
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, ktoré zabezpečujú ochranu proti chladu a chladnému prostrediu sa 

vzťahuje norma EN 342-STN EN 342 (83 2703) – 2005-03 a EN 14058. 

Norma: EN 342-STN EN 342 (83 2703) – 2005-03, EN 14058 

 

Norma EN 14058 špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevné časti ako 

sú vesty, blúzy, bundy, nohavice, ktoré sú určené pre prácu v podmienkach chladného 

prostredia a ktoré slúžia ako ochrana tela pri nízkych teplotách (-5 °C a viac) a môžu sa 

používať pre vonkajšie práce ale taktiež aj pre práce v interiéri. Tieto odevné časti nie sú vždy 

nutne zhotovené z materiálov neprepúšťajúcich vzduch alebo vodotesných. Tieto požiadavky 

sú podľa európskych noriem voliteľné. 

Materiál "polyester OXFORD": predstavuje druh tkaniny, ktorá poskytuje vynikajúcu dlhú 

životnosť a rovnako aj priedušnosť. Ide o extrémne robustný materiál, ktorý má vynikajúcu 

pružnosť, abráziu a chemickú úpravu, zaručuje vysokú vodotesnosť textilu a zabraňuje 

nahromadeniu prachu medzi vláknami. Hustota tohto materiálu je určená hrúbkou vlákna, 

ktorá je uvedená v DEN (denier). Väčšie číslo D znamená hrubšie vlákno nachádzajúce sa v 

OXFORDE, preto je jeho vzhľad evidentnejší. 

Materiál "polyester": je súhrnné označenie pre pomerne veľké množstvo rôznych 

syntetických polymérnych vlákien. Tento materiál je odolný voči naťahovaniu a oderu, je 

pružný, odolný voči slnečnému žiareniu a aj pri častom praní si zachováva svoju kvalitu. 

Ďalšou vlastnosťou materiálu je jeho rýchle schnutie, nekrčivosť, dobrá elastickosť, trvácnosť 

farieb, ľahká údržba, odolnosť na kyseliny, rozpúšťadlá a teplo. Môže byť miešané s vlnou 

a bavlnou, čím sa umožňuje absorpcia potu, znižuje sa drsnosť povrchu a znižuje sa tendencia 

šúpania. 



 

 


