
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 používajúce sa pri zváraní a podobných procesoch sa vzťahujú normy 

ako STN EN ISO 11611 (83 2721) - 2008-03 a EN 470-1, v ktorých sú obsiahnuté 

požiadavky na nich. 

Norma: STN EN ISO 11611 (83 2721) - 2008-03, EN 470-1 

 

EN 11611 - sú v nej obsiahnuté minimálne bezpečnostné požiadavky a testovacie metódy pre 

ochranné oblečenie používané pri zváraní alebo pridružených procesoch, ktoré predstavujú 

porovnateľné riziká. 

Tento druh ochranného oblečenia má za úlohu ochrániť svojho nositeľa pred spŕškou 

drobných kvapôčok roztaveného kovu, krátkym kontaktom s plameňom a sálavým teplom z 

elektrického oblúku používanom pri zváraní a pridružených procesoch a tým minimalizovať 

pravdepodobnosť elektrického šoku pri krátkom náhodnom kontakte so živých elektrickým 

vodičom až do 100 v jednosmerného prúdu pri normálnych podmienkach pre zváranie. Čo sa 

týka napríklad potu, znečistenia alebo iných kontaminantov, tie môžu mať za následok 

ovplyvnenie úrovne ochrany pred elektrickým šokom. 

EN 470-1 - v tejto norme sú obsiahnuté požiadavky týkajúce sa ochranného odevu, ktorý má 

zabezpečovať ochranu nositeľa pri rozstreku roztaveného kovu, pri krátkodobom kontakte s 

plameňom a pred UV žiarením, odev je určený k noseniu v podmienkach teploty okolia 

priebežne po dobu 8 hodín.  

Tieto ochranné odevy možno rozdeliť podľa stupňa ochrany do dvoch tried. 

Tabuľka so stupňami ochrany odevov pre zváračov 

TRIEDA STUPNE OCHRANY 

Trieda 1 ochrana pred nižším rizikom pri zváraní 

Trieda 2 ochrana pred vyšším rizikom pri zváraní, vyšším rozstrekom a vyšším sálavým 

teplom 

  



Pre celkovú ochranu zváračov pri ich práci pred jednotlivými rizikami sa odporúča používať 

aj ďalšie ochranné vybavenie hlavy, tváre, rúk a nôh, ktoré sú certifikované podľa ďalších 

noriem.  

Materiál "keper": keprová väzba tkaniny sa vyznačuje šikmým riadkovaním, ktoré sa 

pravidelne opakuje, tkanina v keprovej väzbe je voľnejšia, hrejivejšia, mäkšia a pružnejšia pri 

spracovaní než plátno, je vhodná pre potlač aj výšivku. Tovar je vyrábaný z kvalitnej česanej 

alebo brúsenej bavlny alebo zo zmesi s polyesterom. 

Materiál "bavlna": bavlnená látka je najobľúbenejšia medzi všetkými druhmi látok, pretože 

je možné ju všestranne využiť a je pohodlná na nosenie. Prírodné textilné vlákno, ktoré 

vzniká z hebkých vlákien, v ktorých sa nachádzajú semená bavlny: skladá sa z asi 94% 

celulózy. Medzi vlastnosti tohto materiálu patrí jej veľmi dobré spracovanie, robustnosť, 

prispôsobenie a rovnako aj mäkkosť, priedušnosť, ľahké ošetrovanie a tiež sa vyznačuje 

predovšetkým pohodlnosťou, ľahko sa čistí a dobre absorbuje. 

Nehorľavosť: ide o napustenie textilných látok nehorľavými látkami, aby sa znížilo 

nebezpečenstvo vzniku ohňa alebo aby sa spomalilo rozširovanie plameňa. 

 

 


