4 – ochranné oděvy – metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím (spray test)
EN1149-1 – ochranné oděvy – elektrostatické vlastnosti, zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu
EN1149-2 – ochranné oděvy – elektrostatické vlastnosti, zkušební metoda pro měření vnitřního odporu
EN1149-3 – ochranné oděvy – elektrostatické vlastnosti, metody zkoušení pro měření snížení náboje
EN1149-5 – ochranné oděvy – elektrostatické vlastnosti, materiálové a konstrukční požadavky
EN13935-2 – tahové vlastnosti švů plošných textilií
EN340 je norma deﬁnující všeobecné požadavky ochranných oděvů. Norma formuluje terminologii, deﬁnice, základní zdravotní a ergonomické
požadavky, značení. Ve smyslu této normy nesmí ochranný oděv nepříznivě ovlivňovat zdraví nebo hygienu uživatele. Žádný z kovových materiálů
(například knoﬂíky, spony, zipy), které mohou přijít do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, nesmí uvolňovat nikl v množství větším než 0,5 μg/cm2.
Jedná-li se o ochranný oděv z usně, musí obsah šestimocného chrómu vyhovovat požadavkům EN420. Provedení oděvu musí usnadnit jeho
správné umístění na uživateli a zajistit, aby oděv setrval na místě po předvídatelnou dobu používání. Kde je to potřebné, měly by se u provedení
ochranného oděvu vzít v úvahu další součásti ochranného oblečení nebo vybavení, aby byl vytvořen ochranný komplet. Ochranný oděv by měl
poskytnout uživateli určitou úroveň pohodlí v souladu s úrovní ochrany před nebezpečím, proti kterému je používán.
Ochranné oděvy

strana 185
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EN943-1 je norma speciﬁkující minimální požadavky, zkušební metody, značení a informace dodávané výrobcem pro plynotěsné protichemické oděvy s přívodem dýchatelného vzduchu nezávislým na okolním ovzduší – dýchací přístroj nošený uvnitř protichemického obleku
(typ 1a) nebo pro plynotěsné protichemické oděvy s přívodem dýchatelného vzduchu s dýchacím přístrojem nošeným vně protichemického
obleku (typ 1b) nebo pro plynotěsné protichemické ochranné oděvy s dýchatelným vzduchem vytvářejícím přetlak, například přívodem
vzduchu hadicí nebo také pro protichemické ochranné oděvy, které nejsou plynotěsné, avšak s dýchatelným vzduchem vytvářejícím přetlak
(typ 2).

EN14605 je norma speciﬁkující minimální požadavky, zkušební metody, značení a informace dodávané výrobcem pro protichemické
ochranné oděvy neprostupné vůči kapalinám (typ 3) nebo pro protichemické ochranné oděvy neprostupné vůči sprejům a aerosolům (typ 4),
včetně ochranných prostředků pro částečnou ochranu těla.

EN13982-1 je norma speciﬁkující minimální požadavky pro ochranné oděvy proti chemikáliím odolné proti průniku poletavých pevných
částic (typ 5). Norma formuluje rovněž požadavky na značení těchto ochranných oděvů. Ochranný oděv proti chemikáliím typu 5 musí
splnit všeobecné požadavky EN340:2003, především s ohledem na zdraví a bezpečnost, stárnutí a velikost. Oděv typu 5 je celotělovým
oděvem, tj. poskytuje ochranu nejméně trupu, rukou a nohou.

EN13034+A1 je norma speciﬁkující minimální požadavky pro ochranné oděvy proti chemikáliím pro omezené použití a omezené opakované použití. Provedení oděvů proti chemikáliím pro omezené použití je určeno k použití v případě potenciální expozice lehkému postřiku,
kapalným aerosolům nebo nízkému tlaku, nízkým objemům rozstřiku, kde není požadována naprostá kapalinová bariéra proti permeaci.
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Přehled protichemických oděvů
Ochranný oděv
plynotěsný
neplynotěsný s přetlakem
proti kapalinám, tlakovému postřiku
proti mlze, aerosolům
proti prachovým částicím
proti lehkému potřísnění kapalinami

Typ
1
2
3
4
5
6

Norma
EN943-1
EN943-1
EN14605
EN14605
EN13892-1
EN13034

Příklady použití ochranných oděvů
Činnost
lehké úklidové práce
průmyslové čištění
zpracování dřeva
pokládka izolace
aplikace pryskyřic
práškové lakování
bourací práce, ochrana proti malým prachovým částicím, odstraňování azbestu
manipulace s agrochemií, pesticidy, fungicidy, hnojiva
lakýrnické práce, stříkání barev
dekontaminace, vč. biologických rizik (dle charakteru)
čištění parou a tlakovou vodou
výroba a příprava barev, lepidel, míchání
chemický průmysl
čištění nádrží nebezpečných chemikálií

Ochrana
proti znečištění
oděv třídy 5/6
oděv třídy 5/6
oděv třídy 5/6
oděv třídy 5/6
oděv třídy 5
oděv třídy 5
oděv třídy 4
oděv třídy 4
oděv třídy 4 či 3
oděv třídy 3
oděv třídy 3
oděv třídy 3
oděv třídy 3

Tabulka je pouze orientační, při volbě vhodné třídy ochranného oděvu je nutno důsledně přihlédnout k dané technologii, pracovnímu postupu
a zejména pak k rizikům, proti kterým má oblek chránit.
Ochranné oděvy
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Náš sortiment
Nabízíme široké spektrum ochranných oděvů a jejich části. V sortimentu naleznete jak návleky na obuv, ochranné rukávce, pokrývky hlavy,
ochranné výstražné vesty, ochranné zástěry, tak i pláště a kombinézy.
Vlajkovou lodí sortimentu jsou ochranné kombinézy (overaly) Microgard z Velké Británie, které nabízíme v široké paletě typů a ochranných tříd.
Samozřejmostí je bohaté příslušenství i speciální modiﬁkace. Pokud nenajdete v katalogu speciﬁcký produkt odpovídající vašim potřebám, kontaktujte
nás. V katalogu jsou uvedeny pouze nejfrekventovanější produkty sortimentu Microgard. V sortimentu naleznete například ochranné kombinézy:
Microgard 1500 Plus (typ 5 a 6) je antistatická kombinéza nejvyšší třídy, s výbornou prodyšností a komfortem při nošení. Ochrana proti průniku
radioaktivních částic.
Microgard 2000 Comfort (typ 5 a 6) je antistatická kombinéza nejvyšší třídy, se zvýšenou prodyšností díky zádovému panelu zlepšujícího mikroventilaci oděvu. Ochrana proti průniku radioaktivních částic. Zip s ochrannou chlopní, dvojité, uzavřené švy.
Microgard 2000 Standard (typ 5 a 6) je antistatická kombinéza nejvyšší třídy s výbornou prodyšností a komfortem při nošení. Ochrana proti
průniku radioaktivních částic a infekčních agens. Zip s ochrannou chlopní, dvojité, uzavřené švy.
Microgard 2000 TS Plus (typ 4, 5 a 6) je antistatická kombinéza nejvyšší třídy s výbornou prodyšností a komfortem při nošení. Ochrana proti
průniku radioaktivních částic a infekčních agens. Zip s ochrannou chlopní, plně uzavřené švy.
Microgard 2500 Plus (typ 3, 4, 5 a 6) je antistatická kombinéza s výbornou prodyšností a komfortem při nošení. Ochrana proti průniku radioaktivních částic, infekčních agens, proti virům, bakteriím a krevním patogenům.
Microchem 3000 (typ 3, 4, 5 a 6) je antistatická kombinéza nejvyšší třídy proti koncentrovaným anorganickým chemikáliím. Ochrana proti průniku radioaktivních částic, infekčních agens, proti virům, bakteriím a krevním patogenům. Ultrazvukově svařované švy, dvojitě těsnící chlopně zipu
pro dokonalou ochranu. Třívrstvý kompozitní materiál s polypropylenovým jádrem.
Microchem 4000 (typ 3, 4, 5 a 6) je antistatická kombinéza nejvyšší třídy proti organickým a koncentrovaným anorganickým chemikáliím. Ochrana proti průniku radioaktivních částic, infekčních agens, proti virům, bakteriím a krevním patogenům. Ultrazvukově svařované švy, dvojitě těsnící
chlopně zipu pro dokonalou ochranu. Odolný vůči bojovým chemickým látkám. Pětivrstvý kompozitní materiál s polypropylenovým jádrem.
Microchem 5000 (typ 3, 4, 5 a 6) je antistatická kombinéza nejvyšší třídy proti organickým a koncentrovaným anorganickým chemikáliím
v extrémně rizikovém prostředí. Ochrana proti průniku radioaktivních částic, infekčních agens, proti virům, bakteriím a krevním patogenům.
Ultrazvukově svařované švy, dvojitě těsnící chlopně zipu pro dokonalou ochranu. Odolný vůči bojovým chemickým látkám. Pětivrstvý kompozitní
materiál s polypropylenovým jádrem.
Bližší informace o kombinézách Microgard naleznete na jednotlivých stránkách katalogu, v závěru kapitoly pak tabulky chemických odolností.
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NÁVLEKY NA OBUV
Návlek na obuv polyetylenový
Použití: ochrana prostor před kontaminací nečistotami z obuvi.

Popis
návlek na obuv CPE, modrý

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

15 x 36 cm

HLL:DF01

100/2000 ks

100 ks

15 x 41 cm

HLL:DF01/16

100/2000 ks

100 ks

Lehký jednorázový CPE (chlorovaný polyetylen) návlek na obuv zakončený gumičkou s protiskluzovou úpravou. Tloušťka materiálu 0,05 mm.
Schváleno dle 1935/2004 – dlouhodobý styk s potravinami.

Ochranné oděvy
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OCHRANNÉ RUKÁVCE
Rukávec polyetylenový
Použití: ochrana paží před znečištěním například v potravinářství a jako ochrana výrobků před
kontaminací výrobků.

Popis

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

rukávec polyetylenový, čirý

22 x 44 cm

HLL:DA01WC

100/2000 ks

100 ks

rukávec polyetylenový, modrý

22 x 44 cm

HLL:DA01BC

100/2000 ks

100 ks

Rukávec polyetylenový, opatřený gumičkami. Tloušťka materiálu 0,025 mm. Schváleno dle 1935/2004 – dlouhodobý styk s potravinami.
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OCHRANNÉ RUKÁVCE
Blade Runer Sleeve – úpletový rukávec z vlákna Coruscate

154X

Použití: vysoká ochrana paží proti pořezání, například při manipulaci se sklem, plechem, rozměrnými výrobky s otřepy a ostrými hranami a podobně.

Barva

Velikost

Délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bílošedý melír

univerzální

35 cm

BMP:8001

36 ks

1 ks

Blade Runer Sleeve jsou ochranné návleky na paže utkané z inovativního monoﬁlamentního vlákna Coruscate, které jim dodává mimořádnou
odolnost proti proříznutí a vysoký komfort při nošení. Vynikající odolnost proti protržení, mimořádná ochrana proti průřezu.

Ochranné oděvy
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POKRÝVKY HLAVY
Pokrývka hlavy Clip, jednorázová
Použití: ochrana před kontaminací výrobků a čistých prostor, potravinářství a zdravotnictví.

Popis

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

pokrývka Clip, bílá

M–L

HLL:DM01WHITE

100/1000 ks

100 ks

pokrývka Clip, modrá

M–L

HLL:DM01BLUE

100/1000 ks

100 ks

pokrývka Clip, zelená

M–L

HLL:DM01GREEN

100/1000 ks

100 ks

pokrývka Clip, žlutá

M–L

HLL:DM01YELLOW

100/1000 ks

100 ks

pokrývka Clip, červená

M–L

HLL:DM01RED

100/1000 ks

100 ks

Jednorázová pokrývka hlavy, elastický okraj se 2 gumičkami (neškrtí), netkaná tkanina z polypropylenových vláken – hmotnost 16 g/m2.
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POKRÝVKY HLAVY
Baret jednorázový
Použití: ochrana před kontaminací výrobků a čistých prostor, potravinářství a zdravotnictví.

Popis

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

baret bílý

L

HLL:DM02WHITE L

100/1000 ks

100 ks

baret bílý

XL

HLL:DM02WHITE XL

100/1000 ks

100 ks

baret modrý

L

HLL:DM02BLUE L

100/1000 ks

100 ks

baret zelený

L

HLL:DM02GREEN L

100/1000 ks

100 ks

Jednorázový baret, elastický okraj se silnější gumičkou, netkaná tkanina z polypropylenových vláken – hmotnost 16 g/m2.

Ochranné oděvy
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POKRÝVKY HLAVY
Čepice se štítkem lehká, jednorázová
Použití: ochrana před kontaminací výrobků a čistých prostor, potravinářství.

Popis

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

čepice se štítkem, bílá

M

HLL:DM05WC

100/1000 ks

100 ks

čepice se štítkem, bílá

L

HLL:DM05WD

100/1000 ks

100 ks

Jednorázová lehká, vzdušná čepice se štítkem, netkaná tkanina z polypropylenových vláken – hmotnost 16 g/m2.
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POKRÝVKY HLAVY
Čepice se štítkem, jednorázová
Použití: ochrana před kontaminací výrobků a čistých prostor, potravinářství.

Popis

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

čepice se štítkem, bílá

M

HLL:DM04WC

100/1000 ks

100 ks

čepice se štítkem, bílá

L

HLL:DM04WD

100/1000 ks

100 ks

Jednorázová čepice se štítkem, netkaná tkanina z polypropylenových vláken – hmotnost 40 g/m2.

Ochranné oděvy

strana 195

POKRÝVKY HLAVY
Čepice se štítkem a síťkou, jednorázová
Použití: ochrana před kontaminací výrobků a čistých prostor, potravinářství.

Popis

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

čepice se štítkem a síťkou, bílá

M

HLL:DM03WHITE M

100/1000 ks

100 ks

čepice se štítkem a síťkou, bílá

L

HLL:DM03WHITE L

100/1000 ks

100 ks

Jednorázová čepice se štítkem a síťkou na vlasy, netkaná tkanina z polypropylenových vláken – hmotnost 40 g/m2.
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POKRÝVKY HLAVY
Maska na vousy jednorázová
Použití: ochrana před kontaminací výrobků, příprava jídel, potravinářství, také jako ochrana
vousů před znečištěním při speciﬁckých činnostech.

Popis
maska na vousy, bílá

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

XL

HLL:DK05WHITE

100/1000 ks

100 ks

Jednorázová maska na vousy, netkaná tkanina z polypropylenových vláken – hmotnost 40 g/m2.

Ochranné oděvy
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POKRÝVKY HLAVY
Lodička papírová, jednorázová
Použití: ochrana před kontaminací výrobků, potravinářství a příprava jídel.

Popis

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

lodička bílá s modrým proužkem

nastavitelná

HLL:DM07BC

100/1000 ks

100 ks

lodička bílá s červeným proužkem

nastavitelná

HLL:DM07RC

100/1000 ks

100 ks

lodička bílá

nastavitelná

HLL:DM07WC

100/1000 ks

100 ks

Jednorázová papírová kuchařská lodička s možností přizpůsobení velikosti.
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POKRÝVKY HLAVY
Čepice kuchařská papírová, jednorázová
Použití: ochrana před kontaminací výrobků, potravinářství a příprava jídel.

Popis
čepice kuchařská, bílá

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

nastavitelná

HLL:DM10WC

50/250 ks

50 ks

Jednorázová papírová kuchařská čepice s možností přizpůsobení velikosti.

Ochranné oděvy
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OCHRANNÉ VESTY
Vesta reﬂexní
Použití: silniční doprava, práce na silnici, průmysl, stavby a všude tam, kde chceme zajistit
zvýšenou bezpečnost bez ohledu na denní či noční dobu.

Popis

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

vesta retroreﬂexní oranžová

univerzální

CLI:271100120

1 ks

1 ks

vesta retroreﬂexní zelenožlutá

univerzální

CLI:271100110

1 ks

1 ks

Výstražná retroreﬂexní vesta kategorie 2 pro zvýšení bezpečnosti ze 100% polyesteru, 150 g/m2, retroreﬂexní pruhy ze směsi 65 % bavlny a 35 %
polyesteru.
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OCHRANNÉ ZÁSTĚRY
Zástěra polyetylenová jednorázová
Použití: ochrana před znečištěním například ve výdeji, přípravě jídel, výrobě potravin, skladování, při manipulaci s neagresivními tekutinami.

Popis

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

zástěra PE, bílá

69 x 107 cm

HLL:DB01WA

100/1000 ks

100 ks

zástěra PE, bílá

69 x 122 cm

HLL:DB01/W

100/1000 ks

100 ks

zástěra PE, bílá

81 x 140 cm

EME:161105

100/1000 ks

100 ks

zástěra PE, modrá

69 x 107 cm

HLL:EBA

100/1000 ks

100 ks

zástěra PE, modrá

69 x 122 cm

HLL:DB01/B

100/1000 ks

100 ks

Zástěra polyetylenová jednorázová, materiál tloušťky 0,022 mm. Schváleno dle 1935/2004 – dlouhodobý styk s potravinami.

Ochranné oděvy
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OCHRANNÉ ZÁSTĚRY
Zástěra PVC
Použití: ochrana před rizikem potřísnění tekutinami a chemikáliemi.

Popis
zástěra PVC, černá

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

70 x 100 cm

CLI:2602010200

100 ks

1 ks

Zástěra PVC, nastavitelný popruh.
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OCHRANNÉ ZÁSTĚRY
Zástěra neoprenová
Použití: ochrana před rizikem potřísnění tekutinami a chemikáliemi.

Popis
zástěra neoprenová, šedá

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

70 x 100 cm

CLI:2602010300

100 ks

1 ks

Zástěra neoprenová, nastavitelný popruh.

Ochranné oděvy
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OCHRANNÉ ZÁSTĚRY
Zástěra kožená
Použití: ochrana pro svářeče před odletujícími žhavými zbytky zpracovávaného materiálu, při
manipulaci s obrobky, výrobky, stavebním materiálem, při zpracování kamene a podobně.

Popis
zástěra kožená

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

60 x 90 cm

CLI:2602010100

100 ks

1 ks

Zástěra z hovězí kůže, nastavitelný popruh.
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OCHRANNÉ PLÁŠTĚ
Plášť návštěvnický jednorázový, zavazování vzadu
Použití: ochrana před znečištěním oděvů nebo kontaminací výrobků.

Popis
plášť návštěvnický polypropylenový, zelený

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

univerzální

EME:161221

10/50 ks

10 ks

Jednorázový návštěvnický plášť, zavazování vzadu, náplety na rukávech, bez kapes. Netkaná tkanina z polypropylenových vláken.

Ochranné oděvy
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OCHRANNÉ PLÁŠTĚ
Plášť návštěvnický jednorázový, zapínání vpředu
Použití: ochrana před znečištěním oděvů nebo kontaminací výrobků.

Popis
plášť návštěvnický polypropylenový, bílý

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

L

HLL:DC02L

25/100 ks

25 ks

XL

HLL:DC02XL

25/100 ks

25 ks

XXL

HLL:DC02XXL

25/100 ks

25 ks

Jednorázový návštěvnický plášť, zapínání vpředu na suchý zip (Velcro), bez kapes. Netkaná tkanina z polypropylenových vláken – hmotnost
40 g/m2.
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY
MINIMÁLNÍ
RIZIKA

Kombinéza jednorázová (overal)
Použití: ochrana před znečištěním oděvů nebo kontaminací výrobků a čistých prostor. Jen pro
minimální rizika.

Popis
kombinéza jednorázová, bílá

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

L

HLL:DC03WD

50 ks

50 ks

XL

HLL:DC03WE

50 ks

50 ks

XXL

HLL:DC03WF

50 ks

50 ks

Jednorázová kombinéza (overal), vyrobeno z netkané tkaniny z polypropylenových vláken, hmotnost 40 g/m2, zip vpředu.

Ochranné oděvy
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinéza jednorázová (overal) – vlastnosti
Kombinéza je určena jen pro minimální rizika, bližší technické vlastnosti oděvu nebyly zkoumány nebo nejsou dostupné.
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY

kategorie III

Kombinéza Shield Plus (overal)
Použití: ochrana před kontaminací a znečištěním, například odstraňování azbestu, farmaceutický a potravinářský průmysl, agrochemie, automobilový a elektrotechnický průmysl, čištění
a dekontaminace.

Popis
kombinéza Shield Plus, bílá

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

XL

HLL:DC04XL

25 ks

1 ks

XXL

HLL:DC04XXL

25 ks

1 ks

Prodyšná kombinéza (overal), z netkané tkaniny z polypropylenových vláken, zip s ochrannou chlopní.

Ochranné oděvy
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinéza Shield Plus (overal) – vlastnosti
Tabulka technických vlastností materiálu:
Parametr

Norma

Hodnota

odolnost proti prodření

EN 530 metoda 2

třída 1

odolnost proti prasknutí ohybem

EN ISO 7854 B

třída 5

odolnost proti protržení – trapezoidial (MD)

EN ISO 9073-4

třída 2

odolnost proti protržení – trapezoidial (XD)

EN ISO 9073-4

třída 2

odolnost proti roztržení (MD)

EN ISO 13934-1

třída 1

odolnost proti roztržení (XD)

EN ISO 13934-1

třída 1

odolnost proti propíchnutí

EN 863

třída 1

odolnost proti přetržení (prasknutí)

EN ISO 13938-1

Třída 1

odolnost proti vzplanutí

EN 13274

splňuje

odolnost proti suchým částicím (typ 5)

EN 13982-1 a 2:2004

splňuje

odolnost proti lehkému potřísnění (typ 6)

EN 13034:2005

splňuje

odpudivost pro kapaliny – kyselina sírová 30%

EN 368

třída 3

odpudivost pro kapaliny – hydroxid sodný 10%

EN 368

třída 3

průnik kapalin – kyselina sírová 30%

EN 368

třída 3

průnik kapalin – hydroxid sodný 10%

EN 368

třída 3
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY

kategorie III

Kombinéza Microgard 1500 Plus
Použití: ochrana před kontaminací a znečištěním, odstraňování azbestu, farmaceutický, dřevozpracující a kovozpracující průmysl, čištění, dekontaminace, manipulace s prašnými látkami, lakování a stříkání barev, práce se skelnými a keramickými vlákny.

Popis

kombinéza Microgard 1500 Plus, bílá

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

S

ORV:WH15-S-00-111-02

40 ks

1 ks

M

ORV:WH15-S-00-111-03

40 ks

1 ks

L

ORV:WH15-S-00-111-04

40 ks

1 ks

XL

ORV:WH15-S-00-111-05

40 ks

1 ks

XXL

ORV:WH15-S-00-111-06

30 ks

1 ks

XXXL

ORV:WH15-S-00-111-07

30 ks

1 ks

Zdokonalená antistatická kombinéza je vyrobena speciální čtyřvrstvou netkanou technologií, kdy mezi dvě polypropylenové vrstvy jsou vloženy
dvě mezivrstvy z mikrovlákna. Tato sendvičová konstrukce dodává kombinéze jedinečné vlastnosti – vynikající prodyšnost, vysokou odolnost
a komfort při nošení. Ochrana proti průniku radioaktivních částic (třída 1). Zip s ochrannou chlopní.
Na vyžádání možno dodat také v modré barvě.

Ochranné oděvy

strana 211

OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinéza Microgard 1500 Plus – vlastnosti
Tabulka technických vlastností materiálu:
Parametr

Norma

Hodnota

odolnost proti prodření

EN 530

>10

odolnost proti prasknutí ohybem

EN ISO 7854

>15.000

odolnost proti protržení (MD)

EN ISO 9073-7

>30 N

odolnost proti protržení (CD)

EN ISO 9073-7

>20 N

odolnost proti roztržení (MD)

EN ISO 13934-1

>75 N

odolnost proti roztržení (CD)

EN ISO 13934-1

>45 N

odolnost proti propíchnutí

EN 863

>5 N

odolnost proti přetržení (prasknutí)

EN ISO 13938-1

>40 kPa

odolnost proti vzplanutí

EN 13274-4

splňuje

antistatický test

EN 1149-1

splňuje

hydrostatický test

BS EN 20811

netestováno

odpudivost pro kapaliny – kyselina sírová 30%

EN 368

>80 %

odpudivost pro kapaliny – hydroxid sodný 10%

EN 368

>90 %

odpudivost pro kapaliny – n-heptan

EN 368

0%

odpudivost pro kapaliny – isopropanol

EN 368

0%

průnik kapalin – kyselina sírová 30%

EN 368

0%

průnik kapalin – hydroxid sodný 10%

EN 368

<5 %

průnik kapalin – n-heptan

EN 368

>20 %

průnik kapalin – isopropanol

EN 368

>15 %
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Kombinéza Microgard 2000 Comfort
Použití: ochrana před kontaminací a znečištěním, farmaceutický a chemický průmysl, čištění,
dekontaminace, lakování a stříkání barev, práce se skelnými a keramickými vlákny, jaderný
průmysl a důlní činnost.

Popis

kombinéza Microgard 2000 Comfort, bílá

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

S

ORV:WH20-B-00-129-02

40 ks

1 ks

M

ORV:WH20-B-00-129-03

40 ks

1 ks

L

ORV:WH20-B-00-129-04

40 ks

1 ks

XL

ORV:WH20-B-00-129-05

40 ks

1 ks

XXL

ORV:WH20-B-00-129-06

40 ks

1 ks

XXXL

ORV:WH20-B-00-129-07

40 ks

1 ks

Precizní antistatická kombinéza nejvyšší třídy. Je vyrobena ze speciální sendvičové netkané textilie s nanesenou mikroporézní vrstvou na polypropylenovém nosiči, jež dodává kombinéze jedinečné vlastnosti – vynikající prodyšnost, komfort při nošení a mimořádně vysokou odolnost. Oděv
je navíc vybaven unikátním prodyšným zádovým „panelem“, který zvyšuje komfort a mikroventilaci prostoru uvnitř oděvu s výkonem výměny
vzduchu až 160 l/m2/s. Ochrana proti průniku radioaktivních částic. Zip s ochrannou chlopní, dvojité uzavřené švy pro zdokonalenou ochranu.

Ochranné oděvy
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Kombinéza Microgard 2000 Comfort – vlastnosti
Tabulka technických vlastností materiálu:
Parametr

Norma

Hodnota

odolnost proti prodření

EN 530

>100

odolnost proti prasknutí ohybem

EN ISO 7854

>40.000

odolnost proti protržení (MD)

EN ISO 9073-7

40,7 N

odolnost proti protržení (CD)

EN ISO 9073-7

18,6 N

odolnost proti roztržení (MD)

EN ISO 13934-1

108,1 N

odolnost proti roztržení (CD)

EN ISO 13934-1

48,3 N

odolnost proti propíchnutí

EN 863

8,2 N

odolnost proti přetržení (prasknutí)

EN ISO 13938-1

184,1 kPa

odolnost proti vzplanutí

EN 13274-4

splňuje

antistatický test

EN 1149-1

splňuje

hydrostatický test

BS EN 20811

>200 cm

odpudivost pro kapaliny – kyselina sírová 30%

EN 368

96,7 %

odpudivost pro kapaliny – hydroxid sodný 10%

EN 368

96,7 %

odpudivost pro kapaliny – n-heptan

EN 368

93,8 %

odpudivost pro kapaliny – isopropanol

EN 368

95,5 %

průnik kapalin – kyselina sírová 30%

EN 368

0%

průnik kapalin – hydroxid sodný 10%

EN 368

0%

průnik kapalin – n-heptan

EN 368

0%

průnik kapalin – isopropanol

EN 368

0%
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Kombinéza Microgard 2000 Standard
Použití: ochrana před kontaminací a znečištěním, farmaceutickým a chemický průmysl, agrochemie, čištění, dekontaminace, lakování a stříkání barev, práce se skelnými a keramickými
vlákny.

Popis

kombinéza Microgard 2000 Standard, bílá

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

S

ORV:WH20-B-00-111-02

40 ks

1 ks

M

ORV:WH20-B-00-111-03

40 ks

1 ks

L

ORV:WH20-B-00-111-04

40 ks

1 ks

XL

ORV:WH20-B-00-111-05

40 ks

1 ks

XXL

ORV:WH20-B-00-111-06

40 ks

1 ks

XXXL

ORV:WH20-B-00-111-07

40 ks

1 ks

Precizní antistatická kombinéza nejvyšší třídy. Je vyrobena ze speciální sendvičové netkané textilie s nanesenou dvousměrně taženou mikroporézní vrstvou na polypropylenovém nosiči, což dodává kombinéze jedinečné vlastnosti – vynikající prodyšnost, komfort při nošení a mimořádně
vysokou odolnost. Ochrana proti průniku radioaktivních částic a infekčních agens. Zip s ochrannou chlopní, plně uzavřené švy pro zdokonalenou
ochranu.
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Kombinéza Microgard 2000 Standard – vlastnosti
Tabulka technických vlastností materiálu:
Parametr

Norma

Hodnota

odolnost proti prodření

EN 530

>100

odolnost proti prasknutí ohybem

EN ISO 7854

>40.000

odolnost proti protržení (MD)

EN ISO 9073-7

40,7 N

odolnost proti protržení (CD)

EN ISO 9073-7

18,6 N

odolnost proti roztržení (MD)

EN ISO 13934-1

108,1 N

odolnost proti roztržení (CD)

EN ISO 13934-1

48,3 N

odolnost proti propíchnutí

EN 863

8,2 N

odolnost proti přetržení (prasknutí)

EN ISO 13938-1

184,1 kPa

odolnost proti vzplanutí

EN 13274-4

splňuje

antistatický test

EN 1149-1

splňuje

hydrostatický test

BS EN 20811

>200 cm

odpudivost pro kapaliny – kyselina sírová 30%

EN 368

96,7 %

odpudivost pro kapaliny – hydroxid sodný 10%

EN 368

96,7 %

odpudivost pro kapaliny – n-heptan

EN 368

93,8 %

odpudivost pro kapaliny – isopropanol

EN 368

95,5 %

průnik kapalin – kyselina sírová 30%

EN 368

0%

průnik kapalin – hydroxid sodný 10%

EN 368

0%

průnik kapalin – n-heptan

EN 368

0%

průnik kapalin – isopropanol

EN 368

0%
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Kombinéza Microgard 2000 TS Plus
Použití: ochrana před kontaminací a znečištěním, farmaceutický a chemický průmysl, agrochemie, čištění, dekontaminace včetně biologické, lakování a stříkání barev.

Popis

kombinéza Microgard 2000 TS Plus, bílá

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

S

ORV:WH20-T-00-111-02

40 ks

1 ks

M

ORV:WH20-T-00-111-03

40 ks

1 ks

L

ORV:WH20-T-00-111-04

40 ks

1 ks

XL

ORV:WH20-T-00-111-05

40 ks

1 ks

XXL

ORV:WH20-T-00-111-06

40 ks

1 ks

XXXL

ORV:WH20-T-00-111-07

40 ks

1 ks

Precizní antistatická kombinéza nejvyšší třídy. Je vyrobena ze speciální sendvičové netkané textilie s nanesenou dvousměrně taženou mikroporézní vrstvou na polypropylenovém nosiči, což dodává kombinéze jedinečné vlastnosti – vynikající prodyšnost, komfort při nošení a mimořádně
vysokou odolnost. Ochrana proti průniku radioaktivních částic a infekčních agens. Zip s ochrannou chlopní, plně uzavřené švy pro zdokonalenou
ochranu.

Ochranné oděvy

strana 217

OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinéza Microgard 2000 TS Plus – vlastnosti
Tabulka technických vlastností materiálu:
Parametr

Norma

Hodnota

odolnost proti prodření

EN 530

>100

odolnost proti prasknutí ohybem

EN ISO 7854

>40.000

odolnost proti protržení (MD)

EN ISO 9073-7

40,7 N

odolnost proti protržení (CD)

EN ISO 9073-7

18,6 N

odolnost proti roztržení (MD)

EN ISO 13934-1

108,1 N

odolnost proti roztržení (CD)

EN ISO 13934-1

48,3 N

odolnost proti propíchnutí

EN 863

8,2 N

odolnost proti přetržení (prasknutí)

EN ISO 13938-1

184,1 kPa

odolnost proti vzplanutí

EN 13274-4

splňuje

antistatický test

EN 1149-1

splňuje

hydrostatický test

BS EN 20811

>200 cm

odpudivost pro kapaliny – kyselina sírová 30%

EN 368

96,7 %

odpudivost pro kapaliny – hydroxid sodný 10%

EN 368

96,7 %

odpudivost pro kapaliny – n-heptan

EN 368

93,8 %

odpudivost pro kapaliny – isopropanol

EN 368

95,5 %

průnik kapalin – kyselina sírová 30%

EN 368

0%

průnik kapalin – hydroxid sodný 10%

EN 368

0%

průnik kapalin – n-heptan

EN 368

0%

průnik kapalin – isopropanol

EN 368

0%
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Kombinéza Microgard 2500 Standard
Použití: ochrana před kontaminací a znečištěním, farmaceutický a chemický průmysl, čištění,
dekontaminace včetně biologické, jaderný průmysl, lakování a stříkání barev.

Popis

kombinéza Microgard 2500 Standard, bílá

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

S

ORV:WH25-W-00-111-02

35 ks

1 ks

M

ORV:WH25-W-00-111-03

35 ks

1 ks

L

ORV:WH25-W-00-111-04

35 ks

1 ks

XL

ORV:WH25-W-00-111-05

35 ks

1 ks

XXL

ORV:WH25-W-00-111-06

30 ks

1 ks

XXXL

ORV:WH25-W-00-111-07

30 ks

1 ks

Precizní antistatická kombinéza nejvyšší třídy. Je vyrobena ze speciálního kompozitního materiálu s polypropylenovým jádrem, která dává kombinéze jedinečné vlastnosti – vynikající prodyšnost, komfort při nošení a mimořádně vysokou odolnost. Ochrana proti průniku radioaktivních částic,
infekčních agens, proti virům, bakteriím a krevním patogenům. Zip s ochrannou chlopní, plně uzavřené švy pro zdokonalenou ochranu.

Ochranné oděvy
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Kombinéza Microgard 2500 Standard – vlastnosti
Tabulka technických vlastností materiálu:
Parametr

Norma

Hodnota

odolnost proti prodření

EN 530

>100

odolnost proti prasknutí ohybem

EN ISO 7854

>40.000

odolnost proti protržení (MD)

EN ISO 9073-7

43,1 N

odolnost proti protržení (CD)

EN ISO 9073-7

35,7 N

odolnost proti roztržení (MD)

EN ISO 13934-1

122,8 N

odolnost proti roztržení (CD)

EN ISO 13934-1

113,5 N

odolnost proti propíchnutí

EN 863

15,23 N

odolnost proti přetržení (prasknutí)

EN ISO 13938-1

110,7 kPa

odolnost proti vzplanutí

EN 13274-4

splňuje

antistatický test

EN 1149-1

splňuje

hydrostatický test

BS EN 20811

>500 cm

odpudivost pro kapaliny – kyselina sírová 30%

EN 368

99,9 %

odpudivost pro kapaliny – hydroxid sodný 10%

EN 368

96,3 %

odpudivost pro kapaliny – n-heptan

EN 368

87,2 %

odpudivost pro kapaliny – isopropanol

EN 368

91,7 %

průnik kapalin – kyselina sírová 30%

EN 368

0%

průnik kapalin – hydroxid sodný 10%

EN 368

0%

průnik kapalin – n-heptan

EN 368

0%

průnik kapalin – isopropanol

EN 368

0%
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Kombinéza Microchem 3000
Použití: ochrana před rizikem koncentrovaných anorganických chemikálií, částic a infekčních
agens, farmaceutický, chemický a petrochemický průmysl, čištění, dekontaminace, včetně biologické, údržba zařízení na čištění odpadních látek.

Popis

kombinéza Microchem 3000, žlutá

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

S

ORV:YE30-W-00-111-02

25 ks

1 ks

M

ORV:YE30-W-00-111-03

25 ks

1 ks

L

ORV:YE30-W-00-111-04

25 ks

1 ks

XL

ORV:YE30-W-00-111-05

25 ks

1 ks

XXL

ORV:YE30-W-00-111-06

20 ks

1 ks

XXXL

ORV:YE30-W-00-111-07

20 ks

1 ks

Protichemická kombinéza zajišťující svým uživatelům mimořádné pohodlí, vysoký stupeň ochrany a především účinnou ochranu proti kyselinám.
Ochrana proti průniku radioaktivních částic, infekčních agens, proti virům, bakteriím a krevním patogenům. Je vyrobena ze speciálního třívrstvého
kompozitního materiálu s polypropylenovým jádrem, který dodává kombinéze jedinečné vlastnosti – vynikající komfort při nošení a mimořádně
vysokou odolnost při nízké hmotnosti. Ultrazvukově svařované švy, dvojitě těsnící chlopně zipu pro dokonalou ochranu.

Ochranné oděvy
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Kombinéza Microchem 3000 – vlastnosti
Tabulka technických vlastností materiálu:
Parametr

Norma

Hodnota

odolnost proti prodření

EN 530

>500

odolnost proti prasknutí ohybem

EN ISO 7854

>100.000

odolnost proti protržení (MD)

EN ISO 9073-7

44 N

odolnost proti protržení (CD)

EN ISO 9073-7

29 N

odolnost proti roztržení (MD)

EN ISO 13934-1

172 N

odolnost proti roztržení (CD)

EN ISO 13934-1

62 N

odolnost proti propíchnutí

EN 863

10 N

odolnost proti přetržení (prasknutí)

EN ISO 13938-1

90 kPa

odolnost proti vzplanutí

EN 13274-4

splňuje

antistatický test

EN 1149-1

splňuje

hydrostatický test

BS EN 20811

>350 cm

odpudivost pro kapaliny – kyselina sírová 30%

EN 368

98 %

odpudivost pro kapaliny – hydroxid sodný 10%

EN 368

97,7 %

odpudivost pro kapaliny – n-heptan

EN 368

92,2 %

odpudivost pro kapaliny – isopropanol

EN 368

79,1 %

průnik kapalin – kyselina sírová 30%

EN 368

0%

průnik kapalin – hydroxid sodný 10%

EN 368

0%

průnik kapalin – n-heptan

EN 368

0%

průnik kapalin – isopropanol

EN 368

0%

strana 222

Ochranné oděvy

OCHRANNÉ KOMBINÉZY

kategorie III

Kombinéza Microchem 4000
Použití: ochrana před rizikem organických a koncentrovaných anorganických chemikálií, částic a infekčních agens, farmaceutický, chemický a petrochemický průmysl, čištění, dekontaminace, včetně biologické a údržba zařízení na čištění odpadních látek.

Popis

kombinéza Microchem 4000, zelená

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

S

ORV:GR40-T-00-111-02

10 ks

1 ks

M

ORV:GR40-T-00-111-03

10 ks

1 ks

L

ORV:GR40-T-00-111-04

10 ks

1 ks

XL

ORV:GR40-T-00-111-05

10 ks

1 ks

XXL

ORV:GR40-T-00-111-06

10 ks

1 ks

XXXL

ORV:GR40-T-00-111-07

10 ks

1 ks

Precizní protichemická kombinéza nabízí svým uživatelům mimořádné pohodlí, vysoký stupeň ochrany a obzvlášť účinnou ochranu proti široké
škále nejrůznějších chemikálií. Ochrana proti průniku radioaktivních částic, infekčních agens, proti virům, bakteriím a krevním patogenům. Je
vyrobena ze speciálního pětivrstvého kompozitního materiálu s polypropylenovým jádrem, který dodává kombinéze jedinečné vlastnosti – vynikající komfort při nošení a mimořádně vysokou odolnost při nízké hmotnosti. Ultrazvukově svařované švy, dvojitě těsnící chlopně zipu pro dokonalou ochranu. Odolnost vůči chemickým bojovým látkám. Antistatická úprava.
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Kombinéza Microchem 4000 – vlastnosti
Tabulka technických vlastností oděvu:
Parametr

Norma

Hodnota

odolnost proti prodření

EN 530

2000

odolnost proti prasknutí ohybem

EN ISO 7854

40.000

odolnost proti protržení (MD)

EN ISO 9073-7

88 N

odolnost proti protržení (CD)

EN ISO 9073-7

44 N

odolnost proti roztržení (MD)

EN ISO 13934-1

172 N

odolnost proti roztržení (CD)

EN ISO 13934-1

84 N

odolnost proti propíchnutí

EN 863

16 N

odolnost proti přetržení (prasknutí)

EN ISO 13938-1

116 kPa

odolnost proti vzplanutí

EN 13274-4

splňuje

antistatický test

EN 1149-1

splňuje

hydrostatický test

BS EN 20811

>692 cm

odpudivost pro kapaliny – kyselina sírová 30%

EN 368

93,4 %

odpudivost pro kapaliny – hydroxid sodný 10%

EN 368

93 %

odpudivost pro kapaliny – n-heptan

EN 368

91 %

odpudivost pro kapaliny – isopropanol

EN 368

90,7 %

průnik kapalin – kyselina sírová 30%

EN 368

0%

průnik kapalin – hydroxid sodný 10%

EN 368

0%

průnik kapalin – n-heptan

EN 368

0%

průnik kapalin – isopropanol

EN 368

0%
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Kombinéza Microchem 5000
Použití: ochrana před rizikem organických a koncentrovaných anorganických chemikálií, částic a infekčních agens, farmaceutický, chemický a petrochemický průmysl, čištění, dekontaminace, včetně biologické a údržba zařízení na čištění odpadních látek.

Popis

kombinéza Microchem 5000, oranžová

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

S

ORV:OR50-T-00-111-02

10 ks

1 ks

M

ORV:OR50-T-00-111-03

10 ks

1 ks

L

ORV:OR50-T-00-111-04

10 ks

1 ks

XL

ORV:OR50-T-00-111-05

10 ks

1 ks

XXL

ORV:OR50-T-00-111-06

10 ks

1 ks

XXXL

ORV:OR50-T-00-111-07

10 ks

1 ks

Precizní protichemická kombinéza nejvyšší třídy dosahuje nové úrovně chemické ochrany v extrémně rizikovém prostředí. Nabízí svým uživatelům mimořádné pohodlí, vysoký stupeň ochrany a především účinnou ochranu proti široké škále nejrůznějších chemikálií. Ochrana proti průniku
radioaktivních částic, infekčních agens, proti virům, bakteriím a krevním patogenům. Je vyrobena ze speciálního pětivrstvého kompozitního materiálu s polypropylenovým jádrem, který dodává kombinéze jedinečné vlastnosti – vynikající komfort při nošení a mimořádně vysokou odolnost
při nízké hmotnosti. Ultrazvukově svařované švy, dvojitě těsnící chlopně zipu pro dokonalou ochranu. Odolnost vůči chemickým bojovým látkám.
Výrazná oranžová barva pro výbornou viditelnost. Antistatická úprava pro použití v rizikových oblastech.
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Kombinéza Microchem 5000 – vlastnosti
Tabulka technických vlastností materiálu:
Parametr

Norma

Hodnota

odolnost proti prodření

EN 530

2000

odolnost proti prasknutí ohybem

EN ISO 7854

5000

odolnost proti protržení (MD)

EN ISO 9073-4

67,7 N

odolnost proti protržení (CD)

EN ISO 9073-4

60,2 N

odolnost proti roztržení (MD)

EN ISO 13934-1

165 N

odolnost proti roztržení (CD)

EN ISO 13934-1

136,3 N

odolnost proti propíchnutí

EN 863

14,3 N

odolnost proti přetržení (prasknutí)

EN ISO 13938-1

143,1 kPa

odolnost proti vzplanutí

EN 13274-4

splňuje

antistatický test

EN 1149-1: 2006

<2,5 x 109

odolnost proti pronikání krve/tekutin

ISO 16603

pod tlakem 20 kPa

odolnost proti pronikání patogenů přenosných krví

ISO 16604

pod tlakem 20 kPa

odolnost na mokrou bakteriální penetraci

EN ISO 22610

bez penetrace (až do 75 min.)

odolnost proti biologicky kontaminovaným aerosolům

ISO/DIS 22311

bez penetrace

odolnost proti suché mikrobiologické penetraci

ISO 22612

bez penetrace

strana 226

Ochranné oděvy

DOPLŇUJÍCÍ KOMPONENTY
Outlast vesta
Použití: prostředí, kde je vliv tepelné zátěže na pracovníka vysokou teplotou nebo chladem,
hutě, doly, slévárny, mrazírny apod.

Popis
vesta termoregulační Outlast

Velikost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

univerzální

ORV:WHCV-B-00-218-00

50 ks

1 ks

Outlast vesta díky speciální technologii udržuje tepelný komfort nositele a to tak, že vyrovnává teplotu a snižuje tělesné přehřívání, ochlazování
a pocení.

Ochranné oděvy
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DOPLŇUJÍCÍ KOMPONENTY
Glove Link
Použití: pro efektivní spojení ochranných oděvů a pracovních protichemických rukavic.

Popis
sada Glove Link na upevnění rukavic v kombinéze

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

ORV:AC01-P-00-001-00

15 párů

1 pár

Glove Link svou konstrukcí „o“ kroužku a dvěma těsnícími gumičkami zajišťuje dokonalou těsnost bez použití lepících pásek. Zabraňuje pronikání
vlhkosti nebo kapalin přes toto spojení a zároveň zajišťuje volnost pohybu ruky v oblasti zápěstí.
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinézy Microgard – chemická odolnost
Tabulka průniku vybraných chemikálií:
Microgard 2000 TS Plus

Microgard 2500 Standard

Chemikálie

CAS No.

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

aceton (>99% hmot.)

67-64-1

netestováno

–

rychlý průnik

0

acetonitril (>99,98% hmot.)

75-05-8

netestováno

–

rychlý průnik

0

amoniak plynný (>99,98% hmot.), 1 atm.

7664-41-7

netestováno

–

rychlý průnik

0

diethylamin (99,9% hmot.)

109-89-7

netestováno

–

rychlý průnik

0

dichlormethan (99,99% hmot.)

75-09-2

netestováno

–

rychlý průnik

0

ethyl-acetát (99,98% hmot.)

141-78-6

netestováno

–

rychlý průnik

0

n-heptan (99,8% hmot.)

142-82-5

netestováno

–

rychlý průnik

0

hydroxid sodný 10%

1310-73-2

>480

6

Netestováno

–

hydroxid sodný 40%

1310-73-2

>480

6

Netestováno

–

hydroxid sodný 50%

1310-73-2

netestováno

–

>480

6

chlór plynný (99,8% hmot.), 1 atm.

7782-50-5

netestováno

–

rychlý průnik

0

chlorovodík plynný (>99,% hmot.), 1 atm.

7647-01-0

netestováno

–

rychlý průnik

0

kyselina chlorovodíková (37%)

7647-01-0

netestováno

–

netestováno

–

kyselina sírová (50% hmot.)

7664-93-9

netestováno

–

>480

6

kyselina sírová (96% hmot.)

7664-93-9

netestováno

–

>480

6

methanol (>99,5% hmot.)

67-56-1

netestováno

–

rychlý průnik

0

sirouhlík

75-15-0

netestováno

–

5

0

tetrahydrofuran (99,98% hmot.)

109-99-9

netestováno

–

rychlý průnik

0

toluen (99,99% hmot.)

108-88-3

netestováno

–

rychlý průnik

0

Ochranné oděvy
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinézy Microchem – chemická odolnost
Tabulka průniku vybraných chemikálií:
Microchem 3000

Microchem 4000

Microchem 5000

Chemikálie

CAS No.

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

acetanhydrid (99,5% hmot.)

108-24-7

>540

6

>540

6

netestováno

netestováno

aceton (>99% hmot.)

67-64-1

30

2

>540

6

>480

6

acetonitril (>99,98% hmot.)

75-05-8

7

0

>540

6

>480

6

akrylamid

79-06-1

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

akrylonitril

107-13-1

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

2-aminoetanol (98% hmot.)

141-43-5

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

ammonia Liquid (99%, liquiﬁed, -34 °C)

7664-41-7

netestováno

netestováno

>480

6

>480

6

amoniak kapalný -33 °C

7664-41-7

netestováno

–

2

0

netestováno

netestováno

amoniak plynný (>99,98% hmot.), 1 atm.

7664-41-7

3

0

60

3

>480

6

amylacetát

628-63-7

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

anilin

62-53-3

>480

6

>480

6

>480

6

arzenový prach

7440-38-2

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

benomyl

17804-35-2

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

benzen

71-43-2

2

0

>540

6

netestováno

netestováno

benzensulfonyl-chlorid (99%)

98-09-9

>480

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

8006-61-9

2

0

>480

6

netestováno

netestováno

benzylchlorid (99% hmot.)

100-44-7

16

1

>480

6

netestováno

netestováno

brom (čirý, kapalný)

7726-95-6

2

0

10

1

12

1

brom (nasycený roztok)

7726-95-6

2

0

10

1

12

1

benzín přírodní, nízkovroucí benzínová frakce
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Kombinézy Microchem – chemická odolnost
Tabulka průniku vybraných chemikálií:
Microchem 3000
Chemikálie

CAS No.

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Microchem 4000

Microchem 5000

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

n-bultylakrylát

141-32-2

15

1

>480

6

netestováno

netestováno

butadiene 1,3- (>99.0 wt%)

106-99-0

netestováno

netestováno

>480

6

>480

6

71-36-3

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

1634-04-4

1

0

>480

6

netestováno

netestováno

n-butylalkohol
t-bytylmetyleter
carbon disulphid

75-15-0

>480

6

netestováno

netestováno

>480

6

cyklohexylamin (>99,5% hmot.)

108-91-8

netestováno

–

83

3

>480

6

diethanolamin (99% hmot.)

111-42-2

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

diethylamin (99,9% hmot.)

109-89-7

rychlý průnik

0

rychlý průnik

0

>480

6

diethylentriamin

111-40-0

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

diethylether

60-29-7

rychlý průnik

0

2

0

>480

6

2,4-diﬂuoranilin

367-25-9

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

2,2-dichlor-1,1,1-triﬂuorethan

306-83-2

251

5

380

5

netestováno

netestováno

1,1-dichloraceton

513-88-2

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

1,3-dichloraceton

534-07-6

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

3,4-dichlor-alfa,alfa,alfa-triﬂuortoluen

328-84-7

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

2,2‘-dichlordiethylether

111-44-4

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

1,2-dichlorethan

107-06-2

4

0

>480

6

netestováno

netestováno

trans-dichlorethylen

156-60-5

2

0

netestováno

–

netestováno

netestováno

dichlormethan (99,99% hmot.)

75-09-2

rychlý průnik

0

12

1

59

2

Ochranné oděvy
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinézy Microchem – chemická odolnost
Tabulka průniku vybraných chemikálií:
Microchem 3000
Chemikálie

CAS No.

dimethylamin

124-40-3

>480

6

dimethylethylamin

598-56-1

netestováno

netestováno

2-dimethylaminopyridin (99+%)

5683-33-0

57

2

dimethyl-dikarbonát

4525-33-1

netestováno

–

N, N-dimethylformamid (>99,8% hmot.)

68-12-2

>480

dimethyl-sulfát

77-78-1

>480

dimethyl-sulfoxid (99+%)

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Microchem 4000
Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Microchem 5000

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

>480

6

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

>480

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

>540

6

netestováno

netestováno

6

>540

6

netestováno

netestováno

6

>480

6

netestováno

netestováno

67-68-5

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

dioxid thiomočoviny (nasycený roztok)

1758-73-2

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

dipropylen-glykolmethylether

34590-94-8

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

dipropylentriamin

56-18-8

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

di-terc-butylperoxid (98% hmot.)

110-05-4

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

epichlorhydrin (99%)

106-89-8

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

ethanol

64-17-5

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

ethanolamin (98% hmot.)

141-43-5

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

ethion

563-12-2

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

ethyl(methyl)keton (butanon)

78-93-3

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

ethyl-acetát (99,98% hmot.)

141-78-6

3

0

>540

6

>480

6

ethylbenzen

100-41-4

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

ethylendiamin

107-15-3

netestováno

–

>480

6

>480

6
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinézy Microchem – chemická odolnost
Tabulka průniku vybraných chemikálií:
Microchem 3000
Chemikálie

CAS No.

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

ethylenglykol

107-21-1

>480

ethylenchlorhydrin (99%)

107-07-3

>480

ethylenoxid plynný, 1 atm.

75-21-8

ethylester kyseliny chloroctové (99% hmot.)

105-39-5

etylparation
fenol kapalný 45 °C
fenol ve vodném roztoku (90% hmot.)

Microchem 4000

Microchem 5000

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

6

>480

6

netestováno

netestováno

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

netestováno

–

>540

6

195

4

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

56-38-2

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

108-95-2

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

108-95-2

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

108-95-2
v 100-51-6

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

ﬂuorbenzen

462-06-6

netestováno

–

105

3

netestováno

netestováno

ﬂuorid sodný (nasycený roztok)

7681-49-4

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

ﬂuorovodík plynný

7664-39-3

netestováno

–

58

2

netestováno

netestováno

formaldehyd (37%)

50-00-0

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

fosgen (karbonylchlorid)

75-44-5

netestováno

–

387

5

netestováno

netestováno

ftalanhydrid 135 °C

85-44-9

>480

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

furfural

98-01-1

>540

6

>480

6

netestováno

netestováno

fyfanon (malathion)

121-75-5

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

n-heptan (99,8% hmot.)

142-82-5

rychlý průnik

0

>540

6

>480

6

16893-85-9

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

fenol/benzylalkohol 25/5 (fenylmethanol)

hexaﬂuorokřemičitan sodný (nasycený roztok)

Ochranné oděvy
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinézy Microchem – chemická odolnost
Tabulka průniku vybraných chemikálií:
Microchem 3000
Chemikálie

CAS No.

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

hexamethyldisilazan

999-97-3

netestováno

hexamethylendiamin

124-09-4

>480

n-hexan

110-54-3

hydrazin monohydrát (98%, hydrazin
64-65% hmot.)

Microchem 4000

Microchem 5000

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

–

>480

6

netestováno

netestováno

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

rychlý průnik

0

>540

6

>480

6

7803-57-8

>540

6

>540

6

netestováno

netestováno

hydroﬂuoric acid (71-75 wt%)

7664-39-3

>480

6

>480

6

>480

6

hydrogenﬂuorid amonný

1341-49-7

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

hydrogen ﬂuoride (99%, liquiﬁed, 17 °C)

7664-39-3

>480

6

>480

6

>480

6

hydrogen chloride Gas (>99.0 wt%, 1 atmos.)

7647-01-0

>480

6

>480

6

>480

6

hydrogensíran sodný (40%)

7681-38-1

>480

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

hydrogen sulphide (>99 wt%)

7783-06-4

netestováno

netestováno

>480

6

>480

6

hydroxid amonný (20%)

1336-21-6

netestováno

–

145

4

netestováno

netestováno

hydroxid sodný vodný roztok (40% hmot.)

1310-73-2

>540

6

>540

6

netestováno

netestováno

hydroxid sodný (50% hmot.)

1310-73-2

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

chlór plynný (99,8% hmot.), 1 atm.

7782-50-5

10

1

>540

6

>480

6

chlorbenzen

108-90-7

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

2-chlorethanol (99%)

107-07-03

>480

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

chlorid fosforečný

10026-13-8

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

chlorid fosforitý

7719-12-2

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno
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Kombinézy Microchem – chemická odolnost
Tabulka průniku vybraných chemikálií:
Microchem 3000

Microchem 4000

Microchem 5000

Chemikálie

CAS No.

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

chlornan sodný

7681-52-9

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

2-chloro-5-(chloromethyl)pyridin
(testováno při 60 °C)

70258-18-3

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

chloroacetylchlorid

79-04-9

36

2

>480

6

netestováno

netestováno

2-chloroakrylonitril

920-37-6

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

4-chloroanilin 75 °C

106-47-8

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

chloroform

67-66-3

rychlý průnik

0

11

1

101

3

chloromethane (99.9 wt%)

74-87-3

netestováno

netestováno

>480

6

>480

6

chlorová voda (nas. roztok 99,9+%)

7782-50-5

2

0

>480

6

>480

6

chlorovodík plynný (>99,% hmot.), 1 atm.

7647-01-0

8

0

>540

6

netestováno

netestováno

2-chlortoluen

95-49-8

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

4-chlortoluen

106-43-4

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

isopropylalkohol

67-63-0

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

jod pevný

7553-56-2

>540

6

>540

6

netestováno

netestováno

m-kresol ve vodném roztoku (20 g/l)

108-39-4

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

o-kresol ve vodném roztoku (20 g/l)

95-48-7

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

p-kresol ve vodném roztoku (20 g/l)

106-44-5

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

kresol, směs

1319-77-3

>480

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

kyanid sodný (nasycený roztok)

143-33-9

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

Ochranné oděvy
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinézy Microchem – chemická odolnost
Tabulka průniku vybraných chemikálií:
Microchem 3000
Chemikálie
kyselina akrylová

CAS No.

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Microchem 4000
Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Microchem 5000
Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

79-10-7

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

kyselina bromovodíková

10035-10-6

>480

6

>540

6

netestováno

netestováno

kyselina dusičná (70%)

7697-32-2

>480

6

>540

6

netestováno

netestováno

kyselina dusičná (>99,5%)

7697-32-2

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

kyselina ﬂuorovodíková (37%)

7664-39-3

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

kyselina ﬂuorovodíková (71–75% hmot.)

7664-39-3

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

kyselina ﬂuorovodíková (62–64%)
v močovině

7664-39-3
v 57-13-6

41

2

netestováno

–

netestováno

netestováno

kyselina chloristá (30%)

7601-90-3

>540

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

kyselina chloroctová (99% hmot.)

79-11-8

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

kyselina chlorovodíková (37%)

7647-01-0

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

kyselina chlorsulfonová

7790-94-5

netestováno

–

69

3

netestováno

netestováno

kyselina methoxyoctová

625-45-6

>540

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

kyselina mravenčí (90%)

64-18-6

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

kyselina octová ledová (99,88% hmot.)

64-19-7

>540

6

>540

6

netestováno

netestováno

7664-38-2

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

kyselina pivalová
(kyselina 2,2-dimethylpropionová)

75-98-9

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

kyselina propionová (kyselina propanová)

79-09-4

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

kyselina fosforečná (85+%)
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinézy Microchem – chemická odolnost
Tabulka průniku vybraných chemikálií:
Microchem 3000

Microchem 4000

Microchem 5000

Chemikálie

CAS No.

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

kyselina sírová (96% hmot.)

7664-93-9

>540

6

>540

6

>480

6

kyselina sírová (98+% hmot.)

7664-93-9

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

kyselina triﬂuoroctová (99% hmot.)

76-05-1

>540

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

kyselina trichloroctová (98%)

76-03-9

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

maleinanhydrid

108-31-6

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

methanol (>99,5% hmot.)

67-56-1

>540

6

>540

6

>480

6

methanolát sodný (30%)

124-41-4

>480

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

N-methyl-2-pyrrolidon

872-50-4

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

methyl-chlorformiát

79-22-1

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

methylchlorid (chlormethan)

74-87-3

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

methyljodid

74-88-4

>480

6

netestováno

–

netestováno

netestováno

methyl-methakrylát (>99% hmot.)

80-62-6

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

metylparation (parathion-methyl)

298-00-0

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

68334-30-5

15

1

>480

6

netestováno

netestováno

nikotin (>99% hmot.)

54-11-5

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

nitrobenzen

98-95-3

>480

6

>480

6

>480

6

p-nitrochlorbenzen (1-chlor-4-nitrobenzen)
88 °C

100-00-5

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

92062-35-6

25

1

>480

6

netestováno

netestováno

nafta

olej minerální bílý (parafín)

Ochranné oděvy

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004
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OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinézy Microchem – chemická odolnost
Tabulka průniku vybraných chemikálií:
Microchem 3000
Chemikálie

CAS No.

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

oxid siřičitý plynný

7446-09-5

netestováno

oxychlorid fosforečný (trichlorid fosforylu)

10025-87-3

9

perchlorethylen

127-18-4

netestováno

–

peroxid vodíku (35%)

7722-84-1

>480

6

polyethylenglykol 200 (PEG)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Microchem 4000

Microchem 5000

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

–

170

4

netestováno

netestováno

0

netestováno

–

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

>480

6

netestováno

netestováno

25322-68-3

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

propionaldehyd (propanal)

123-38-6

70

3

>480

6

netestováno

netestováno

propionitril (ethylkyanid)

107-12-0

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

propylamine, n

107-10-8

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

>480

6

propylenoxid (methyloxiran) (99%)

75-56-9

netestováno

–

17

1

114

3

reglon (dikvat-dibromid)

85-00-7

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

ripcord

52315-07-8

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

roundup

38641-94-0

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

rtuť

7439-97-6

>540

6

>480

6

netestováno

netestováno

75-15-0

5

0

2

0

netestováno

netestováno

sirovodík (>99% hmot.)

7783-06-4

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

sodium hydroxide (30%)

1310-73-2

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

>480

6

sodium hydroxide (aq., 50 wt%)

1310-73-2

>480

6

>480

6

>480

6

styren

100-42-5

2

0

>480

6

netestováno

netestováno

sulphuric acid (95-96 wt%)

7664-93-9

>480

6

>480

6

>480

6

sirouhlík
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Kombinézy Microchem – chemická odolnost
Tabulka průniku vybraných chemikálií:
Microchem 3000

Microchem 4000

Microchem 5000

Chemikálie

CAS No.

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

Průnik dle EN
(1 μg/cm2/min)

Klasiﬁkace dle
EN14325:2004

tetrahydrofuran (99,98% hmot.)

109-99-9

rychlý průnik

0

5

0

>480

6

tetramethylamonium-hydroxid
(nasycený roztok)

75-59-2

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

tetramethylethylenediamine, N,N,N’,N

110-18-9

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

>480

6

těžký topný olej

68476-33-5

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

thionylchlorid

7719-09-07

rychlý průnik

0

2

0

17

1

toluen (99,99% hmot.)

108-88-3

rychlý průnik

0

>540

6

>480

6

toluen 2,4 diisokyanát
(4-methyl-m-fenylen-diisokyanát)

584-84-9

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

o-toluidin (2-methylanilin)

95-53-4

>480

6

>480

6

netestováno

netestováno

36768-62-4

netestováno

–

>540

6

netestováno

netestováno

121-44-8

rychlý průnik

0

5

0

netestováno

netestováno

triacetondiamin
(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidylamin)
triethylamin
trichlorethylen

79-01-6

2

0

7

0

netestováno

netestováno

vinyl akrylát

2177-18-6

3

0

>480

6

netestováno

netestováno

vinyl benzylchlorid

57458-41-0

netestováno

–

>480

6

netestováno

netestováno

xylen

1330-20-7

2

0

>480

6

netestováno

netestováno

m-xylylendiamin

1477-55-0

>540

6

netestováno

netestováno

Ochranné oděvy
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Kombinézy Microchem 4000 + Microchem 5000 – odolnost vůči bojovým otravným látkám
Tabulka odolnosti proti bojovým látkám:
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Microchem 4000

Microchem 5000

Látka

Čas do průniku (hodin:minut)

Čas do průniku (hodin:minut)

fosgen (karbonylchlorid)

>17:40

–

lewisite (L)

>5:00<6:00

>6:30<9:30

yperit (HD)

>24:00

>17:40

sarin (GB)

>24:00

>24:00

VX

>24:00

>24:00

Ochranné oděvy

OCHRANNÉ KOMBINÉZY
Kombinézy Microgard/Microchem – biologická odolnost
Tabulka odolnosti proti infekčním agens (třída odolnosti):
Norma

Microgard
2000 TS Plus

Microgard
2500 Plus

Microchem
3000

Microchem
4000

Microchem
5000

resistence proti průniku krve/tekutin
bez působení tlaku (nejlepší = třída 6)

ISO 16603

6

6

6

6

6

resistence proti průniku patogenů
v kontaminované krvi (nejlepší = třída 6)

ISO 16604

6

6

6

6

6

resistence proti bakteriím ve vlhkém prostředí –
mechanický kontakt (nejlepší = třída 6)

ISO 22610

6

6

6

6

6

resistence proti biologicky kontaminovaným
aerosolům (nejlepší = třída 3)

ISO 22611

3

3

3

3

3

resistence proti průniku mikrobiálních agens
v suchém prostředí (nejlepší = třída 3)

ISO 22612

3

3

3

3

3

Speciﬁkace

Ochranné oděvy
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BEZPEČNOST PROVOZU – OBECNÉ INFORMACE
Nejen osobní ochranné pracovní pomůcky jsou klíčem k vyšší bezpečnosti, ale také celá řada pomůcek a výrobků chránících pracovní prostory,
vymezujících komunikační cesty, zlepšujících orientaci na nepřehledných místech. Tyto výrobky pak pomáhají zvyšovat bezpečnost provozu
a chránit majetek společnosti před náhodným poškozením strojů, zařízení, budov, nákladových ramp a podobně.
Sortiment těchto prostředků představují bezpečnostní zábradlí, bezpečnostní a ochranné proﬁly, vymezovací či zahrazovací sloupky, zábrany, průmyslová nebo dopravní zrcadla, výstražné nátěry a podobně.

Náš sortiment
Nabízíme vám širokou paletu výrobků pro zvýšení bezpečnosti provozu, kde se opíráme o výrobní program dánské společnosti DANCOP.
V sortimentu naleznete zejména:
• ochranné proﬁly Knufﬁ – UV stabilní výstražné samolepící PUR proﬁly pro ochranu osob či zařízení v mnoha provedeních
• bariérové ochrany – pro řadu aplikací, jako bariérové ochrany sloupků, vzpěr, regálových stojin, pilířů, nároží a stěn
• dojezdové nárazníky – pro ochranu nákladových ramp, stěn a vozidel
• bezpečnostní zábradlí – pro ochranu a vymezení pracovního či manipulačního prostoru
• nájezdové ochrany a protinárazové proﬁly – ocelové proﬁly pro ochranu stojin, sloupů, pilířů, strojních zařízení, pracovních, výrobních a skladových prostor před destrukcí nárazem
• zahrazovací sloupky a mříže – vymezení komunikačních tras
• kabelové můstky – pro ochranu elektrických a komunikačních kabelů, hadic a trubek před poškozením projíždějícími vozidly
• dopravní a průmyslová zrcadla – zrcadla mnoha typů a modiﬁkací, velikostí a zobrazovacích úhlů

Bezpečnost provozu
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OCHRANNÉ PROFILY
Ochranný a výstražný proﬁl Knufﬁ – typ A, samolepící

25

A
40

Použití: ochrana rohových hran (vnější hrana) proti jejich poškození, proti poškození technologických, strojních či dopravních zařízení, s výstražným značením (žluto/černé pruhy).
34

A+
60

Popis

Vnější rozměr

Hloubka
výřezu

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

ochranný proﬁl typ A, délka 1 m

průměr 40 mm

25 mm

DAN:10010

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ A, role 5 m

průměr 40 mm

25 mm

DAN:10020

1 role

1 role

ochranný proﬁl typ A+, délka 1 m

průměr 60 mm

35 mm

DAN:11013

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ A+, role 3 m

průměr 60 mm

35 mm

DAN:11023

1 role

1 role

Maximální zákaznické výrobní délky (na vyžádání)
ochranný proﬁl typ A (průměr 40 mm) – role do 50 m
ochranný proﬁl typ A+ (průměr 60 mm) – role do 25 m

Polyuretanový propracovaný proﬁl s mimořádně dlouhou životností, opatřený fólií s výstražnými pruhy, která je ošetřena transparentním PUR
zátěrem a UV stabilizátorem. Na rubu krycí vrstva s akrylátovým lepidlem s vysokou pevností (21 N/25 mm2). Proﬁl nestárne, je stabilní, nedochází k degradaci, oděru a blednutí výstražného značení. Teplotní odolnost -40 až +100 °C. Na vyžádání také v provedení ﬂuorescenční zelená/černá,
dále fosforeskující (světélkující ve tmě) nebo jen jednolitá bílá či černá (bez pruhů). Ve výrobním programu je také provedení bílá/červená bez UV
stabilizátoru (po delší době lehce žloutne).

strana 244

Bezpečnost provozu

OCHRANNÉ PROFILY
Ochranný a výstražný proﬁl Knufﬁ – typ AA, samolepící
Použití: ochrana rohových hran (vnější hrana) proti jejich poškození, proti poškození technologických, strojních či dopravních zařízení, s výstražným značením (žluto/černé pruhy).
36

AA
41

Vnější rozměr
(š x v)

Hloubka
výřezu

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

ochranný proﬁl typ AA, délka 1 m

41 x 36 mm

20 mm

DAN:11010

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ AA, role 5 m

41 x 36 mm

20 mm

DAN:11020

1 role

1 role

Popis

Maximální zákaznické výrobní délky (na vyžádání)
ochranný proﬁl typ AA – role do 50 m

Polyuretanový propracovaný proﬁl s mimořádně dlouhou životností, opatřený fólií s výstražnými pruhy, která je ošetřena transparentním PUR
zátěrem a UV stabilizátorem. Na rubu krycí vrstva s akrylátovým lepidlem s vysokou pevností (21 N/25 mm2). Proﬁl nestárne, je stabilní, nedochází k degradaci, oděru a blednutí výstražného značení. Teplotní odolnost -40 až +100 °C. Na vyžádání také v provedení ﬂuorescenční zelená/černá,
dále fosforeskující (světélkující ve tmě) nebo jen jednolitá bílá či černá (bez pruhů). Ve výrobním programu je také provedení bílá/červená bez UV
stabilizátoru (po delší době lehce žloutne).

Bezpečnost provozu
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OCHRANNÉ PROFILY
Ochranný a výstražný proﬁl Knufﬁ – typ B

B
8

Použití: ochrana hran proﬁlů proti jejich poškození, proti poškození technologických, strojních či dopravních zařízení, s výstražným značením (žluto/černé pruhy).

19

40

Popis

Vnější rozměr

Hloubka
výřezu

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

ochranný proﬁl typ B, délka 1 m

průměr 40 mm

19 x 8 mm

DAN:10011

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ B, role 5 m

průměr 40 mm

19 x 8 mm

DAN:10021

1 role

1 role

Maximální zákaznické výrobní délky (na vyžádání)
ochranný proﬁl typ B – role do 50 m

Polyuretanový propracovaný proﬁl s mimořádně dlouhou životností, opatřený fólií s výstražnými pruhy, která je ošetřena transparentním PUR
zátěrem a UV stabilizátorem. Na rubu krycí vrstva bez lepidla. Lepí se individuálně akrylátovým lepidlem. Proﬁl nestárne, je stabilní, nedochází
k degradaci, oděru a blednutí výstražného značení. Teplotní odolnost -40 až +100 °C. Na vyžádání v provedení ﬂuorescenční zelená/černá, dále
fosforeskující (světélkující ve tmě) nebo jen jednolitá bílá či černá (bez pruhů). Ve výrobním programu je také provedení bílá/červená bez UV
stabilizátoru (po delší době lehce žloutne).
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OCHRANNÉ PROFILY
Ochranný a výstražný proﬁl Knufﬁ – typ BB
Použití: ochrana hran proﬁlů proti jejich poškození, proti poškození technologických, strojních či dopravních zařízení, s výstražným značením (žluto/černé pruhy).

BB
8

36
19

41

Vnější rozměr
(š x v)

Hloubka
výřezu

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

ochranný proﬁl typ BB, délka 1 m

41 x 36 mm

19 x 8 mm

DAN:11011

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ BB, role 5 m

41 x 36 mm

19 x 8 mm

DAN:11021

1 role

1 role

Popis

Maximální zákaznické výrobní délky (na vyžádání)
ochranný proﬁl typ BB – role do 50 m

Polyuretanový propracovaný proﬁl s mimořádně dlouhou životností, opatřený fólií s výstražnými pruhy, která je ošetřena transparentním PUR
zátěrem a UV stabilizátorem. Na rubu krycí vrstva bez lepidla. Lepí se individuálně akrylátovým lepidlem. Proﬁl nestárne, je stabilní, nedochází
k degradaci, oděru a blednutí výstražného značení. Teplotní odolnost -40 až +100 °C. Na vyžádání také v provedení ﬂuorescenční zelená/černá,
dále fosforeskující (světélkující ve tmě) nebo jen jednolitá bílá či černá (bez pruhů). Ve výrobním programu je také provedení bílá/červená bez UV
stabilizátoru (po delší době lehce žloutne).

Bezpečnost provozu
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OCHRANNÉ PROFILY
Ochranný a výstražný proﬁl Knufﬁ – typ G, samolepící
Použití: ochrana hran proﬁlů proti jejich poškození, proti poškození technologických, strojních či dopravních zařízení, s výstražným značením (žluto/černé pruhy).
30

8
19

G

26

Vnější rozměr
(š x v)

Hloubka
výřezu

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

ochranný proﬁl typ G, délka 1 m

26 x 30 mm

19 x 8 mm

DAN:10019

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ G, role 5 m

26 x 30 mm

19 x 8 mm

DAN:10026

1 role

1 role

Popis

Maximální zákaznické výrobní délky (na vyžádání)
ochranný proﬁl typ G – role do 50 m

Polyuretanový propracovaný proﬁl s mimořádně dlouhou životností, opatřený fólií s výstražnými pruhy, která je ošetřena transparentním PUR
zátěrem a UV stabilizátorem. Na rubu krycí vrstva opatřená akrylátovým lepidlem s vysokou pevností (21 N/25 mm2). Proﬁl nestárne, je stabilní, nedochází k degradaci, oděru a blednutí výstražného značení. Teplotní odolnost -40 až +100 °C. Na vyžádání také v provedení ﬂuorescenční
zelená/černá, dále fosforeskující (světélkující ve tmě) nebo jen jednolitá bílá či černá (bez pruhů). Ve výrobním programu je také provedení bílá/
červená bez UV stabilizátoru (po delší době lehce žloutne).
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Ochranný a výstražný proﬁl Knufﬁ – typ C, samolepící
Použití: ochrana stěn a rovných ploch proti jejich poškození, proti poškození technologických, strojních či dopravních zařízení, s výstražným značením (žluto/černé pruhy).

C
30

40

Vnější rozměr
(š x v)

Hloubka
výřezu

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

ochranný proﬁl typ C, délka 1 m

40 x 30 mm

–

DAN:10012

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ C, role 5 m

40 x 30 mm

–

DAN:10022

1 role

1 role

Popis

Maximální zákaznické výrobní délky (na vyžádání)
ochranný proﬁl typ C – role do 50 m

Polyuretanový propracovaný proﬁl s mimořádně dlouhou životností, opatřený fólií s výstražnými pruhy, která je ošetřena transparentním PUR
zátěrem a UV stabilizátorem. Na rubu krycí vrstva opatřená akrylátovým lepidlem s vysokou pevností (21 N/25 mm2). Proﬁl nestárne, je stabilní, nedochází k degradaci, oděru a blednutí výstražného značení. Teplotní odolnost -40 až +100 °C. Na vyžádání také v provedení ﬂuorescenční
zelená/černá, dále fosforeskující (světélkující ve tmě) nebo jen jednolitá bílá či černá (bez pruhů). Ve výrobním programu je také provedení bílá/
červená bez UV stabilizátoru (po delší době lehce žloutne).

Bezpečnost provozu
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OCHRANNÉ PROFILY
Ochranný a výstražný proﬁl Knufﬁ – typ CC, samolepící
Použití: ochrana stěn a rovných ploch proti jejich poškození, proti poškození technologických, strojních či dopravních zařízení, s výstražným značením (žluto/černé pruhy).

CC
36

41

Vnější rozměr
(š x v)

Hloubka
výřezu

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

ochranný proﬁl typ CC, délka 1 m

41 x 36 mm

–

DAN:11012

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ CC, role 5 m

41 x 36 mm

–

DAN:11022

1 role

1 role

Popis

Maximální zákaznické výrobní délky (na vyžádání)
ochranný proﬁl typ CC – role do 50 m

Polyuretanový propracovaný proﬁl s mimořádně dlouhou životností, opatřený fólií s výstražnými pruhy, která je ošetřena transparentním PUR
zátěrem a UV stabilizátorem. Na rubu krycí vrstva opatřená akrylátovým lepidlem s vysokou pevností (21 N/25 mm2). Proﬁl nestárne, je stabilní, nedochází k degradaci, oděru a blednutí výstražného značení. Teplotní odolnost -40 až +100 °C. Na vyžádání také v provedení ﬂuorescenční
zelená/černá, dále fosforeskující (světélkující ve tmě), nebo jen jednolitá bílá či černá (bez pruhů). Ve výrobním programu je také provedení bílá/
červená bez UV stabilizátoru (po delší době lehce žloutne).
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OCHRANNÉ PROFILY
Ochranný a výstražný proﬁl Knufﬁ – typ D/F, samolepící

11
40

F

Použití: ochrana stěn a rovných ploch proti jejich poškození, proti poškození technologických, strojních či dopravních zařízení, s výstražným značením (žluto/černé pruhy).

20
50

D

Vnější rozměr
(š x v)

Hloubka
výřezu

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

ochranný proﬁl typ D, délka 1 m

50 x 20 mm

–

DAN:10013

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ D, role 5 m

50 x 20 mm

–

DAN:10023

1 role

1 role

ochranný proﬁl typ F, délka 1 m

40 x 11 mm

–

DAN:10016

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ F, role 5 m

40 x 11 mm

–

DAN:10025

1 role

1 role

Popis

Maximální zákaznické výrobní délky (na vyžádání)
ochranný proﬁl typ D (50 x 20 mm) – role do 50 m
ochranný proﬁl typ F (40 x 11 mm) – role do 50 m

Polyuretanový propracovaný proﬁl s mimořádně dlouhou životností, opatřený fólií s výstražnými pruhy, která je ošetřena transparentním PUR
zátěrem a UV stabilizátorem. Na rubu krycí vrstva opatřená akrylátovým lepidlem s vysokou pevností (21 N/25 mm2). Proﬁl nestárne, je stabilní, nedochází k degradaci, oděru a blednutí výstražného značení. Teplotní odolnost -40 až +100 °C. Na vyžádání také v provedení ﬂuorescenční
zelená/černá, dále fosforeskující (světélkující ve tmě) nebo jen jednolitá bílá či černá (bez pruhů). Ve výrobním programu je také provedení bílá/
červená bez UV stabilizátoru (po delší době lehce žloutne).

Bezpečnost provozu
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OCHRANNÉ PROFILY
14

H+

Ochranný a výstražný proﬁl Knufﬁ – typ E/H, samolepící

49

63

12

H

7

35

47

E

Použití: ochrana rohových hran (vnější hrana) proti jejich poškození, proti poškození technologických, strojních či dopravních zařízení, s výstražným značením (žluto/černé pruhy).

19

26

Vnější rozměr
(š x v)

Hloubka
výřezu

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

ochranný proﬁl typ E, délka 1 m

26 x 26 mm

19 mm

DAN:10015

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ E, role 5 m

26 x 26 mm

19 mm

DAN:10024

1 role

1 role

ochranný proﬁl typ H, délka 1 m

47 x 47 mm

35 mm

DAN:11110

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ H, role 5 m

47 x 47 mm

35 mm

DAN:11120

1 role

1 role

ochranný proﬁl typ H+, délka 1 m

63 x 63 mm

49 mm

DAN:11014

1 ks

1 ks

Popis

Maximální zákaznické výrobní délky (na vyžádání)
ochranný proﬁl typ E (26 x 26 mm) – role do 50 m
ochranný proﬁl typ H (47 x 47 mm) – role do 50 m

Polyuretanový propracovaný proﬁl s mimořádně dlouhou životností, opatřený fólií s výstražnými pruhy, která je ošetřena transparentním PUR
zátěrem a UV stabilizátorem. Na rubu krycí vrstva opatřená akrylátovým lepidlem s vysokou pevností (21 N/25 mm2). Proﬁl nestárne, je stabilní, nedochází k degradaci, oděru a blednutí výstražného značení. Teplotní odolnost -40 až +100 °C. Na vyžádání také v provedení ﬂuorescenční
zelená/černá, dále fosforeskující (světélkující ve tmě) nebo jen jednolitá bílá či černá (bez pruhů). Ve výrobním programu je také provedení bílá/
červená bez UV stabilizátoru (na slunci lehce žloutne).
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OCHRANNÉ PROFILY
10

Ochranný a výstražný proﬁl Knufﬁ – typ R30/R50, samolepící
50
70

R50

Použití: ochrana potrubí, tyčí, vzpěr proti jejich poškození nebo poškození technologických,
strojních či dopravních zařízení. Dodáváno s výstražným značením (žluto/černé pruhy).

10

30
50

R30

Vnější průměr

Vnitřní
průměr

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

ochranný proﬁl typ R30, délka 1 m

50 mm

30 mm

DAN:10017

1 ks

1 ks

ochranný proﬁl typ R30, role 5 m

50 mm

30 mm

DAN:10027

1 role

1 role

ochranný proﬁl typ R50, délka 1 m

70 mm

50 mm

DAN:10014

1 ks

1 ks

Popis

Maximální zákaznické výrobní délky (na vyžádání)
ochranný proﬁl typ R30 (vnější průměr 50 mm) – role do 50 m
ochranný proﬁl typ R50 (vnější průměr 70 mm) – role do 50 m

Polyuretanový propracovaný proﬁl s mimořádně dlouhou životností, opatřený fólií s výstražnými pruhy, která je ošetřena transparentním PUR
zátěrem a UV stabilizátorem. Na rubu krycí vrstva opatřená akrylátovým lepidlem s vysokou pevností (21 N/25 mm2). Proﬁl nestárne, je stabilní, nedochází k degradaci, oděru a blednutí výstražného značení. Teplotní odolnost -40 až +100 °C. Na vyžádání také v provedení ﬂuorescenční
zelená/černá, dále fosforeskující (světélkující ve tmě) nebo jen jednolitá bílá či černá (bez pruhů). Ve výrobním programu je také provedení bílá/
červená bez UV stabilizátoru (po delší době lehce žloutne).

Bezpečnost provozu
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OCHRANNÉ PROFILY
Dlouhodobá ochrana stěn Knufﬁ
Použití: ochrana stěn a vozidel před poškozením (ideální na ochranu před poškozením dveří
ve stísněných prostorách), například v garážích, parkovištích, při manipulaci se zbožím, ve
skladech a na nákladových rampách.

Popis

Rozměr

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

ochranný set, základní

160 x 20 cm

DAN:10600

1 ks

1 ks

prodlužovaní set – černé pole

43 x 20 cm

DAN:10610

1 ks

1 ks

prodlužovaní set – žluté pole

43 x 20 cm

DAN:10620

1 ks

1 ks

Polyuretanový pás s mimořádně dlouhou životností, opatřený fólií s výstražními pruhy, která je ošetřena transparentním PUR zátěrem a UV stabilizátorem – pás nestárne, je stabilní, nedochází k degradaci, oděru a blednutí výstražného značení. Pás je vsazen v ocelovém proﬁlu, který se
na stěnu ﬁxuje pomocí šroubů. Dlouhodobá ochrana s vysokou životností, v základní délce 160 cm, s možností prodlužování v modulu 43 cm při
zachování návaznosti výstražných pruhů.
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Hadicový a kabelový můstek
Použití: ochrana dočasných vedení – elektrických či komunikačních kabelů, hadic, trubek
před poškozením projíždějícími vozidly nebo procházejícími osobami na chodnících, cestách
či chodbách budov. Nosnost můstku 40 tun.

Popis
hadicový a kabelový můstek, délka 150 cm, šíře 21 cm, výška 6,5 cm

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

DAN:20010

1 ks

1 ks

Univerzální hadicový a kabelový můstek ze žlutého tvrzeného PVC. Jeden středový otvor o průměru 4,5 cm a dva postranní otvory, každý o průměru 2,5 cm.

Bezpečnost provozu
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OCHRANNÉ PROFILY
Hadicový a kabelový můstek s možností sestavení libovolné délky
Použití: ochrana dočasných vedení – elektrických či komunikačních kabelů, hadic, trubek
před poškozením projíždějícími vozidly nebo procházejícími osobami na chodnících, cestách
nebo chodbách budov. Nosnost můstku 40 tun.

Popis
hadicový a kabelový můstek, délka 30 cm, šíře 85 cm, výška 9 cm

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

DAN:20020

1 ks

1 ks

Univerzální hadicový a kabelový můstek s pozvolným nájezdem (šíře 85 cm) z tvrzeného PVC se zámky pro vytvoření kryté trasy dle vlastních
požadavků. Můstek obsahuje dva žlábky (šíře 9 cm a hloubka 7,5 cm) pro jednotlivá produktová či energetická vedení. Můstek lze umístit oboustranně – žlábky směrem nahoru nebo pro zvýšenou ochranu směrem dolů. Zaklapnutím zámků jednotlivých 30 cm modulů vznikne trasa požadované délky.
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Bariérová ochrana pro sloupky a regály, tvaru U
Použití: ochrana sloupků, vzpěr a regálových stojin proti jejich poškození nebo poškození
technologických, strojních či dopravních zařízení. Pro venkovní i vnitřní použití.

Popis

Výška

Vnitřní otvor
(šířka)

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

ochranná bariéra pro sloupky, tvar U

45 cm

8 cm

DAN:30310

1 ks

1 ks

ochranná bariéra pro sloupky, tvar U

45 cm

9 cm

DAN:30311

1 ks

1 ks

ochranná bariéra pro sloupky, tvar U

45 cm

10 cm

DAN:30312

1 ks

1 ks

Robustní ochrana z vysoce pevného polyetylenu (HDPE) žluté, reﬂexní barvy. Snadná montáž a uchycení pomocí kotvících pásků. Energie nárazu
je absorbována vzduchovými komorami a pevností HDPE. Opatřeno výstražným pruhem z retroreﬂexní fólie. Výšku ochranné bariéry lze zvýšit
kladením na sebe.

Bezpečnost provozu
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Bariérová ochrana pro sloupy, kruhová
Použití: kruhová ochrana sloupů, sloupků, pilířů, vzpěr a stojin proti jejich poškození nebo
poškození technologických, strojních či dopravních zařízení. Pro venkovní i vnitřní použití.

Průměr

Vnitřní otvor
(šířka)

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

ochranná bariéra kruhová

56 cm

16 x 16 cm

DAN:30110

1 ks

1 ks

ochranná bariéra kruhová

56 cm

21 x 21 cm

DAN:30120

1 ks

1 ks

ochranná bariéra kruhová

56 cm

26 x 26 cm

DAN:30130

1 ks

1 ks

ochranná bariéra kruhová

82 cm

16 x 16 cm

DAN:30210

1 ks

1 ks

ochranná bariéra kruhová

82 cm

21 x 21 cm

DAN:30220

1 ks

1 ks

ochranná bariéra kruhová

82 cm

26 x 26 cm

DAN:30230

1 ks

1 ks

Popis

Robustní kruhová ochrana z vysoce pevného polyetylenu (HDPE) žluté, reﬂexní barvy. Snadná montáž a uchycení pomocí kotvících pásků. Energie nárazu je absorbována vzduchovými komorami a pevností HDPE. Opatřeno výstražným pruhem z retroreﬂexní fólie. Celková výška 130 cm.
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Bariérová ochrana stěn a rohů
Použití: desková ochrana stěn a rohů proti jejich poškození nebo poškození technologických,
strojních či dopravních zařízení. Pro venkovní i vnitřní použití.

Rozměr
desky

Rameno (roh)

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

desková ochranná bariéra rovná

60 x 25 cm

–

DAN:30410

3 ks

3 ks

desková ochranná bariéra rohová

60 x 25 cm

15 cm

DAN:30420

3 ks

3 ks

Popis

Robustní desková ochrana z vysoce pevného polyetylenu (HDPE) žluté, reﬂexní barvy. Snadná montáž a uchycení pomocí kotvících šroubů
(1 deska = 2 otvory). Energie nárazu je absorbována vzduchovými komorami a pevností HDPE. Opatřeno výstražným pruhem z retroreﬂexní fólie.
Tloušťka desky 5 cm, možno vytvářet chráněné plochy dle svých potřeb.

Bezpečnost provozu
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OCHRANNÉ ZÁBRANY A BARIÉRY
Lehká zahrazovací mříž z HDPE
Použití: vymezení pracovního prostoru, směrování a zábrana vstupu nebo vjezdu.

Popis

Rozměr (š x v)

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

lehká zahrazovací bariéra – bílá

200 x 100 cm

DAN:20001

1 ks

1 ks

lehká zahrazovací bariéra – žlutá

200 x 100 cm

DAN:20002

1 ks

1 ks

Zahrazovací mříž je z pevného, plně probarveného HDPE, opatřena otočnými stojánky (snadná přeprava – úspora místa) a retroreﬂexní fólií s červeno-bílými pruhy. Systém zámků (ok a háčků) umožňuje zábrany snadno propojovat do řad dle požadované délky nebo je dle potřeby polohovat
a částečně tak vyrovnat malé nerovnosti terénu.
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Kovová zahrazovací mříž nůžková
Použití: vymezení pracovního prostoru, směrování a zábrana vstupu nebo vjezdu.

Popis

Max. délka

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

kovová mříž nůžková – červená/bílá, proﬁl 25 x 4 mm

360 cm

DAN:70-10

1 ks

1 ks

kovová mříž nůžková – červená/bílá, proﬁl 40 x 5 mm

400 cm

DAN:70-20

1 ks

1 ks

kovová mříž nůžková – žlutá/černá, proﬁl 25 x 4 mm

360 cm

DAN:70-30

1 ks

1 ks

kovová mříž nůžková – žlutá/černá, proﬁl 40 x 5 mm

400 cm

DAN:70-40

1 ks

1 ks

Bariéra je z ocelových proﬁlů – lehčí provedení z proﬁlu 25 x 4 mm, robustnější z proﬁlu 40 x 5 mm. Provedení červeno/bílé je opatřeno retroreﬂexní fólií. Na vyžádání můžeme dodat také provedení s kolečky nebo provedení se stěnovým držákem.

Bezpečnost provozu
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OCHRANNÉ ZÁBRANY A BARIÉRY
Kuželová zábrana
Použití: omezení vjezdu, směrování nebo jako vymezovací sloupek pro ochranu budov, nároží, nákladových prostor, strojů a zařízení.

Popis

Výška

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

kuželová zábrana, průměr základny 50 cm

130 cm

DAN:20030

1 ks

1 ks

Kuželová zábrana je tvořena těžkou základnou (25 kg) a ochranným žlutým plastovým kuželem. Celková hmotnost 30 kg. Možnost využití jako
dočasné (mobilní) nebo trvalé bariéry s možností upevnění základny 4 šrouby. Pro venkovní i vnitřní použití.
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Bezpečnost provozu

OCHRANNÉ ZÁBRANY A BARIÉRY
Přenosný zahrazovací sloupek, ocelový
Použití: zahrazovací sloupek pro vymezení tras, skladových, manipulačních a jiných prostor,
oddělení nebo uzavření tras a prostor.

Popis
zahrazovací sloupek kulatý

Barva

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá/černá

DAN:10-30

1 ks

1 ks

červená/bílá

DAN:10-40

1 ks

1 ks

Zahrazovací sloupek z žárově zinkované oceli ošetřený práškovým lakem a opatřený gumovou základnou. Pro venkovní i vnitřní použití.

Bezpečnost provozu
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OCHRANNÉ ZÁBRANY A BARIÉRY
Zahrazovací sloupek, ocelový
Použití: zahrazovací sloupek pro vymezení tras, skladových, manipulačních a jiných prostor,
oddělení nebo uzavření tras a prostor. Určeno k ukotvení pomocí zatloukací patky.

Popis
zahrazovací sloupek kulatý

Barva

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

žlutá/černá

DAN:10-10

1 ks

1 ks

červená/bílá

DAN:10-20

1 ks

1 ks

Zahrazovací sloupek z žárově zinkované oceli, ošetřený práškovým lakem. Pro venkovní i vnitřní použití. Dodáváno včetně zatloukací patky.
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Bezpečnost provozu

OCHRANNÉ ZÁBRANY A BARIÉRY
Bezpečnostní zábrany plastové A-Safe
Použití: ochrana pracovního či manipulačního prostoru, tras a strojních zařízení ve vnitřním
i venkovním prostředí.

Popis

Rozměr (š x v)

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

bezpečnostní zábrany plastové pevné

1000 x 1171 mm

DAN:FS-FU1

1 ks

1 ks

bezpečnostní zábrany plastové pevné

1500 x 1171 mm

DAN:FS-FU2

1 ks

1 ks

bezpečnostní zábrany plastové pevné

2000 x 1171 mm

DAN:FS-FU3

1 ks

1 ks

Zábradlí je vyrobeno ze speciálního ﬂexibilního plastu. Materiál se při nárazu deformuje a následně se vrací zpět do původního tvaru. Standardní
moduly ve třech různých šířkách. Jednoduchá instalace, dodáváno včetně ﬁxačního materiálu. Výstražná žlutá barva.

Bezpečnost provozu

strana 265

OCHRANNÉ ZÁBRANY A BARIÉRY
Bezpečnostní modulární bariéry plastové A-Safe
Použití: minimalizuje poškození vozidel, zboží a zranění osob ve vnitřním i venkovním prostředí.

Popis

Rozměr
(š x v x d)

Hmotnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

bezpečnostní modulární bariéra koncová

110 x 1171 x 110 mm

9,1 kg

DAN:FS-M-E

1 ks

1 ks

bezpečnostní modulární bariéra středová

110 x 1171 x 110 mm

9,2 kg

DAN:FS-M-M

1 ks

1 ks

bezpečnostní modulární bariéra rohová 90°

110 x 1171 x 110 mm

9,1 kg

DAN:FS-M-W90

1 ks

1 ks

bezpečnostní modulární bariéra rohová 45°

110 x 1171 x 110 mm

9,1 kg

DAN:FS-M-W45

1 ks

1 ks

sada 3 nosníků 1500 mm

50 x 75 mm (š x v)

5 kg

DAN:FS-H1

1 ks

1 ks

sada 3 nosníků 250–2000 mm

50 x 75 mm (š x v)

DAN:FS-H-L

1 ks

1 ks

Zábradlí je vyrobeno ze speciálního ﬂexibilního plastu. Materiál se při nárazu deformuje a následně se vrací zpět do původního tvaru. Jednoduchá
instalace, dodáváno včetně ﬁxačního materiálu. Snadné řešení dle momentální potřeb. Výstražná žlutá barva.
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Bezpečnost provozu

OCHRANNÉ ZÁBRANY A BARIÉRY
Bezpečnostní zábrany plastové A-Safe
Použití: ochrana pracovního či manipulačního prostoru, tras, strojních zařízení, regálů a polic
ve vnitřním i venkovním prostředí.

Popis

Rozměr (š x v)

Ø kužele

Hmotnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

bezpečnostní zábrana –
jedna kolejnice

2500 x 375 mm

225 mm

30,9 (kg)

DAN:RE1-4

1 ks

1 ks

bezpečnostní zábrana –
jedna kolejnice

1100 x 375 mm

225 mm

27,82 (kg)

DAN:RE1-2

1 ks

1 ks

bezpečnostní zábrana –
dvě kolejnice

2500 x 515 mm

225 mm

39,9 (kg)

DAN:RE2-4

1 ks

1 ks

bezpečnostní zábrana –
dvě kolejnice

1100 x 515 mm

225 mm

33,64 (kg)

DAN:RE2-2

1 ks

1 ks

Zábrany jsou vyrobeny ze speciálního ﬂexibilního plastu. Materiál se při nárazu deformuje a následně se vrací zpět do původního tvaru. Krajní
sloupce jsou otočné dle své osy, čímž zajišťují rozptýlení sil při nárazu. Kotvení do země, dodáváno včetně ﬁxačního materiálu. Výstražná žlutá
barva

Bezpečnost provozu
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OCHRANNÉ ZÁBRANY A BARIÉRY
Protinárazová ochrana plastová A-Safe
Použití: vymezení tras, nákladových a manipulačních prostor, strojních zařízení a technologií
před najetím a poškozením.

Popis

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

protinárazová ochrana modulární, koncová část

DAN:VB-E

1 ks

1 ks

protinárazová ochrana modulární, středová část

DAN:VB-M

1 ks

1 ks

trubka 1350 mm

DAN:VB-R

1 ks

1 ks

Protinárazová ochrana je vyrobena ze speciálního ﬂexibilního plastu. Materiál se při nárazu deformuje a následně se vrací zpět do původního tvaru.
Jednoduchá instalace, dodáváno včetně ﬁxačního materiálu. Výstražná žlutá barva.
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Bezpečnost provozu

OCHRANNÉ ZÁBRANY A BARIÉRY
Nájezdová ochrana plastová A-Safe
Použití: ochrana regálů a polic ve vnitřním i venkovním prostředí.

Popis

Výška

Hmotnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

nájezdová ochrana pro šířku stojiny 75-100 mm

600 mm

1,2 kg

DAN:RG-1

1 ks

1 ks

nájezdová ochrana pro šířku stojiny 100-125 mm

600 mm

1,2 kg

DAN:RG-2

1 ks

1 ks

Nájezdová ochrana je vyrobena ze speciálního ﬂexibilního plastu. Slouží zejména jako ochrana stojin regálů při manipulaci s paletovým a vysokozvižným vozíkem. Materiál se při nárazu deformuje a následně se vrací zpět do původního tvaru. Jednoduchá instalace bez ﬁxace do podlahy,
nevyžaduje žádné nářadí. Výstražná žlutá barva.

Bezpečnost provozu
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Dopravní zrcadlo TM – Inox (ocelové)
Použití: vysoce kvalitní ocelové dopravní zrcadlo pro venkovní použití.

Popis

dopravní zrcadlo ocelové,
set s držákem

Rozměr

Váha

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

Ø 60 cm

6,6 kg

9–15 m

DAN:TMINOX-60

1 ks

1 ks

Ø 80 cm

9,8 kg

15–22 m

DAN:TMINOX-80

1 ks

1 ks

40 x 60 cm

6,4 kg

9–15 m

DAN:TMINOX-40x60

1 ks

1 ks

60 x 80 cm

11,2 kg

15–22 m

DAN:TMINOX-60x80

1 ks

1 ks

Extrémní odolnost a životnost, vynikající odrazivost bez deformací, nezkresluje rovnoběžný pohyb. Záruka 5 let. Kompletní souprava dopravního
zrcadla a unikátního 4 bodového robustního držáku s možností nastavení v horizontální i vertikální rovině. Zrcadlo je vyrobeno z nerezové oceli.
Odolnost hurikánu (>117km/h). Rám zrcadla je UV odolný, zesílený v zadní části a je vybaven retroreﬂexní fólií 3M.
Dodávaný držák lze upevnit na stěnu nebo na stožár do průměru 80mm (držáky pro větší průměry rovněž k dispozici). Masivní ocelový proﬁl tl.
5mm, galvanicky pokoveno – ochrana proti korozi.
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Bezpečnost provozu

DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Dopravní zrcadlo UNISIG ekonomické, akrylátové
Použití: kvalitní dopravní zrcadlo pro venkovní použití.

Popis

dopravní zrcadlo akrylátové,
set s držákem

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

průměr 50 cm

5–7 m

DAN:350.35.000-4

1 ks

1 ks

průměr 60 cm

9–15 m

DAN:350.36.000-8

1 ks

1 ks

40 x 60 cm

9–15 m

DAN:350.46.000-1

1 ks

1 ks

60 x 80 cm

15–22 m

DAN:350.68.000-9

1 ks

1 ks

80 x 100 cm

22–27 m

DAN:350.81.000-7

1 ks

1 ks

Vynikající odrazivost bez deformací, nezkresluje rovnoběžný pohyb. Záruka 2 roky. Kompletní souprava dopravního zrcadla a jednoduchého 2
bodového držáku s možností nastavení v horizontální i vertikální rovině. Vysoká životnost, akrylátové zrcadlo má 70x větší pevnost než sklo.
Zrcadla jsou bez rámu, po obvodu jsou umístěny retroreﬂexní znaky.
Dodávaný držák lze upevnit na stožár do průměru 80 mm. Galvanicky pokoveno – ochrana proti korozi.

Bezpečnost provozu

strana 271

DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Dopravní zrcadlo TM kulaté, akrylátové
Použití: vysoce kvalitní dopravní zrcadlo nejvyšší třídy pro venkovní použití.

Popis
dopravní zrcadlo kulaté, akrylátové,
set s držákem

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

průměr 62 cm

9–15 m

DAN:341.36.000-6

1 ks

1 ks

průměr 80 cm

15–22 m

DAN:341.38.000-7

1 ks

1 ks

Mimořádná odolnost a životnost, vynikající odrazivost bez deformací, nezkresluje rovnoběžný pohyb. Záruka 5 let. Kompletní souprava dopravního zrcadla a unikátního 4 bodového robustního držáku s možností nastavení v horizontální i vertikální rovině. Odolnost hurikánu (>117 km/h),
vysoká životnost, akrylátové zrcadlo má 70x větší pevnost než sklo. Zrcadla jsou vybavena UV odolným rámečkem s retroreﬂexní fólii 3M. V případě požadované zvýšené odolnosti proti rychle letícím impaktům (například na železničních koridorech rychlovlaků) a vandalizmu doporučujeme
extrémně odolná zrcadla polykarbonátová.
Dodávaný držák lze upevnit na stěnu nebo na stožár do průměru 80 mm (držák pro větší průměry rovněž k dispozici). Masivní ocelový proﬁl
tl. 5 mm, galvanicky pokoveno – ochrana proti korozi.

strana 272

Bezpečnost provozu

DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Dopravní zrcadlo TM kulaté, polykarbonátové
Použití: precizní dopravní zrcadlo nejvyšší třídy pro venkovní použití s extrémní odolností.

Popis
dopravní zrcadlo kulaté,
polykarbonátové, set s držákem

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

průměr 62 cm

9–15 m

DAN:341.36.001-8

1 ks

1 ks

průměr 80 cm

15–22 m

DAN:341.38.001-9

1 ks

1 ks

Extrémní odolností. Vynikající odrazivost bez deformací, nezkresluje rovnoběžný pohyb. Záruka 5 let. Kompletní souprava dopravního zrcadla
a unikátního 4 bodového robustního držáku s možností nastavení v horizontální i vertikální rovině. Odolnost hurikánu (>117 km/h). Extrémní
odolnost proti rychle letícím impaktům (například na železničních koridorech rychlovlaků) a vandalizmu. Zrcadla jsou vybavena UV odolným
rámečkem s retroreﬂexní fólii 3M.
Dodávaný držák lze upevnit na stěnu nebo na stožár do průměru 80 mm (držák pro větší průměry rovněž k dispozici). Masivní ocelový proﬁl
tl. 5 mm, galvanicky pokoveno – ochrana proti korozi.

Bezpečnost provozu
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Dopravní zrcadlo TM hranaté, akrylátové
Použití: vysoce kvalitní dopravní zrcadlo nejvyšší třídy pro venkovní použití.

Popis

dopravní zrcadlo hranaté,
akrylátové, set s držákem

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

40 x 60 cm

9–15 m

DAN:341.44.000-2

1 ks

1 ks

60 x 80 cm

15–22 m

DAN:341.46.000-3

1 ks

1 ks

80 x 100 cm

22–27 m

DAN:341.48.000-4

1 ks

1 ks

100 x 120 cm

27–32 m

DAN:341.50.000-0

1 ks

1 ks

Mimořádná odolnost a životnost, vynikající odrazivost bez deformací, nezkresluje rovnoběžný pohyb. Záruka 5 let. Kompletní souprava dopravního zrcadla a unikátního 4 bodového robustního držáku s možností nastavení v horizontální i vertikální rovině. Odolnost hurikánu (>117 km/h),
vysoká životnost, akrylátové zrcadlo má 70x větší pevnost než sklo. Zrcadla jsou vybavena UV odolným rámečkem s retroreﬂexní fólii 3M. Pro
zvýšenou odolnost proti rychle letícím impaktům (například na železničních koridorech rychlovlaků) a vandalizmu doporučujeme extrémně odolná zrcadla polykarbonátová.
Dodávaný držák lze upevnit na stěnu nebo na stožár do průměru 80 mm (držáky pro větší průměry rovněž k dispozici). Masivní ocelový proﬁl
tl. 5 mm, galvanicky pokoveno – ochrana proti korozi.
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Bezpečnost provozu

DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Dopravní zrcadlo TM hranaté, polykarbonátové
Použití: precizní dopravní zrcadlo nejvyšší třídy pro venkovní použití s extrémní odolností.

Popis

dopravní zrcadlo hranaté,
polykarbonátové, set s držákem

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

40 x 60 cm

9–15 m

DAN:341.44.001-4

1 ks

1 ks

60 x 80 cm

15–22 m

DAN:341.46.001-5

1 ks

1 ks

80 x 100 cm

22–27 m

DAN:341.48.001-2

1 ks

1 ks

100 x 120 cm

27–32 m

DAN:341.50.001-9

1 ks

1 ks

Vynikající odrazivost bez deformací, nezkresluje rovnoběžný pohyb. Záruka 5 let. Kompletní souprava dopravního zrcadla a unikátního 4 bodového robustního držáku s možností nastavení v horizontální i vertikální rovině. Odolnost hurikánu (>117 km/h). Extrémní odolnost proti rychle
letícím impaktům (například na železničních koridorech rychlovlaků) a vandalizmu. Zrcadla jsou vybavena UV odolným rámečkem s retroreﬂexní
fólii 3M.
Dodávaný držák lze upevnit na stěnu nebo na stožár do průměru 80 mm (držáky pro větší průměry rovněž k dispozici). Masivní ocelový proﬁl
tl. 5 mm, galvanicky pokoveno – ochrana proti korozi.

Bezpečnost provozu
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Dopravní zrcadlo TM-H vyhřívané, polykarbonátové
Použití: precizní dopravní zrcadlo nejvyšší třídy pro venkovní použití s vyhříváním a extrémní
odolností.

Popis

dopravní zrcadlo vyhřívané,
polykarbonátové, set s elektronikou
a držákem

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Příkon max.
(230 V)

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

40 x 60 cm

9–15 m

100 W

DAN:361.44.001-3

1 ks

1 ks

60 x 80 cm

15–22 m

200 W

DAN:361.46.001-8

1 ks

1 ks

80 x 100 cm

22–27 m

200 W

DAN:361.48.001-7

1 ks

1 ks

100 x 120 cm

27–32 m

300 W

DAN:361.50.001-5

1 ks

1 ks

Vynikající odrazivost bez deformací, nezkresluje rovnoběžný pohyb. Záruka 5 let. Kompletní souprava dopravního zrcadla a unikátního 4 bodového
robustního držáku s možností nastavení v horizontální i vertikální rovině. Odolnost hurikánu (>117 km/h). Extrémní odolnost proti rychle letícím
impaktům (například na železničních koridorech rychlovlaků) a vandalizmu. Zrcadla jsou vybavena elektronikou pro rozmrazování a odmlžování,
dále pak UV odolným rámečkem s retroreﬂexní fólii 3M. Na vyžádání také v levnějším akrylátovém provedení.
Dodávaný držák lze upevnit na stěnu nebo na stožár do průměru 80 mm (držáky pro větší průměry rovněž k dispozici). Masivní ocelový proﬁl
tl. 5 mm, galvanicky pokoveno – ochrana proti korozi.
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Dopravní zrcadlo TM – nemlžící se hranaté, akrylátové
Použití: vysoce kvalitní dopravní zrcadlo nejvyšší třídy pro venkovní použití.

Popis

dopravní zrcadlo nemlžící,
akrylátové, set s držákem

Rozměr

Váha

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj.
množství

Ø 60 cm

6,6 kg

9–15 m

DAN:341.36.000-6

1 ks

1 ks

Ø 80 cm

9,8 kg

15–22 m

DAN:341.38.000-7

1 ks

1 ks

40 x 60 cm

6,4 kg

9–15 m

DAN:341.44.000-2

1 ks

1 ks

60 x 80 cm

11,2 kg

15–22 m

DAN:341.46.000-3

1 ks

1 ks

80 x 100 cm

11,2 kg

22–27 m

DAN:341.48.000-4

1 ks

1 ks

Mimořádná odolnost a životnost, vynikající odrazivost bez deformací, nezkresluje rovnoběžný pohyb. Záruka 5 let. Kompletní souprava dopravního zrcadla a unikátního 4 bodového robustního držáku s možností nastavení v horizontální i vertikální rovině. Zrcadlo má speciální povrchovou
úpravu bránící zamlžování, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. Odolnost hurikánu (>117 km/h), vysoká životnost, akrylátové zrcadlo
má 70x větší pevnost než sklo. V případě požadované zvýšené odolnosti proti rychle letícím impaktům (například na železničních koridorech rychlovlaků) a vandalizmu doporučujeme extrémně odolná zrcadla polykarbonátová. Zrcadla jsou vybavena UV odolným rámečkem s retroreﬂexní
fólii 3M.
Dodávaný držák lze upevnit na stěnu nebo na stožár do průměru 80 mm (držáky pro větší průměry rovněž k dispozici). Masivní ocelový proﬁl tl.
5 mm, galvanicky pokoveno – ochrana proti korozi.

Bezpečnost provozu
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Schéma aplikace dopravních zrcadel
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Zrcadlo průmyslové TMI, akrylátové
Použití: vysoce kvalitní zrcadlo pro venkovní použití v průmyslu i dopravě.

Popis

zrcadlo průmyslové, akrylátové,
set s držákem

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

průměr 50 cm

5–7 m

DAN:340.35.000-3

1 ks

1 ks

průměr 62 cm

9–15 m

DAN:340.36.000-8

1 ks

1 ks

průměr 80 cm

15–22 m

DAN:340.38.000-9

1 ks

1 ks

60 x 80 cm

9–15 m

DAN:340.56.000-8

1 ks

1 ks

60 x 80 cm

15–22 m

DAN:340.58.000-2

1 ks

1 ks

Dlouhá životnost a výborná odolnost, vynikající odrazivost bez deformací, nezkresluje rovnoběžný pohyb. Záruka 5 let. Kompletní souprava zrcadla a unikátního 4 bodového robustního držáku s možností nastavení v horizontální i vertikální rovině. Odolnost hurikánu (>117 km/h), vysoká
životnost, akrylátové zrcadlo má 70x větší pevnost než sklo. Zrcadla jsou vybavena tenkým akrylátovým rámečkem.
Dodávaný držák lze upevnit na stěnu nebo na stožár do průměru 80 mm (držák pro větší průměry rovněž k dispozici). Masivní ocelový proﬁl
tl. 5 mm, galvanicky pokoveno – ochrana proti korozi.

Bezpečnost provozu
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Zrcadlo Explorer, akrylátové
Použití: unikátní zrcadlo se zobrazovacím úhlem 180° pro venkovní použití.

Popis
zrcadlo Explorer akrylátové,
set s držákem

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

65 x 36 cm

9–15 m

DAN:351.62.100-2

1 ks

1 ks

85 x 46 cm

15–20 m

DAN:351.80.100-7

1 ks

1 ks

Dlouhá životnost a výborná odolnost, vynikající odrazivost. Doporučujeme jako průmyslové nebo dopravní zrcadlo. Kompletní souprava zrcadla
a 2 bodového robustního držáku s možností nastavení v horizontální i vertikální rovině. Odolnost hurikánu (>117 km/h), vysoká životnost, akrylátové zrcadlo má 70x větší pevnost než sklo. Zrcadla jsou vybavena tenkým akrylátovým rámečkem. Záruka 2 roky.
Dodávaný držák lze upevnit na stožár do průměru 80 mm. Galvanicky pokoveno – ochrana proti korozi.
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Zrcadlo kontrolní CP, akrylátové
Použití: vnitřní použití do výrobních prostor, dílen, hal, do komunikačních prostor budov,
podzemních garáží a podobně.

Popis
kontrolní zrcadlo Check Point
akrylátové, set s držákem

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

30 x 50 cm

5–7 m

DAN:342.35.000-2

1 ks

1 ks

40 x 60 cm

9–15 m

DAN:342.36.000-6

1 ks

1 ks

60 x 90 cm

18–25 m

DAN:342.39.000-9

1 ks

1 ks

Kompletní souprava zrcadla a jednoduchého držáku tvaru „J“ pro upevnění na stěnu, s možností nastavení v horizontální i vertikální rovině. Vysoká
životnost, akrylátové zrcadlo má 70x větší pevnost než sklo. Zrcadla jsou vybavena plastovým ochraným rámem. Záruka 2 roky.
Na vyžádání lze dodat také dvoubodový nebo precizní, mimořádně stabilní, 4 bodový držák k upevnění na sloupek do průměru 80 mm.

Bezpečnost provozu
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Zrcadlo dohledové SM, akrylátové
Použití: do vnitřních nebo krytých venkovních prostor (zrcadlo není určeno pro vystavení
povětrnostním vlivům).

Popis

zrcadlo dohledové, akrylátové,
set s držákem

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

průměr 35 cm

1–4 m

DAN:225.33.000-3

1 ks

1 ks

průměr 50 cm

5–7 m

DAN:225.35.000-4

1 ks

1 ks

průměr 62 cm

9–15 m

DAN:225.36.000-9

1 ks

1 ks

průměr 80 cm

15–22 m

DAN:225.38.000-1

1 ks

1 ks

40 x 60 cm

9–15 m

DAN:225.46.000-2

1 ks

1 ks

60 x 80 cm

15–20 m

DAN:225.68.000-6

1 ks

1 ks

Vynikající odrazivost a vysoká pevnost. Kompletní souprava zrcadla a jednoduchého držáku na stěnu s možností nastavení. Vysoká životnost
a odolnost – akrylátové zrcadlo má 70x větší pevnost než sklo. Zrcadla jsou vybavena tenkým akrylátovým rámečkem. V případě mimořádných
požadavků na odolnost dodáváme dohledová zrcadla také v polykarbonátovém provedení. Záruka 2 roky.
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Zrcadlo Transpo, akrylátové
Použití: do vnitřních nebo krytých venkovních prostor (zrcadlo není určeno pro vystavení
povětrnostním vlivům).

Popis
transpo, do kabin ještěrek
a vysokozdvižných vozíků
transpo s držákem na stěnu

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

25 x 13 x 7 cm

1–2 m

DAN:351.01.000-1

1 ks

1 ks

45 x 25 x 15 cm

1–2 m

DAN:351.30.000-3

1 ks

1 ks

65 x 65 x 36 cm

9–15 m

DAN:351.62.000-8

1 ks

1 ks

85 x 85 x 46 cm

15–20 m

DAN:351.80.000-5

1 ks

1 ks

Vysoce kvalitní průmyslová panoramatické zrcadlo se zobrazovacím úhlem 180°. Vynikající odrazivost a vysoká pevnost. Kompletní souprava
zrcadla a jednoduchého držáku s možností nastavení. Vysoká životnost a odolnost – akrylátové zrcadlo má 70x větší pevnost než sklo. Zrcadla jsou
vybavena tenkým akrylátovým rámečkem. Záruka 2 roky.

Bezpečnost provozu
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Zrcadlo přehledové BM – pozorovací úhel 90°, akrylátové
Použití: průmyslové přehledové zrcadlo pro vnitřní použití do skladových, obchodních
a výrobních prostor.

Popis

zrcadlo přehledové 90°, akrylátové

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

50 cm

1–8 m

DAN:222.35.000-1

1 ks

1 ks

62 cm

10–15 m

DAN:222.36.000-6

1 ks

1 ks

80 cm

15–20 m

DAN:222.38.000-7

1 ks

1 ks

90 cm

20–25 m

DAN:222.39.000-8

1 ks

1 ks

100 cm

25–30 m

DAN:222.30.000-3

1 ks

1 ks

125 cm

30–40 m

DAN:222.40.000-0

1 ks

1 ks

Vynikající odrazivost a vysoká pevnost. Lehké akrylátové zrcadlo s možností upevnění na stěnu (pomocí šroubků) nebo zavěšení na řetízek. Vysoká životnost a odolnost – akrylátové zrcadlo má 70x větší pevnost než sklo. Záruka 2 roky.
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Zrcadlo přehledové BM – pozorovací úhel 180°, akrylátové
Použití: průmyslové přehledové zrcadlo pro vnitřní použití do skladových, obchodních
a výrobních prostor.

Popis

zrcadlo přehledové 180°, akrylátové

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

50 cm

1–8 m

DAN:221.35.000-5

1 ks

1 ks

62 cm

10–15 m

DAN:221.36.000-8

1 ks

1 ks

80 cm

15–20 m

DAN:221.38.000-9

1 ks

1 ks

90 cm

20–25 m

DAN:221.39.000-2

1 ks

1 ks

100 cm

25–30 m

DAN:221.30.000-5

1 ks

1 ks

125 cm

30–40 m

DAN:221.40.000-7

1 ks

1 ks

Vynikající odrazivost a vysoká pevnost. Lehké akrylátové zrcadlo s možností upevnění na stěnu (pomocí šroubků) nebo zavěšení na řetízek. Vysoká životnost a odolnost – akrylátové zrcadlo má 70x větší pevnost než sklo. Záruka 2 roky.

Bezpečnost provozu
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Zrcadlo přehledové BM – pozorovací úhel 360°, akrylátové
Použití: průmyslové přehledové zrcadlo pro vnitřní použití do skladových, obchodních
a výrobních prostor.

Popis

zrcadlo přehledové 360°, akrylátové

Rozměr

Pozorovací
vzdálenost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

50 cm

1–8 m

DAN:220.35.000-5

1 ks

1 ks

62 cm

10–15 m

DAN:220.36.000-1

1 ks

1 ks

80 cm

15–20 m

DAN:220.38.000-2

1 ks

1 ks

90 cm

20–25 m

DAN:220.39.000-6

1 ks

1 ks

100 cm

25–30 m

DAN:220.30.000-7

1 ks

1 ks

125 cm

30–40 m

DAN:220.40.000-9

1 ks

1 ks

Vynikající odrazivost a vysoká pevnost. Lehké akrylátové zrcadlo s možností upevnění na stěnu (pomocí šroubků) nebo zavěšení na řetízek. Vysoká životnost a odolnost – akrylátové zrcadlo má 70x větší pevnost než sklo. Záruka 2 roky.
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Schéma aplikace BM zrcadel

180°

180°

360°

Bezpečnost provozu

90°

180°

90°
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DOPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZRCADLA
Zrcadlo inspekční, akrylátové
Použití: precizní průmyslové inspekční zrcadlo s podvozkem.

Popis
inspekční zrcadlo bez osvětlení

inspekční zrcadlo s osvětlením

Rozměr

Hmotnost

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

průměr 25 cm

1,0 kg

DAN:352.07.000-4

1 ks

1 ks

průměr 35 cm

2,0 kg

DAN:352.08.000-0

1 ks

1 ks

20 x 40 cm

1,5 kg

DAN:352.03.204-8

1 ks

1 ks

průměr 25 cm

1,0 kg

DAN:352.05.000-5

1 ks

1 ks

průměr 35 cm

2,0 kg

DAN:352.06.000-1

1 ks

1 ks

20 x 40 cm

1,5 kg

DAN:352.04.000-2

1 ks

1 ks

Vynikající odrazivost. Bez nebo s osvětlením. Po ukončení činnosti zrcadlo osušte a uschovejte! Lehké akrylátové zrcadlo s teleskopickou rukojetí
a podvozkem. Možnost snadného složení do kompaktního balíčku pro uložení nebo transport. Vysoká životnost a odolnost – akrylátové zrcadlo
má 70x větší pevnost než sklo. Osvětlení pomocí výkonných LED (napájení z integrované baterie). Pro zachování dlouhé životnosti zrcadla doporučujeme použití v krytých prostorách. Záruka 5 let.
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OBVAZOVÝ MATERIÁL, NÁPLASTI
Náplasti bez lepidla Soft1
Použití: na menší řezné rány a oděrky v průmyslových provozech, zdravotnictví, sociální sféře
i domácnostech.

Popis

Rozměr

Obj. číslo

Balení

Min. obj. množství

tělová barva

6 x 500 cm

SNG:012053

96 ks

1 ks

modrá barva

6 x 500 cm

SNG:012130

96 ks

1 ks

SNG:012205

12 ks

1 ks

Příslušenství

zásobník

Speciální voděodolné náplasti bez lepidla Soft1 představují revoluční řešení v oblasti obvazového materiálu. Náplast je samolepící, dokonale přilne
k mokré i mastné pokožce, spolehlivě drží i ve vodě. Díky použití speciální technologie se nepřichycuje na poranění ani k chloupkům. Absorbuje
krev, je elastická, porézní a zajišťuje plnou ﬂexibilitu i na kloubech.
Náplast Soft1 je dostupná v několika velikostech včetně praktického zásobníku s integrovaným nožem zajišťujícím snadnou a rychlou manipulaci.

Obvazový materiál, náplasti
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
Preambule
Předmětem těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vztahu mezi společností MSM, spol. s r.o. (dále
jen prodávající) a odběratelem (dále jen kupující). Všeobecné obchodní a dodací podmínky MSM, spol. s r.o. jsou veřejně přístupné a uvedené
v objednávkovém katalogu prodávajícího, jeho ceníku, na internetových stránkách prodávajícího, jsou součástí cenových nabídek a rámcových či
kupních smluv, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Kupující si může tyto podmínky vyžádat také samostatně v listinné podobě. V otázkách,
které nejsou těmito podmínkami upraveny, se práva a povinnosti stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

I. Objednávky zboží
1.1.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ze své platné, pravidelně aktualizované nabídky, v množství a druhu dle jednotlivých
písemných objednávek kupujícího.

1.2.

Kupující objednávkou zboží deklaruje svůj souhlas s těmito podmínkami a přijímá je jako závazné pro dané plnění, nebylo-li dohodnuto
jinak.

1.3.

Objednávky zboží musí splňovat alespoň následující náležitosti: přesné určení objednatele, jméno, telefonické spojení, katalogové číslo
a popis zboží, počet kusů, navrhovaná (požadovaná) dodací lhůta, místo dodání.

1.4.

Objednávky přijímá prodávající písemně (poštou), elektronicky (e-mail), faxem nebo telefonicky.

1.5.

Prodávající přijímá objednávky na adrese: MSM, spol. s r.o., P. O. Box 120, 261 81 Příbram, faxem na čísle: 318 635 213, elektronickou poštou na adrese msm@msmgroup.eu nebo telefonicky v zákaznickém centru na číslech s provolbou: 602 176 945, 602 184 427,
725 850 595, 725 850 596, 725 850 597, linka 38 nebo 74, linka na vedoucí zákaznického centra je 32.

1.6.

V případě, že kupující žádá změnu podmínek odchylných od těchto podmínek, je k odsouhlasení takovéto změny oprávněn člen vedení
prodávajícího nebo z pověření vedení společnosti, ředitel obchodní divize.
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II. Dodací podmínky
2.1.

Dodávky jsou realizovány vlastními vozidly prodávajícího, smluvními partnery (přepravní služba) nebo poštou. Prodávající volí přepravu
s ohledem na co nejefektivnější způsob dodávky vzhledem k charakteru zboží, jeho množství a dojezdové vzdálenosti. Pokud byla s kupujícím sjednána přesná pravidla pro dodávky zboží, řídí se prodávající těmito pravidly.

2.2.

Zboží skladem je expedováno do 48 hodin, objednávky v režimu STATIM do 24 hodin. Zboží, jež není skladem, je expedováno ihned po
jeho přijetí na sklad MSM. Obvyklá dodací lhůta tohoto zboží činí 7–21 dnů. Není-li možné zboží expedovat včas, je o této skutečnosti
zákazník obvykle informován, včetně sdělení předpokládané dodací lhůty.

2.3.

U zboží vyráběného na zakázku nebo u speciálních položek sortimentu, okrajových velikostí daného druhu zboží, může být v některých
případech dodací lhůta delší než 30 dnů. O této skutečnosti bude kupující prodávajícím včas informován.

2.4.

Kupující si vyhrazuje právo odmítnout dodávku zboží či služeb, pokud jej k tomu vedou závažné důvody – například platební neschopnost
kupujícího či neuhrazené pohledávky za prodávajícím.

2.5.

Prodávající realizuje dodávku zboží v rámci České republiky na vlastní náklady (dle režimu CPT INCOTERMS 2000) vždy, pokud hodnota
zboží bez DPH v dané zásilce bude činit nejméně 3000,- Kč. U dodávek pod 3000,- Kč může prodávající přistoupit k vyúčtovaní poštovného
a balného dle platných tarifů (ceny zboží jsou pak chápány jako ceny EXW), u zboží na dobírku je účtováno doběrečné. V případě dodávek
do zahraničí je používán režim EXW dle Incoterms 2000.

2.6.

Prodávající splní dodávku zboží předáním zboží kupujícímu nebo předáním zboží prvnímu dopravci. Předáním zboží kupujícímu přechází
na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

2.7.

Před potvrzením přepravního listu je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a kompletnost dodávky zboží, tj. počet kartonů.
Pokud bude zjištěn jakýkoliv nesouhlas (poškození obalů, nebo nesouhlas v počtu kartonů), kupující dodávku buď nepřevezme nebo zjištěnou neshodu zaznamená na přepravní list, který si nechá přepravcem potvrdit. V obou případech je povinen o tom neprodleně informovat
prodávajícího.

2.8.

Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny, nebyla-li učiněna jiná dohoda obou smluvních stran.
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III. Záruka a reklamace
3.1.

Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží po celou dobu jeho použitelnosti, u přístrojové techniky po dobu 24 měsíců, v případě příslušenství přístrojové techniky po dobu 6 měsíců, pokud není prodávajícím stanovena pro konkrétní zboží či obchodní případ záruční
lhůta jiná.

3.2.

Pokud charakter zboží vyžaduje vydání záručního listu, jsou podmínky záruky deﬁnovány v tomto záručním listu.

3.3.

Práva a odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Záruka se na zboží, kromě případů uvedených
v záručním listu, nevztahuje v případě, kdy k vadě došlo úmyslným poškozením nebo v důsledku nesprávného zacházení nebo bylo-li zboží
užíváno k jiným účelům, než ke kterým je určeno nebo k vadě nedošlo v souvislosti s užíváním zboží, ale v důsledku jiného nepředvídatelného vlivu či síly nebo se nejedná o vadu v pravém slova smyslu, ale o opotřebení zboží nebo jednotlivé součástky v souladu s životností
uvedenou v dokladech ke zboží, které byly kupujícímu předány nebo známy, případně s obvyklou životností takového druhu výrobku nebo
součástky nebo výrobků či součástek srovnatelných nebo kdy se jedná o jiné vady, které nejsou svou podstatou vadami jakosti.

3.4.

Za reklamaci je považován kvantitativní nesouhlas (ceny, druhu nebo počtu kusů v dodávce, nesouhlas s vystavenými doklady nebo objednávkou, resp. kupní smlouvou) a dále neshoda s požadovanými (deklarovanými) vlastnostmi zboží – dále jen kvalitativní nesouhlas.

3.5.

V případě kvantitativního nesouhlasu, předloží kupující prodávajícímu reklamační záznam nebo jiným obvyklým způsobem uplatní reklamaci u prodávajícího a to neprodleně po kontrole zboží, nejpozději do 2 dnů od jeho dodání.

3.6.

V případě kvalitativního nesouhlasu, uplatní kupující reklamaci po zjištění nesouhlasu bez zbytečného prodlení, přičemž prodávající provede písemný záznam o této reklamaci. Prodávající na základě záznamu o reklamaci tuto projedná ve spolupráci s dodavatelem (výrobcem)
zboží a s výsledkem seznámí kupujícího nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

3.7.

Zjevné vady na zboží je kupující povinen reklamovat ihned, nejpozději v okamžiku převzetí zboží.

3.8.

Oprávněná reklamace bude řešena dle jejího charakteru a dohody smluvních stran, v případě kvalitativního nesouhlasu výměnnou zboží
nebo vrácením kupní ceny vadného zboží kupujícímu.

3.9.

Reklamace jež nebudou podány řádně a včas, nebudou prodávajícím přijaty. Neoznámení vad ve stanovených lhůtách znamená, že kupující
zboží přijal bez výhrad.
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IV. Servis
4.1.

Pokud charakter zboží vyžaduje následné servisní zajištění, například v případě dodávky přístrojové techniky, je záruční i pozáruční servis
zajištěn vyškolenými servisními techniky prodávajícího, případně smluvní servisní organizací. Záruční servis je zcela bezplatný. V případě pozáručního servisu jsou účtovány použité náhradní díly, práce servisního technika a kilometrovné. Čas technika na cestě se neúčtuje.
Obvyklý nástup na opravu přístroje je do 48 hodin od nahlášení poruchy, přičemž svátky a dny pracovního volna se do této lhůty nezapočítávají. V případě vážné závady vyžadující dílenskou opravu trvající déle než 7 dní, zapůjčí prodávající zpravidla náhradní přístroj.

4.2.

Tam, kde je to účelné, například v případě dodávky většího množství přístrojů, doporučuje prodávající kupujícímu uzavřít samostatnou
servisní smlouvu.

4.3.

Součástí servisních služeb prodávajícího je rovněž provádění preventivních bezpečnostně technických kontrol ve smyslu zákona 123/200 Sb.
v platném znění.

V. Vrácení zboží
5.1.

Kupující může, ve výjimečných případech, vrátit zboží prodávajícímu, výhradně však po předchozím odsouhlasení prodávajícím a to pouze
na náklady kupujícího. Kupující je povinen vrátit zboží pouze ve stavu v jakém jej převzal. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené,
bez vad, přičemž za vady se rozumí také znečištění prachem, poškozené obaly, popisky kartonů zboží, jejich vnitřních či vnějších obalů,
nalepené štítky nebo jakékoliv další zásahy kupujícího do balení produktů nebo pokud zboží či jeho balení nesou stopy vlhkosti.

5.2.

Vrácením zboží také kupující prohlašuje, že zboží bylo řádně skladováno dle předepsaných podmínek a v případě sterilního zboží nebyla
nijak narušena jeho sterilita.
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VI. Kupní cena zboží a platební podmínky
6.1.

Kupní cena zboží je stanovena dle ceníku prodávajícího platného ke dni přijetí objednávky, nebo dle písemné cenové nabídky prodávajícího, případně dle smluvně dohodnuté ceny.

6.2.

U některých položek zboží může docházet k průběžným změnám ceny v souvislosti s podmínkami cenové regulace a v návaznosti na kurz
měn při dovozu zboží.

6.3.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím ke dni expedice zboží.

6.4.

Uhrazením kupní ceny zboží se rozumí den připsání na účet prodávajícího.

6.5.

Splatnost faktur (daňových dokladů) je stanovena na 14 dnů, nebyla-li sjednána lhůta delší.

6.6.

V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží, má prodávající právo uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den
prodlení, nebyla-li výše úroku sjednána odchylně. Uhrazením úroku z prodlení nezaniká povinnost uhradit kupní cenu zboží v plné výši,
ani nárok kupujícího na náhradu škody, pokud mu v souvislosti s prodlením prokazatelně vznikla.

VII. Platnost všeobecných obchodních a dodacích podmínek
7.1.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2010 a jsou platné a účinné do vydání nových podmínek.
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VIII. Závěrečná ustanovení
8.1.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat tyto podmínky nebo vydat nové.

8.2.

Pokud kupující stanovil své všeobecné či jiné nákupní podmínky, je povinen nejpozději s první objednávkou zboží tyto podmínky předložit
prodávajícímu k odsouhlasení.

8.3.

Jsou-li všeobecné či jiné nákupní podmínky kupujícího v rozporu s těmito podmínkami, nejsou pro prodávajícího závazné, ledaže by se na
jejich platnosti s kupujícím dohodl.

8.4.

Nebyl-li prodávající prokazatelně seznámen se všeobecnými či jinými nákupními podmínkami kupujícího, pak se kupující zříká práva
vymáhat od prodávajícího splnění takovýchto podmínek.

Za MSM, spol. s r.o.
Vladimír Pušec
jednatel
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