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IIII

I

III

obuv
francúzske
číslovanie

anglické
číslovanie

metrické
číslovanie

36 4 23,5

37 4,5 24,2

38 5 25

39 6 25,7

40 6,5 26,5

41 7 27,2

42 8 28

43 9 28,7

44 9,5 29,5

45 10 30,2

46 11 31

47 12 31,7

48 13 32,5

rukavice ruka
I

avice 
II III

obvod dlane 
(v mm)

dĺžka dlane 
(v mm)

min. dĺžka 
ruk. (v mm)

veľkosť

127 / 210 5 XXS

152 160 220 6 XS

178 171 230 7 S

203 182 240 8 M

229 192 250 9 L

254 204 260 10 XL

279 215 270 11 XXL

veľkostné tabuľky



veľkostné tabulky

odevy 
pánskeppppáán

I

skee
II

hrudník pás veľkosť

84 – 88 70 – 74     44
S

88 – 92 74 – 78     46

92 – 96 78 – 82     48
M

96 – 100 82 – 88     50

100 – 104 88 – 94     52
L

104 – 108 94 – 100  54

108 – 112 100 – 106    56
XL

112 – 116 106 – 112     58

116 – 120 112 – 118    60
XXL

120 – 124 118 – 124    62

124 – 128 124 – 130 64
XXXL

128 – 132 130 – 136 66

odevy 
dámskeddáám

I

skkee
II III

hrudník pás boky veľkosť

76 – 80 60 – 64 90 – 93 38
XS

80 – 84 64 – 68 93 – 96 40

84 – 88 68 – 72 96 – 99 42
S

88 – 92 72 – 76 99 – 102 44

92 – 96 76 – 80 102 – 105 46
M

96 – 100 80 – 84 105 – 108 48

100 – 104 84 – 88 108 – 111 50
L

104 – 108 88 – 92 111 – 114 52

108 – 112 92 – 96 114 – 117 54
XL

112 – 116 96 – 100 117 – 120 56

116 – 120 100 – 104 120 – 123 58
XXL

120 – 124 104 – 108 123 – 126 60

obvod hrudníka

obvod pása

obvod bokov

obvod hrudníka

obvod pása
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značenie priezorov
typ filtra

číslo odtieňa

číslo dovozcu

optická trieda 1/permanentné 

nosenie

mechanická odolnosť

symbol pre pôvodný alebo vymenený 

priezor

značenie rúčok

číslo dovozcu

označenie typu

norma

vhodné pole použitia

mechanická odolnosť

značka zhody

OCHRANA 
ZRAKU 

i



farba priezorov

Číry priezor chráni proti UV žiareniu.

Žltý priezor chráni proti UV žiareniu, filtruje modrý 

diel svetla z viditeľného spektra a umožňuje 

kontrastnejšie videnie v zhoršených svetelných 

podmienkach.

Dymový priezor chráni proti UV žiareniu, plní funkciu 

protislnečného filtra pri zachovaní dostatočného 

vnímania farieb.

Bronzový priezor chráni proti UV žiareniu a 

modrému svetlu, plní funkciu protislnečného filtra.

Fotochromatický priezor sa automaticky 

prispôsobuje zmenám svetelných podmienok.

mechanická odolnosť

zvýšená pevnosť, max. rýchlosť 12 m/s

F náraz s nízkou energiou, max. rýchlosť 45 m/s

náraz so strednou energiou, max. rýchlosť 120 m/s

náraz s veľkou energiou, max. rýchlosť 190 m/s

náraz s nízkou energiou pri extrémnych teplotách 

(−5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 45 m/s

náraz so strednou energiou pri extrémnych 

teplotách (−5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 120 m/s

náraz s veľkou energiou pri extrémnych teplotách 

(−5 °C až 55°C), max. rýchlosť 190 m/s

normy

Osobné prostriedky na ochranu očí (všeobecné špecifikácie) 

Filtre proti ultrafialovému žiareniu

Protislnečné filtre na profesionálne použitie 

Osobná ochrana – Prostriedky na ochranu očí a tváre pri zváraní a 

podobných postupoch

typ filtra

UV filter

infračervený filter

slnečný filter

slnečný filter IR

vhodné pole použitia

tekuté kvapky

veľké častice prachu (až do 5 μm))

plyn a jemný prach (menej než 5 μm) 

roztavený kov a horúce pevné látky 

(mali by odolať testu nárazom)

optická trieda 1
permanentné nosenie

Optická trieda 1 je určená na dlhodobé 

nosenie, najmenšia prípustná odchýlka 

je ± 0,06 dioptrie. Najnižšia optická 

TRIEDA sa neodporúča na dlhodobé 

používanie. Všeobecne sa odporúča, aby 

bolo v prípade problémov s nosením 

vyskúšaných viacerých typov okuliarov 

a z nich bol vybratý variant, ktorý bude 

používateľovi vyhovovať najviac.
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piktogramy priezory

UV filter

úprava proti zahmlievaniu

úprava proti poškriabaniu

priezor s antireflexnou vrstvou

rozstrek kvapalín

veľké častice prachu

roztavený kov, veľké pevné látky

mechanická odolnosť

materiály

polykarbonáty patria medzi termoplastické polyméry, 

čiže termoplasty. Ľahko sa spracovávajú 

napr. vstrekovaním alebo lisovaním 

za tepla. Majú dobrú tepelnú odolnosť, 

odolnosť proti nárazu a dobré optické 

vlastnosti. Polykarbonátový variant 

priezoru pomáha chrániť pred roztaveným 

kovom a horúcimi pevnými látkami.

octan (alebo acetát či etanoát) – je soľ kyseliny 

octovej. Acetátový priezor ponúka dobrú 

odolnosť proti mnohým organickým 

chemikáliám.

REVO viacvrstvový kombinovaný náter s 

dokonalou ochranou pred slnečným 

žiarením. Zaisťuje vynikajúcu vizuálnu 

ostrosť za všetkých svetelných podmienok 

a nedeformuje videný obraz.

piktogramy rúčky

nastaviteľný sklon rúčok

nastaviteľná dĺžka rúčok

OCHRANA 
ZRAKU 

i



OCHRANA  
DÝCHACÍCH CIEST 

FILTRAČNÁ TRIEDA 
FFP1  P1 FFP2  P2 FFP3  P3

Ochrana pred:

časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi. 

Respirátory filtračnej triedy FFP1 zaisťujú účinnú 

ochranu, pokiaľ nie sú prekročené prípustné koncen-

trácie 4x NPK-P*

časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou 

a dymom. Respirátory filtračnej triedy FFP2 môžu 

byť používané, pokiaľ koncentrácia neprekročí prí-

pustnú hodnotu 10x NPK-P*

časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou 

a dymom, vírusmi, baktériami a spórami. Respirá-

tory filtračnej triedy FFP3 môžu byť používané, 

pokiaľ koncentrácia neprekročí prípustnú hodnotu 

40x NPK-P*

Použitie do násobku NPK-P*/PEL**

4 12 40-50

upínací systém žltý upínací systém modrý upínací systém červený

    

    

        

 

* NPK-P najvyššia prípustná koncentrácia látok v ovzduší na pracovisku

** PEL prípustný expozičný limit látok v ovzduší na pracovisku
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i
AP 2/3

voľba filtračnej triedy podľa činnosti 
činnosť materiály trieda 

ochrany
dôležité
informácie

pieskovanie, rezanie, vŕtanie hrdza, kovové častice P1 /

betón, kameň P1 pri vysokej koncentrácii kremíka
 

P2

cement, drevo, oceľ P2 /

laky, fermeže, antikorózne nátery P2
pri prítomnosti chrómanov

 
P3

oceľ, nehrdzavejúca oceľ P3 /

náter proti usadzovaniu P3 môže byť nutná špeciálna filtračná polomaska

nástrek oleja pri nízkej teplote / P2 /

zváranie mäkká oceľ, zinok, (autogén, mig/mik) P2 3M 9928 alebo 9925 na ochranu proti ozónu

nehrdzavejúca oceľ (elektródy) P3 3M 9928 alebo 9925 na ochranu proti ozónu

spájkovanie P2 /

práca s azbestom veľmi malé množstvá P2 P3 /

práca so sklom
a minerálnymi vláknami

/ P2 /

triedenie odpadu / P3 môže byť potrebná polomaska chrániaca pred 

plynmi a výparmi

striekanie nástrek farieb P2 môže byť potrebná polomaska chrániaca pred 

plynmi a výparmi

pesticídy (rozpustné vo vode) P2 /

technická údržba
(napr. výmena filtrov)

/ P3 /

alergia peľ, zvieracia srsť P1 /

obilný prach P2 /

kontakt s pleseň, huby P2

baktérie P2 s tuberkulózou P3

výfukové plyny P2

Výstraha: Tieto inštrukcie sú iba informatívne a nemali by byť použité ako jediný prostriedok na voľbu respirátora. Podrobnosti týkajúce sa výkonu a 

obmedzení sú uvedené na balení respirátora a v pokynoch pre používateľa. Pred použitím každého z týchto respirátorov si používateľ musí prečítať 

pokyny pre každý výrobok a porozumieť im; musí byť dodržaná príslušná štátna legislatíva.

i



polomasky a celotvárové masky
série 6000 a 7500 je možné kombinovať
s týmito filtrami: 
artikel kód filter stupeň ochrany testované 

podľa normy

1. filtre proti plynom a parám

F4014 6051 A1 ČSN EN 14387

F4015 6054 K1 ČSN EN 141

F4016 6055 A2 ČSN EN 14387

F4017 6057 A B E1 ČSN EN 141

F4018 6059 A B E K1 ČSN EN 141

filtre proti plynom, parám a časticiam

F4019 6096 A1 HG P3 ČSN EN 372

F4020 6098 * AX P3 ČSN EN 371

F4021 6099 * A2 B2 E2 K2 P3 ČSN EN 141

2. filtre proti jemným časticiam s bajonetovým  
zámkom

F4009 2125 P2 ČSN EN 143

F4011 2135 P3 ČSN EN 143

F4012 2138 P3  + aktívne uhlie ČSN EN 143

F4013 6035 P3  + (v plast. kryte) ČSN EN 143

3. časticové filtre proti jemným časticiam
pre kombináciu s filtrami proti plynom a výparom

F4006 5911 P1 ČSN EN 143

F4007 5925 P2 ČSN EN 143

F4008 5935 P3 ČSN EN 143

stupeň ochrany

A proti organickým plynom a parám, napr. 

organickým rozpúšťadlám ako terpentín, 

benzín, toluén, xylén s bodom 

varu > 65 °C

B proti anorganickým plynom a parám, 

napr. chlóru, brómu, sírovodíku atď.

E proti kyslým plynom a parám, napr. oxidu 

siričitému, chlorovodíku atď.

K proti amoniaku a organickým zlúčeninám 

amoniaku, napr.

dimetylamínu atď.

AX proti organickým zlúčeninám s nízkym 

bodom varu ≤ 65 °C

HG proti ortuti

P1

P2

P3

proti pevným časticiam a aerosólom

* Iba pre celotvárové masky
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zvoľte správnu ochranu, sprievodcu výberom správnej masky 

druh práce stupeň ochrany poznámky

leptanie kyselinou organické rozpúšťadlo dichlórmetán A1 jednotky s pohonom a prívodom vzduchu

v príslušných prípadoch

čpavkový odstraňovač farieb A B E K jednotky s pohonom a prívodom vzduchu,

v príslušných prípadoch

zváranie polyuretánový povlak A B E P3 /

nehrdzavejúca oceľ A B E P3 ak elektróda uvoľňuje toxické, plynné

látky

povlakovanie lak na báze rozpúšťadla A2 /

lak na báze vody (vrátane zvyškového riedidla) A1 /

striekanie lak na báze rozpúšťadla, syntetickej 

živice

A2 P2 /

izokyanát obsahujúci lak A2 P2 jednotky s pohonom a prívodom vzduchu,

v príslušných prípadoch

pesticíd (organický/prchavý) A2 P2 celotvárová maska, v príslušných

prípadoch

lepenie lepidlá obsahujúce rozpúšťadlo A1 A2P2 pri použití striekaných lepidiel

manipulácia s kysličník siričitý A B E

kyselina soľná A B E celotvárová maska na dodatočnú ochranu 

tváre

kvapalný hnoj A B E K

čpavok K celotvárová maska na dodatočnú ochranu 

tváre

benzínové, dusíkové riedidlo A2

skladovanie nebezpečného tovaru, preprava A B E P3

* limity na použitie masky proti plynom a výparom

Polomasky by mali byť použité do max. 10-násobku NPK-P. Celotvárové masky by mali byť použité do max. 200-násobku NPK-P. Filtre triedy 1 do 1 000 ml/

m3 (0,1 obj.%). Filtre triedy 2 do 5 000 ml/m3 (0,5 obj.%), podľa toho, ktorý limit je dosiahnutý prvý. AX-filter pre nízky bod varu (organické zlúčeniny s níz-

kym bodom varu pod 65 °C). AX-filter by mal byť osadzovaný iba na celotvárové masky 3M. A1 a A2 filtre na organické výpary s bodom varu nad 65 °C.

i



normy

EN 149 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – Filtračné polomasky 

na ochranu proti časticiam

EN 405 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – Filtračné polomasky 

s ventilmi proti plynom alebo plynom a časticiam

EN 140 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polomasky a štvrťmasky

EN 136 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky

EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí – Základné ustanovenia

normy

SNR hodnota SNR stanovená podľa 

EN ISO 4869-2 pre parameter alfa = 1

EN 352-1 Chrániče sluchu – Všeobecné požiadavky – 

Časť 1: Mušľové chrániče sluchu

EN 352-2 Chrániče sluchu. Bezpečnostné požiadavky 

a skúšanie. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu

OCHRANA  
SLUCHU 

OCHRANA  
DÝCHACÍCH CIEST 

A 
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normy

EN 353-2 osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Časť 2: Pohyblivé zachycovače pádu 

vrátane poddajného zaisťovacieho vedenia

EN 354 osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Spojovacie prostriedky

EN 355 osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Tlmiče pádu

EN 358 osobné ochranné prostriedky pre pracovné polohovanie a prevenciu pádov z výšky – Pásy 

na pracovné polohovanie a zadržanie a pracovné polohovacie spojovacie prostriedky

EN 360 osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Zaťahovacie zachycovače pádu

EN 361 osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Zachytávacie postroje

EN 362 osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Spojky

EN 397 priemyselné ochranné prilby

EN 813 prostriedky ochrany osôb proti pádu – Sedacie postroje

ISO 1140 textilné laná – Polyamid – 3-, 4- a 8-pramenné laná

EN 353-1 osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Časť 2: Pohyblivé zachytávače pádu 

vrátane pevného zaisťovacieho vedenia

EN 795 prostriedky ochrany osôb proti pádu – Kotviace laná

EN 1496 prostriedky ochrany osôb proti pádu – Záchranné zdvíhacie zariadenia

použitie

OCHRANA  
PROTI PÁDU 

i



európske normy rukavice

EN 420 stanovuje všeobecné požiadavky a príslušné 

skúšobné postupy pre navrhovanie a 

konštrukciu rukavíc, odolnosť materiálu 

rukavíc proti prieniku vody, zdravotnú 

bezchybnosť, pohodlie a účinnosť, označenie 

a informácie dodávané výrobcom vzťahujúce 

sa na všetky ochranné rukavice

EN 407
špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, 

informácie pre používateľov a značenie 

ochranných rukavíc proti teplu alebo ohňu; 

mala by byť používaná pre všetky rukavice, 

ktoré chránia ruky pred teplom alebo 

plameňmi v jednej alebo viacerých 

z nasledujúcich podôb:

(0 – 4)

(0 – 4)

(0 – 4)

(0 – 4)

(0 – 4)

 (0 – 4)

EN 374
špecifikuje požiadavky a metódy skúšania 

ochranných rukavíc proti chemikáliám 

a mikroorganizmom

ochranné rukavice proti chemickým rizikám 

ochranné rukavice proti chemickým rizikám 

ochranné rukavice proti  

rizikám 

EN 511
norma špecifikuje požiadavky a metódy skú-

šania ochranných rukavíc proti chladu; rozli-

šujú sa 3 kategórie:

(0 - 4)

(0 - 4)

(0 - 1)

(0 - priepustné, 1 - nepriepustné)

EN 12477 ochranné rukavice pre zváračov

EN 10819 rukavice na ochranu proti vibráciám a rázom

zateplenie

tabuľka odolnosti

odolnosť úroveň 
(trieda) 

úroveň 
(trieda) 

úroveň 
(trieda) 

úroveň 
(trieda) 

úroveň 
(trieda) 

1 2 3 4 5
100 500 2000 8000 /

1,2 2,5 5 10 20

10 25 50 75 /

20 60 100 150 /

RUKAVICE

EN 388
špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, 

značenie a dodávané informácie pre 

ochranné rukavice proti mechanickým 

rizikám spôsobeným oderom, rezom 

čepeľou, trhaním a prepichnutím
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OBUV

i pracovná obuv 
(bez tužinky v špičke) 

podľa normy EN ISO 20347: 2012

I/II I II

OB O1 O2 O3 O4 O5

bezpečnostná obuv
(s tužinkou v špičke) 

podľa normy EN ISO 20345: 2011

I/II I II

SB S1 S2 S3 S4 S5

TRIEDA I – obuv vyrobená z usne

TRIEDA II – celogumová alebo celopolymérna obuv 

                   (vulkanizovaná/tvarovaná vcelku)

ezpečnostná obuv
t ži k š ičk )

ezpečnostná obuv



piktogramy

E absorpcia energie v oblasti päty

WR odolnosť zvršku proti vode

/ bezpečnostná tužinka na ochranu prstov

/ kompozitová bezpečnostná tužinka na 

ochranu prstov

FO odolnosť proti olejom a pohonným 

hmotám

HRO odolnosť proti kontaktnému teplu

SRA odolnosť proti pošmyknutiu na keramic- 

kej podlahovej dlaždici s SLS*

SRC odolnosť proti pošmyknutiu na

keramickej podlahovej dlaždici s SLS* 

a na oceľovej podlahe s glycerínom

A antistatická obuv

P odolnosť proti prepichnutiu 

(ochranná stielka)

P odolnosť proti prepichnutiu 

(kevlarová ochranná stielka)

/ zateplenie

/ bez kovových súčastí

SLS* / roztok laurylu sulfátu sodného 

(sodium lauryl sulphate)

OBUV

normy

pracovná obuv
pracovná obuv (bez tužinky v špičke) 

podľa normy EN ISO 20347: 2012

I/II OB spĺňa základné požiadavky

I O1 rovnaké ako OB + uzatvorená oblasť päty, antistatické 

vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty

O2 rovnaké ako O1 + prienik a absorpcie vody

O3 rovnaké ako O2 + odolnosť proti prepichnutiu, podošva 

s dezénom

II O4 rovnaké ako OB + uzatvorená oblasť päty, antistatické 

vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty

O5 rovnaké ako O4 + odolnosť proti prepichnutiu, podošva 

s dezénom

bezpečnostná obuv
(s tužinkou v špičke) 

podľa normy EN ISO 20345: 2011

I/II SB spĺňa základné požiadavky

I S1 rovnaké ako SB + uzatvorená oblasť päty, antistatické 

vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty

S2 rovnaké ako S1 + prienik a absorpcia vody

S3 rovnaké ako S2 + odolnosť proti prepichnutiu, podošva 

s dezénom

II S4 rovnaké ako OB + antistatické vlastnosti, absorpcia 

energie v oblasti päty, odolnosť proti paliv. oleju

S5 rovnaké ako S4 + odolnosť proti prepichnutiu, podošva 

s dezénom
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normy ochranné odevy 
CAT I CAT II CAT III

Výstražné odevy s vysokou 
viditeľnosťou na profesionálne 
využitie

Osobné ochranné prostriedky 

(OOP) jednoduchej konštruk-

cie, ktorých návrh vychádza 

z toho, že používateľ môže sám 

zhodnotiť úroveň ochrany proti 

jednotlivým postupne účinku- 

júcim minimálnym rizikám, kto-

ré môžu byť včas a bezpečne 

identifikované užívateľom.

Chráni:

- proti poveternostným pod- 

mienkam, ktoré nie sú výni-

močné alebo extrémne

- proti povrchovo pôsobiacim 

mechanickým vplyvom

- pri manipulácii s horúcimi 

predmetmi, ktoré nevystavia 

používateľa teplotám nad 50 °C 

alebo nebezpečným nárazom

Norma určuje požiadavky na odev, ktorý je 

schopný vizuálne signalizovať prítomnosť 

používateľa. Odev má zaručiť dobrú vidi-

teľnosť používateľa v nebezpečných situá- 

ciách, a to tak za akýchkoľvek svetelných 

podmienok vo dne, ako aj pri osvetlení 

prednými svetlometmi dopravného pros-

triedku za tmy.

    
EN 471: 2003

Najnižšia úroveň ochrany. Celková fluo-

rescenčná plocha musí byť najmenej 0,14 

m² a reflexná plocha 0,10 m². Môžu byť 

použité iba v prípade, že ide o menej čas-

tý kontakt s niekoľkými vozidlami alebo v 

pomaly idúcej premávke.

Omnoho lepšia ochrana než trieda 1, 

a to predovšetkým vo dne, za súmraku 

a v hmle. Celková fluorescenčná plocha 

musí byť najmenej 0,50 m² a reflexná plo-

cha 0,13 m². trieda 2 sa používa v prísta-

voch, na železniciach, staveniskách, par-

kovacích plochách a na ďalších miestach, 

kde sa trieda 3 nevyžaduje.

Omnoho lepšia ochrana než trieda 1, 

a to predovšetkým vo dne, za súmraku 

a v hmle. Celková fluorescenčná plocha 

musí byť najmenej 0,50 m² a reflexná plo-

cha 0,13 m².

OOP zložitej konštrukcie, ktoré sú určené na ochranu života a na ochranu 

proti rizikám, ktoré môžu vážne a trvalo poškodiť zdravie.

Ochranné odevy na použitie pri zváraní a príbuzných 
postupoch

Medzinárodná norma špecifikuje minimálne základné bezpečnostné po-

žiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy, vrátane kukiel, záster, 

rukávov a gamaší, ktoré majú chrániť používateľa pri zváraní a podobných 

procesoch. Táto norma nezaisťuje požiadavky na ochranu rúk.

 

        

EN ISO 11611: 2008

Ochrana proti chladu

    

EN 14058

Odevy pre poskytovanie obmedzenej ochrany proti che-
mickým látkam alebo ionizujúcemu žiareniu

Výstražné odevy s vysokou vi-
diteľnosťou na neprofesionálne 
použitie
Norma stanovuje detaily výstražných ode-

vov a ďalej minimálne plochy a materiály, 

ktorými sa docieľuje vysoká rozlíšiteľnosť 

proti pozadiu v podmienkach mestského i 

prírodného prostredia, vo dne i v noci.

    
EN 1150: 1999

EN 13034 typ 6 kvapalnej chemikálie

ľahké postriekanie

EN ISO 13982-1 typ 5 nebezpečné suché častice

EN 14605 typ 4 kvapalné chemikálie

sprej – olejová alebo vodná hmla

EN 14126 biologické nebezpečenstvo

EN 1149-5 elektrostatické vlastnosti

EN 1073-2 kontaminácia rádioaktívnymi 

časticami

ISO 14116 obmedzené šírenie plameňa



ODEVY

symboly pre postupy prania

maximálna teplota prania 95 °C

maximálna teplota prania 60 °C

maximálna teplota prania 40 °C

maximálna teplota prania 40 °C, mierny postup

maximálna teplota prania 30 °C

maximálna teplota prania 30 °C, mierny postup

ručné pranie, maximálna teplota 40 °C

výrobok sa nesmie prať

symboly pre bielenie

povolené bielenie všetkých oxidačných bieliacich prostriedkov

povolený iba oxidačný/nechlórovaný bieliaci prostriedok

výrobok sa nesmie bieliť

symboly pre sušenie v bubnovej sušičke

výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke, normálna teplota

výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke, nižšia teplota

výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke

symboly pre žehlenie

žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej 

plochy 200 °C

žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej 

plochy 150 °C

žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej 

plochy 110 °C, žehlenie parou môže 

spôsobiť nevratné poškodenie

výrobok sa nesmie žehliť

symboly pre profesionálne 
ošetrovanie textílií

profesionálne chemické čistenie, 

normálny postup

profesionálne chemické čistenie,

mierny postup

výrobok sa nesmie chemicky čistiť

EN 471: výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou pre profesionálne použitie

EN 343: ochranné odevy – ochrana proti dažďu
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