
Ochranné odevy sú rozdelené do skupín, ktoré vznikli podľa rôznych typov ochrany, 

spravidla pre každú z týchto skupín je platná jedna alebo viac noriem. Referenčná norma, 

ktorá sa nepoužíva samostatne, ale iba v spojení s ďalšou normou je EN 340-STN EN ISO 

13688:2013-11 (83 2701). Norma stanovuje všeobecné požiadavky na ochranné vlastnosti 

ako: ergonómia, neškodnosť, označovanie veľkostí, starnutie, kompatibilita a označovanie 

ochranných odevov a na informácie, ktoré má dodať výrobca s ochranným odevom. 

Norma: EN 340-STN EN ISO 13688:2013-11 (83 2701) 

Na ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám sa vzťahuje norma EN 13034 - STN 

EN 13034+A1, ktorá stanovuje funkčné požiadavky pre tieto ochranné odevy zabezpečujúce 

obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám t. j. prostriedky typu 6 a typu PB. 

Norma: EN 13034 - STN EN 13034+A1 

  

Táto norma stanovuje minimálne požiadavky na protichemické ochranné odevy s 

obmedzeným použitím na ochranu proti chemickým látkam (ochranné prostriedky typu 6). 

Protichemické ochranné odevy s obmedzeným použitím sú určené pre použitie v prípade 

potenciálneho vystavenia ľahkého rozstreku kvapalných aerosólov alebo ak ide o rozstrek 

malého objemu pri nízkom tlaku, pri ktorých sa nevyžaduje kompletná zábrana proti prieniku 

kvapaliny.  

Materiál "polypropylén": je veľmi ľahký, hydrofóbny, to znamená, že do takýchto 

polypropylénových vlákien sa voda nevpíja, ale rýchlo odkvapkáva, polypropylén má teda 

najnižšiu nasiakavosť, pričom táto vlastnosť je trvalá, vlhkosť je rýchlo odvádzaná a 

neodparuje sa na pokožke. Tento materiál sa vyznačuje nízkou tepelnou vodivosťou, výrobky 

z tohto materiálu vykazujú vysoký stupeň tepelnej izolácie. Ešte pred zvláknením je 

polypropylén farebný v hmote, čím je farbivo uzavreté vo vlákne, výsledkom toho je pri 

finálnych produktoch ich vysoká farebná stálosť. Výrobky z polypropylénu je možné prať pri 

vysokých teplotách, čím sa odstraňujú všetky typy nečistôt a farebná stálosť zostáva 

zachovaná. Tento materiál je recyklovateľný a odoláva oderu a treniu. Je odolný voči 

mazivám. Taví sa pri teplote vyššej ako 160 °C. 



 

 


