
Osobní ochranné prostředky (OOP) kategorie II a III splňují požadavky nařízení (EU) 2016/425 o OOP (které ruší směrnici 
89/686/EHS o OOP) a jsou certifikovány Finským institutem pracovního lékařství, na adrese Topeliuksenkatu 41b, 00250 
Helsinki, Finsko, který je oznámeným subjektem č. 0403.    

Tyto informace pro uživatele se týkají osobních ochranných prostředků (OOP) navrže-
ných a vyrobených firmou Elis Design and Supply Chain Centre AB pro Elis Group. Veškeré 
osobní ochranné prostředky (OOP) kategorie II a III odpovídají popisu v tomto dokumen-
tu a jsou v souladu s nařízením (EU) 2016/425 o OOP. Každý oděv je opatřen štítkem, který 
odkazuje na příslušnou harmonizovanou normu a/nebo technické specifikace uvedené 
níže. Oděvy certifikované jako OOP nezajišťují ochranu hlavy, očí, rukou ani nohou. Pro 
ochranu zmíněných částí těla je nutné ochranný oděv doplnit odpovídajícími OOP. Tento 
dokument je spolu s Prohlášeními o shodě dostupný na webové stránce www.elis.com.  

EN 343:2003+A1:2007 Ochrana proti dešti 
Výrobky certifikované podle normy EN 343 chrání před deštěm a nepříznivým počasím. 
U materiálů a jejich prošití se zjišťuje odolnost proti průniku vody a odolnost proti průniku 
vodní páry. V závislosti na naměřených hodnotách je výrobek označen jako OOP 
kategorie 1–3, přičemž kategorie 3 je nejvyšší. Níže uvádíme rozdělení do tříd podle 
omezené doby nošení (RET) v závislosti na teplotě pracovního prostředí: 

Teplota pracovního prostředí 25 °C 20 °C 15 °C 10 °C 5 °C

Doba nošení (v min) 60 75 100 240 -

Každý oděv nese štítek s označením CE, na kterém jsou uvedeny hodnoty o nepromokavosti (X) a schop-
nosti odvádět vlhkost od těla (Y). 

X – Odolnost proti průniku vody
Y – Prodyšnost  

Ochranné oděvy proti dešti jsou obvykle svrchní vrstvou pracovního úboru. Vyvarujte se jejich nošení přes 
takové vrstvy oděvu, které zadržují vlhkost. 

EN 14404:2004 + A1:2010 Chrániče kolen pro práci vkleče
Při práci v kleče je doporučeno používat chrániče kolen. Chrániče kolen pomáhají rovno-
měrně rozložit působící síly a chrání před poraněním způsobeným malými, tvrdými objekty, 
které leží na zemi. Žádné chrániče kolen neposkytují plnou ochranu proti zranění za všech 
okolností. Po vyjmutí kolenních výztuh oděv neposkytuje žádnou ochranu. Jakékoliv zne-
čištění či úpravy kolenních výztuh mohou snížit úroveň ochrany. Kolenní výztuhu nahraďte 

novým kusem, pokud je děravá nebo popraskaná nebo pokud ztratila na pružnosti. Při 
výběru chráničů se ujistěte, že je kapsa i výztuha ve správné pozici. Pokud tomu tak 
není, zvažte výměnu za pár jiné velikosti nebo pořízení chráničů na míru.
Oděv je certifikován a navržen pro použití s výztuhou „GEX 240“ (245 x 145 mm) výrobce 
Eurotex. Certifikované ochrany je dosaženo pouze při nošení těchto kolenních chráničů 
současně s kalhotami ELIS. 
Klasifikace: typ 2 (pěnová výztuha z plastu pro vložení do kapes na nohavicích kalhot), 
třída provedení 1 (chrániče kolen vhodné pro používání na rovném nebo nerovném 
povrchu s ochranou proti propíchnutí silou alespoň 100 ± 5 N). Vždy se ujistěte, že kolenní 
chrániče vkládáte do oděvu správným způsobem. Pokyny pro správné umístění: chráni-
če vkládáme do oděvu hladkou stranou ven a perforovanou stranou směrem ke koleni.

Před praním z oděvu vyjměte kolenní výztuhy a vyprázdněte všechny kapsy.   

EN 1149-5:2018 Ochranné oděvy s elektrostatickými vlastnostmi
Tato norma nahrazuje normu EN 1149-5:2008. Norma EN 1149-5 specifikuje materiálové 
a konstrukční požadavky pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, používaný 
jako součást celkového uzemněného systému v případech, kdy je odpor mezi osobou a 
zemí menší než 108 Ω. Ochranný oděv je určen k nošení v zónách 1, 2, 20, 21 a 22 (viz 
norma EN 60079-10-1: Výbušné plynné atmosféry a norma EN 60079-10-2: Výbušné atmo-

sféry s hořlavým prachem), kde minimální iniciační energie výbušné atmosféry není nižší než 0,016 mJ. 
Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nesmí být použit v atmosféře obohacené kyslíkem ani 
v zóně 0 (viz norma EN 60079-10-2) bez předchozího schválení příslušným bezpečnostním technikem. 
Úkolem ochranného oděvu je předcházet nechtěným zápalným výbojům v potenciálně výbušných at-
mosférách a vypuknutí požáru. Oděv s certifikací EN 1149-5 musí během běžného používání (zahrnujícího 
veškeré pohyby) trvale pokrývat všechny materiály/oděvy, které tuto certifikaci nemají, aby nedošlo 
k přerušení uzemnění. Ze stejného důvodu ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nesvlékejte 
ve výbušném či hořlavém prostředí, v prostředí obohaceném kyslíkem ani při manipulaci s potenciálně 
výbušnými látkami. 

Kukly z materiálů nerozptylujících elektrostatický náboj musí být oděvem zakryty nebo odstraněny. Suché 
zipy nesmí být při práci v rizikovém prostředí rozepnuté. Oděv je nutné čistit v souladu s pokyny výrobce: 
pouze podle standardních procesů v průmyslových prádelnách. 

Poznámka: Norma se nevztahuje na ochranu proti vysokému napětí, pro tyto případy platí norma IEC 
61482-2.

IEC 61482-2:2009 Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku  
Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro materiály a oděvy užívané pro 
ochranu pracovníků před účinky elektrického oblouku.  Výkonnost materiálu je hodno-
cena na základě obecných požadavků, z nichž nejdůležitější je odolnost proti tepelným 
účinkům oblouku. U certifikovaného oděvu byly zvlášť otestovány použité materiály i oděv 
jako takový. Stupeň ochrany je vypočten na základě předpovědi popálenin druhého stup-

ně u osoby, která by v oděvu byla v důsledku nehody vystavena elektrickému oblouku. Předmětem této 
normy není úraz elektrickým proudem, hlukem, UV zářením, nárůstem tlaku, horkým olejem ani důsledky 
tělesného a duševního šoku nebo toxickými vlivy. Předmětem normy nejsou ani ochranné prostředky pro 
ochranu hlavy, rukou a nohou. 

Pod ochrannou kombinézou nenoste oblečení (např. spodní prádlo) z polyamidu, polyesteru nebo akrylu 
či dalších syntetických materiálů, které se při zásahu obloukem taví. Přestože je oděv navržen pro ochra-
nu před plamenem, může být jeho ochranná funkce snížena, pokud je znečištěný. Znečištěný oděv je 
proto nutné vždy vyčistit. Nikdy nepoužívejte oděv, který byl při předchozím nošení poškozen elektrickým 
obloukem!  
Při testování se používají dvě mezinárodně uznávané metody. Uživatel podle potřeby specifikuje alespoň 
jednu testovací metodu. Ochranné oblečení spadá do třídy 1 (4 kA) nebo třídy 2 (7 kA), přičemž třída 2 
poskytuje vyšší ochranu proti tepelným účinkům oblouku. 
Druhou testovací metodou je „zkouška elektrickým obloukem v otevřeném prostoru“. Tepelná odolnost 
je stanovena ve formě hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV) nebo prahové energie otevření ma-
teriálu (EBT) vyjádřené v kal/cm². Čím vyšší je hodnota ATPV či EBT, tím vyšší tepelnou ochranu oděv 
poskytuje. 
Pokud oděv sestává z několika různých materiálů, uvádí štítek na oděvu nejnižší z naměřených hodnot. 

EN 13034:2005+A1:2009 Ochranné oděvy poskytující omezenou ochranu proti kapalným 
chemikáliím typ PB [6] 
Tyto ochranné oděvy poskytují omezenou ochranu proti malému množství rozstříknutých 
kapalných chemikálií. Oděvy typu 6 jsou určeny k ochraně proti potenciální expozici leh-
kému postřiku, kapalným aerosolům nebo nízkým objemům rozstřiku. Norma se nevztahuje 
na přímý kontakt s vysokým objemem rozstřiku či na kontakt s vysokotlakými rozstřiky kapal-

ných chemikálií. Ochranná kombinéza musí být doplněna vhodnou obuví a/nebo dalšími ochrannými 
prostředky. 
Oděv je zkonstruován tak, aby bránil penetraci chemikálií a bylo možné jej po případném kontaktu s 
kapalnými chemikáliemi „opláchnout“. Oděvy poskytující částečnou ochranu těla (typ PB [6]) je možné 
používat zvlášť nebo v kombinaci s dalšími OOP. Pro zajištění co nejvyššího stupně ochrany použijte oděv, 

který zakrývá celé tělo: kombinézu v celku nebo dvoudílný oděv, tyto musí být certifikovány podle normy 
EN 13034. Oděvy typu PB [6] nebyly podrobeny zkoušce pro celý oděv. Pro výběr vhodného ochranného 
oděvu musí být provedeno hodnocení rizik.  
Pozor: Každý oděv je označen informací o vlastnostech použitého materiálu, názvech chemikálií a jejich 
přibližné koncentraci, včetně informace o indexu propustnosti a odpudivosti kapaliny, aby měl chráněný 
pracovník vždy k dispozici adekvátní informace. 
Každý nově vybraný komplet doporučujeme podrobit zkoušce výkonnosti v reálných podmínkách vy-
stavením rizikovým látkám. 
Pro zajištění bezpečnosti nositele je nutné dodržovat pokyny výrobce pro čištění a opětovné nanášení 
ošetření. Opětovně ošetřovat lze výhradně čisté kusy oděvu před jejich předáním nositeli, opětovnou 
impregnaci proto vždy musí nanášet dodavatel oděvu. V případě náhodného kontaktu s kapalnými 
chemikáliemi musí pracovník okamžitě opustit pracoviště, oděv svléknout a přesvědčit se o rozsahu škod.

EN ISO 20471:2013 Oděvy s vysokou viditel-
ností – Zkušební metody a požadavky
V této normě jsou stanoveny požadavky na 
oděvy s vysokou viditelností, které vizuálně 
signalizují přítomnost uživatele při denním 
světle a při osvětlení světlomety vozidel za 

tmy. Oděvy s vysokou viditelností jsou podle normy rozdě-
leny do 3 tříd, oděvy třídy 3 jsou nejviditelnější. Vyšší třídy 
viditelnosti je možné docílit kombinováním různých oděvů.

Třídy oděvů se dělí podle minimální plochy nápadných 
materiálů (udávané v m²) pro fluorescenční materiály a retroreflexní pásky:  

Třída 1 Třída 2 Třída 3

Fluorescenční materiál 0,14 m² 0,50 m² 0,80 m²

Retroreflexní materiál 0,10 m² 0,13 m² 0,20 m²

Oděvy jsou označené údajem o třídě ochrany, kterou poskytují, a údajem o předpokládané době ži-
votnosti. U materiálů i retroreflexních pásků byl praním v laboratorních podmínkách určen maximální 
počet pracích cyklů, při kterých oděv stále poskytuje ochranu. Laboratorní testování nebralo v potaz 
opotřebení způsobené nošením ani další faktory, které mohou životnost oděvu ovlivnit (způsob používá-
ní, pracovní prostředí, péče o oděv atd.) Zašpiněné oděvy poskytují nižší úroveň ochrany. Pravidelnou 
výměnou oděvů předejdete tomu, aby oděvy zůstaly trvale znečištěny, a prodloužíte jejich životnost.  

ISO 11612:2015 Oděvy na ochranu proti teplu a plameni 
Tato norma se vztahuje na ochranné oděvy s vlastnostmi proti omezenému šíření plamene 
a na oděvy pro situace, kdy je uživatel vystaven sálavému, konvekčnímu nebo kontakt-
nímu teplu nebo částicím rozstříknutého roztaveného kovu. Třetí verze normy nahrazuje 
předchozí normu ISO 11612:2008. Byly provedeny drobné změny týkající se např. překrytí 
oděvů či oblastí těla zakrytých ochrannými oděvy. Pro kompletní ochranu je nutné přidat 

ochranné prostředky pro ochranu hlavy, rukou a nohou. V některých pracovních prostředích musí být 
zváženo i použití vhodných prostředků k ochraně dýchacích orgánů. Norma stanoví minimální požadav-
ky na vlastnosti pro čtyři úrovně ochrany (1–4), kde úroveň 1 značí vystavení nízkému riziku a úroveň 4 
riziko extrémního vystavení. Označení oděvu uvádí úroveň ochrany pomocí kódu sestávajícího z čísel a 
písmen. Požadovaná úroveň ochrany by měla být výsledkem hodnocení rizik. 

Kód a vlastnosti:
• A1/A2 omezené šíření plamene: šíření plamene na povrchu (A1) – povinné / šíření plamene na okraji (A2)
• B1–B3 konvekční teplo 
• C1–C4 radiační (sálavé) teplo 
• D1–D3 postřik roztaveným hliníkem 
• E1–E3 postřik roztaveným železem 
• F1–F3 kontaktní teplo 

Ochranný oděv musí zcela zakrývat horní a spodní část trupu, krk, horní končetiny až po zápěstí a dolní 
končetiny až po kotníky. Obuv musí být překryta nohavicemi, a to i při chůzi a lezení. U dvoudílného odě-
vu musí bunda zcela překrývat kalhoty, i pokud nositel zvedne ruce nad hlavu, předkloní se a dotkne se 
prsty země. Oděv je možné rychle rozepnout pro jeho rychlé svlečení v naléhavých případech. 
Při nošení rukavic se musí rukavice s rukávy překrývat ve všech pracovních pozicích, aby bylo vyloučeno 
proniknutí tepla, plamene nebo roztaveného kovu. 
U oděvů s kuklou musí být možné ji sundat nebo jiným způsobem připevnit, pokud ji uživatel nemá na-
sazenou.
I další ochranné prostředky (jako zástěry a kamaše), které oděvy doplňují, musí splňovat požadavky pří-
slušné ochranné úrovně. 
Přední zip musí být při používání oděvu vždy zcela zapnutý. Kapsy musí být z materiálu se stejnými ochran-
nými vlastnostmi, které má hlavní materiál. Pro ochranu před roztaveným hliníkem a železem (kategorie 
D–E) platí další konstrukční požadavky: kapsy a zipy musí například vždy být zakryty patkami. 
V případě náhlého potřísnění oděvu kapalnou nebo hořlavou chemikálií či roztaveným kovem se musí 
potřísněná osoba okamžitě vzdálit a opatrně si kusy oděvu svléknout. Oděv nemusí zamezit veškerému 
riziku popálení. Pokud zůstane uživatel v přímém kontaktu se zdrojem tepla o teplotě 40–50 °C po déle 
než 10 sekund, může u něj dojít k popáleninám druhého stupně.  

ISO 11611:2015 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech se srov-
natelnými riziky
Druhé vydání této normy nahrazuje normu ISO 11611:2007, u které došlo k technickým revi-
zím a drobným změnám, které se týkají překrytí oděvů, odolnosti proti protržení, požadavků 
na podšívku atd. Oděvy certifikované podle normy ISO 11611 chrání nositele před rozstřiky 
a krátkodobým stykem s plamenem a zmenšují možnost zasažení elektrickým proudem 

a náhodného kontaktu s elektrickými vodiči (přibližně do 100 V stejnosměrného proudu za normálních 
podmínek svařování). Ochranný oděv musí zcela zakrývat celé tělo (horní a spodní část trupu, krk, horní 
končetiny až po zápěstí a dolní končetiny až po kotníky). Doporučujeme proto nosit kombinézu, případně 
bundu a odpovídající kalhoty. Pro úplnou ochranu je nutné použít také prostředky pro ochranu hlavy, 
obličeje, rukou a nohou. Na vnější straně oděvu by neměly být žádné záhyby, neboť by se v nich mohl 
zachytit roztavený kov či rozstřiky ze svařování. Vždy se ujistěte, že máte oděv odpovídající velikosti. V 
závislosti na vystavení svářeče rozstřikům a plameni zvažte použití silnější kombinézy, která poskytuje vyšší 
ochranu vybraných částí těla. Nabízíme i další ochranné prostředky, jako rukávníky, zástěry a kamaše. 
Zástěra musí v případě použití zakrývat celou přední část těla alespoň od jednoho postranního švu k 
druhému. I další kusy oblečení, které mají poskytovat ochranu, musí splňovat požadavky této normy. Tato 
norma vymezuje dvě třídy ochrany pro různé druhy svářečských technik, třída 1 poskytuje nižší úroveň 
ochrany. 
Třída 1 Ochrana proti méně nebezpečným svářečským technikám a situacím, které způsobují nižší úrovně 
rozstřiku a sálavého tepla. 
Třída 2 Ochrana proti více nebezpečným svářečským technikám a situacím, které způsobují vyšší úrovně 
rozstřiku a sálavého tepla. Příkladem jsou techniky ručního svařování spojené se vznikem velkého množství 
rozstřiků a kapek.

EN 342:2017 Ochranné oděvy proti chladu 
Tato norma stanoví požadavky na ochranu proti účinkům chladného prostředí s teplotou 
rovnající se -5 °C nebo nižší. Nejdůležitější vlastností je tepelná izolace: posuzuje se u ní 
účinek jednotlivých vrstev, padnutí, tvarová přizpůsobivost, pokrytí a střih. Oděvní soupra-
va by měla být vybrána tak, aby byla izolace spíše optimální než maximální. Nepřetržité 
pocení / vlhkost absorbovaná zevnitř snižuje izolační vlastnosti. Nejlepší je vybírat poddaj-
né, přizpůsobitelné kusy oděvu, které je možné sundat a/nebo s jejich pomocí regulovat 
tepelný komfort. 



Při častém používání mohou oděvy vlivem praní a opotřebení ztrácet své izolační schopnosti. Dobře 
udržované oděvy jsou v tomto ohledu ovlivňovány méně. Každý kus oděvu je označen informací o úrovni 
ochrany:

a. Tepelná izolace, Icler (m²K/W) 
  Minimální hodnota je stanovena na 0,265 m²K/W. Je nutné uvést, zda jde o typ B (k nošení 

se spodním prádlem), typ C (k nošení s předepsaným spodním prádlem výrobce) či typ R 
(standardní oděvní komplet) 

  Izolace

  Icler 

m² * K/W

Uživatel v pohybu

Lehká aktivita 115 W/m² Střední aktivita 170 W/m²

Rychlost větru

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

8 hod 1 hod 8 hod 1 hod 8 hod 1 hod 8 hod 1 hod

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

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

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

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

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

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

b. Odolnost proti průniku vzduchu, AP (mm/s); nejvyšší úroveň ochrany poskytuje třída 3
 AP > 100 třída 1
 5 < AP =100 třída 2
 AP < 5 třída 3 
c. Odolnost proti průniku vody, WP 
 Nepovinný údaj; pokud nebyly zjištěny příslušné hodnoty, je na štítku uvedeno písmeno X. 

Pokud se uvedená tepelná izolace vztahuje na nošení s předepsaným spodním prádlem (typ C), je v 
propagačních materiálech u každého produktu uvedeno číslo artiklu. 
Poznámka: pravděpodobnost vystavení vodě je považována za omezenou a málokdy možnou. Pokud 
je pravděpodobnost vystavení vodě vysoká, platí norma EN 343.
  

EN 14058:2017 Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí  
Tyto oděvy jsou určeny pro práci v mírně nízkých teplotách nad -5 °C, zejména pro čin-
nosti uvnitř, pokud dodavatel neuvede jinak. V případě této normy nejsou stanoveny 
požadavky na nepromokavost či prodyšnost materiálů. Z normy jsou vyňaty požadavky 
na obuv, rukavice a samostatné pokrývky hlavy.  Oděvní souprava by měla být vybrána 
tak, aby byla izolace spíše optimální než maximální. Nepřetržité pocení či vlhkost absor-

bovaná zevnitř snižuje izolační vlastnosti.  Při častém používání mohou oděvy vlivem praní a opotřebení 
ztrácet své izolační schopnosti. Dobře udržované oděvy jsou v tomto ohledu ovlivňovány méně.
Každý kus oděvu je označen informací o úrovni ochrany:

a. Tepelná odolnost, Rct (m²K/W); nejvyšší úroveň ochrany poskytuje třída 4
 0,06 = < Rct < 0,12 třída 1
 0,12 = < Rct < 0,18 třída 2 
 0,18 = < Rct < 0,25 třída 3 
 0,25 = < Rct            třída 4 

b. Odolnost proti průniku vzduchu, AP (mm/s); nejvyšší úroveň ochrany poskytuje třída 3 
 Toto rozdělení do tříd není povinné.   
 100 < AP      třída 1
 5 < AP =100 třída 2
 AP < 5          třída 3

c. Odolnost proti průniku vody, WP 
  Nepovinný údaj; pokud je u oděvní součásti uvedeno, že je odolná proti průniku vody, 

musí být minimální hodnota materiálu 8000 Pa. 

d. Odolnost proti průniku vodní páry, Ret

  Pokud je u oděvní součásti uvedeno, že je prodyšná, musí být hodnota oděvu méně než 
55 Pa (i.e. m2Pa/W)

e. Výsledná efektivní tepelná izolace, Icler

 Nepovinný údaj; pokud je tepelná odolnost vyšší než třída 4, je tento údaj vyžadován.      
  Pokud u kteréhokoliv z výše uvedených údajů nebyly zjištěny příslušné hodnoty, je na štítku 

uvedeno písmeno X.

 
Obecné pokyny pro: ISO 11612 / ISO 11611 / EN 1149-5 / IEC 6148-2 / EN 13034     
Ochranné vlastnosti oděvů můžou být ovlivněny jejich opotřebením při nošení, praním a/nebo znečiště-
ním (oleji, rozpouštědly, barvami, laky, benzínem apod.). Pokud je potřeba ochranné vlastnosti oděvu 
obnovit zvláštními přípravky, činí tak výhradně dodavatel, a to u čistého oděvu. 
V důsledku opakovaného, krátkého a náhodného kontaktu s ohněm může materiál proděravět, jedná 
se o běžný následek. 
Zvýšený obsah kyslíku v atmosféře významně snižuje ochranu proti plameni u ochranných oděvů pro 
svářeče.
Z provozních důvodů není vždy možné chránit uživatele před všemi součástmi svářecího obvodu.   
Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nechrání proti napětí elektrické sítě.  
Ochranné oděvy musí být nošeny správným způsobem.  Oděv či oděvní souprava musí být při nošení 
vždy zapnuty, stejně jako všechny kapsy. 
Kalhoty, kombinézy bez rukávů a kalhoty s laclem musí být nošeny s blůzou nebo bundou se stejnými 
ochrannými vlastnostmi. 
Při sváření musí být košile nošena jako bunda, tj. má být zcela zapnutá a má překrývat kalhoty.
Oděvy s odvětráváním na zádech mohou být pohodlnější, ale existuje vyšší riziko jejich zachycení o okolní 
předměty. 
Různé typy pracovních činností mohou vyžadovat další ochranné doplňky.
Ochranné oblečení samo o sobě nechrání před úrazem elektrickým proudem. V případě takového rizika 
se doporučuje nošení několika vrstev oděvu, který obsahuje látky zpomalující hoření.   
Pokud má oděv poutka, smí se na ně připevňovat jen vybavení s certifikací ATEX. 

Obecné pokyny pro všechny kategorie
Použité materiály odpovídají požadavkům evropské normy EN ISO 13688:2013 na srážlivost (méně než 
3 % po 5 pracích cyklech).  
Oděvní soupravu volte v závislosti na funkcích a ochranných vlastnostech, které nejlépe odpovídají va-
šim potřebám.
Nesprávné používání může ohrozit vaši bezpečnost. 
V případě, že byl oděv používán nesprávně, nemůže jeho dodavatel nikdy nést odpovědnost.  
Bezpečnost nemůže být zaručena za všech okolností.  Nošení ochranných pomůcek a oděvů uživatele 
nezprošťuje povinnosti dodržovat pravidla bezpečnosti.
Pracovní oděv pravidelně prohlížejte, abyste odhalili jeho opotřebení a zajistili optimální ochranu.
Ochranné vlastnosti oděvu se nošením a používáním zhoršují, časem může oděv přestat poskytovat do-
statečnou ochranu. 
Znečistěný oděv může poskytovat nižší úroveň ochrany. 

Hodnocení rizik
Hodnocení rizik zajišťuje na vlastní odpovědnost zaměstnavatel. Hodnocení musí být provedeno před 
výběrem oděvů. Všechna zjištěná rizika musí být analyzována a zvážena.

Úpravy
OOP není povoleno jakkoliv upravovat. Za úpravy je odpovědný dodavatel. Pokud byl oděv upraven 
kýmkoliv jiným než společností ELIS, nenese ELIS v případě nehody žádnou odpovědnost.

Opravy
Všechny opravy musí být prováděny proškolenými pracovníky podle pokynů společnosti Elis. Žádné další 
opravy/úpravy nejsou povoleny.

Neškodnost
Použité materiály ani součásti oděvů neobsahují žádné škodlivé látky v koncentracích, o kterých je v 
současné době známo, že mají za předvídatelných podmínek užití nepříznivý vliv na zdraví uživatelů.

Údržba 
Pro zajištění bezpečnosti by měly být oděvy prány pouze v průmyslových prádelnách. 
Pravidelná a šetrná údržba prodlužuje životnost oděvů. Před praním vždy vyprázdněte kapsy a vyjměte 
kolenní výztuhy. 
Oděv měňte za čistý v souladu s pokyny pro vaši pracovní činnost. Pravidelná údržba pomáhá zachovat 
ochranné vlastnosti oděvů. 
Oděv je nutné čistit v souladu s pokyny výrobce a standardními procesy v průmyslových prádelnách.

Skladování
Když pracovní oděv nepoužíváte, skladujte jej na dobře větraném, suchém a čistém místě, abyste pro-
dloužili jeho životnost. Použité OOP vraťte společnosti, která vám je pronajala, budou zde zrecyklovány 
v souladu s příslušnými postupy. 

Velikosti
Uživatel musí vždy nosit oblečení ve správné velikosti. Ochranný oděv musí nositeli umožňovat plný rozsah 
pohybu, pokud pracovní činnost neukládá žádná jiná omezení.  
Piktogram označující velikost uvádí údaje o velikosti oděvu a příslušných tělesných rozměrech podle tří 
údajů: 

(A) výška postavy,
(B) šířka hrudníku, 
(C) obvod pasu. 

 
Pokud nositeli nevyhovuje standardní velikost oděvu, 
zvažte úpravu oděvu na míru. Veškeré úpravy veli-
kostí, například zkracování nohavic či rukávů, musí 
provádět firma ELIS. Nohavice kalhot musí po celou 
dobu nošení překrývat obuv, je zakázáno nosit kal-
hoty příliš krátké nebo ohrnuté. Zkracování nohavic 
u kalhot provádí dodavatel. 

Tento dokument je spolu s Prohlášeními o shodě dostupný na webové stránce www.elis.com.
Pro jakékoliv další informace kontaktujte výrobce a/nebo jeho zplnomocněného zástupce:
Elis Supply & Design Center AB, Exportgatan 26, SE-422 46 Hisings Backa, Švédsko, +46(0) 31 42 34 00  
pro ELIS: Elis Services, 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, Francie
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