
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 rozptyľujúce elektrostatický náboj, elektrostatické vlastnosti sa 

vzťahujú normy EN 1149-STN 1149-5. V časti 5 sú obsiahnuté požiadavky na účinnosť 

materiálu a konštrukciu.  

Norma: EN 1149-5:2008 - nahradzujúca norma: STN EN 1149-5:2019-04 (83 2709) 

  

Táto norma stanovuje požiadavky týkajúce sa materiálov a návrhu ochranných odevov 

rozptylom elektrostatických nábojov za účelom zamedzenia zápalných výbojov. 

Na to aby takýto ochranný odev však plnil svoj účel musí byť správne zapnutý a musí trvale 

pokrývať všetky materiály nespĺňajúce normy počas normálneho používania vrátane ohýbaní 

sa a pohybov. Tieto požiadavky môžu byť nedostatočné v prostredí obohatenom kyslíkom, po 

tom čo sú zhodnotené riziká, môže dôjsť k situácií, že takýto ochranný odev s rozptylom 

elektrostatických nábojov nie je dostatočný. 

Ide o špecifikovanie materiálov a konštrukčné požiadavky pre tento druh ochranných 

odevov, aby sa zabránilo vzniku iskier a náhodnému elektrickému šoku vznikajúcemu 

akumuláciou elektrického náboja v tele, táto norma však nie je vhodná na ochranu proti 

elektrickému napätiu v sieťach.  

Samozrejme spolu s týmto ochranným odevov je potrebné použiť aj ochrannú antistatickú 

obuv. 

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 "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 "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. 

 

 


