
Ochranné štíty sú určené na ochranu tváre vrátane zrak, ktoré sú vyrábané v rôznych 

konštrukčných vyhotoveniach, z rôznych materiálov a tiež v rôznych veľkostiach. 

Zorníky ochranných štítov môžu byť zhotovené z mineralizovaného skla, organického 

skla alebo vrstveného skla. 

Medzi najčastejšie typy zorníkov štítov patria: 

o číre zorníky - poskytujú: vysokú mechanickú ochranu, 100% ochranu pred UV žiarením, sú farebne 

neutrálne, 
o žlté (jantárové) zorníky - poskytujú: vysokú mechanickú odolnosť, ochranu pred UV žiarením, najviac 

odfiltrujú modrú časť spektra svetla, čím dochádza k zvýšeniu kontrastu, 
o šedé (tmavé) zorníky - poskytujú: vysokú mechanickú odolnosť, filtrujú UV žiarenie a plnia taktiež 

funkciu protislnečného filtra vo viditeľnom spektre žiarenia, 
o žltohnedé (bronzové) zorníky - filtrujú UZ žiarenie, majú ochranný protislnečný filter pre viditeľné 

spektrum žiarenia a zachovávajú dostatočný vnem signálnych farieb, 
o oranžové zorníky - poskytujú: vysokú mechanickú ochranu, 100% ochranu pred UV žiarenia, tieto 

zorníky poskytujú relaxačný účinok na oko nositeľa a to aj keď sú nosené dlhšiu dobu, zvýšené 

filtrovanie vo viditeľnom krátkovlnnom svetelnom spektre poskytuje väčší kontrast, 
o modré zrkadlové zorníky - poskytujú: vysokú mechanickú ochranu, ochranu pred 100% UV žiarenia, 

takéto zafarbenie zorníkov pôsobí príjemne na oko nositeľa, 
o zelené UV zorníky - filtrujú UV žiarenie a v oblasti viditeľného spektra poskytujú ochranu pred 

oslnením, a to aj pri vysokej mechanickej odolnosti, 
o zelené zváracie filtre - chránia pri zváraní plameňom proti UV a IČ lúčom, ako aj proti oslneniu v 

spektre viditeľného žiarenia, poskytujú vyššiu mechanickú ochranu ako sklenené zváracie zorníky alebo 

zorníky z bezpečnostného skla. 

  

Optická trieda:  

o 1 = trvalé používanie - žiadne alebo používateľom nerozpoznateľné skreslenie 
o 2 = malé skreslenie, ktoré však nebráni dlhodobému noseniu ochrany zraku 
o 3 = veľké skreslenie, túto ochranu zraku nemožno nosiť dlhodobo 

  

Mechanická odolnosť:                                                                                         

o Zvýšená pevnosť (12 m/s)     S                                                          
o Náraz s nízkou energiou (45 m/s)     F(T)                                                      
o Náraz so strednou energiou (120 m/s)     B(T)                                                    
o Náraz s vysokou energiou (190 m/s)     A(T)                                                         
o T = ochrana proti nárazom pri extrémnych teplotách (-5°C/+55°C) 

  

Ďalšie požiadavky: 

o Striekajúce kvapaliny     3 
o Elektrické iskry pri krátkom spojení     8 
o Striekajúci roztavený kov     9 
o Poškodenie povrchu jemným časticami     K 
o Odolnosť voči zahmlievaniu     N 
o Zosilnený odraz v IR (>60%)     R 
o Rám vhodný pre menší obvod hlavy (obvod hlavy = 54cm)     H 



o Priehľadné ochranné štíty zabezpečujú efektívnu ochranu proti postriekaniu spredu 

a zo strán, čo sa týka ochranných štítov so sieťkou z leptanej nehrdzavejúcej ocele, 

tie sú mimoriadne trvanlivé a pri práci zabezpečujú zvýšenú ochranu, pohodlie a 

viditeľnosť. 

o Norma: EN166 
o EN166: Platí pre všetky druhy individuálnej ochrany zraku proti nebezpečenstvu 

poškodenia zraku (okuliare, utesnené ochranné okuliare, ochranné štíty a dioptrické 

okuliare), s výnimkou jadrového, röntgenového, laserového a infračerveného žiarenia, 

emitovaných z nízko tepelných zdrojov.  

o Materiál "PMMA": alebo označovaný aj ako plexisklo, polymetylmetakrylát, 

plexiglas, akrylové sklo, akrylátové skolo a organické sklo, tento materiál sa 

vyznačuje výbornými optickými vlastnosťami, farebnou stálosťou a tiež vysoko 

kvalitným povrchom. Okrem toho tento materiál výborne prepúšťa svetlo, má veľmi 

dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a starnutiu, vysokú povrchovú 

odolnosť a taktiež dobrú tvarovateľnosť a ohýbateľnosť. 

 


