
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) 

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. Väzba typu "keprová" je odolná voči 

opotrebovaniu a ťahu.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. 

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. 

Materiál "flanel": vznikne vyčesávaním čiže kefovaním povrchu bavlneného plátna 

jemnými oceľovými kefkami, látka môže byť počesaná jednostranne alebo aj obojstranne. Ide 

o vysoko hrejivý materiál, vhodný predovšetkým do chladnejšieho počasia, je charakteristický 

svojou jemnosťou a chlpatý na dotyk, pôvodne vyrábaný z vlny. 



 

 


