
Informace pro uživatele – jednorázový overal HEKLA (2969)

Značení: Každý overal je označen vnitřním a obvykle i venkovním štítkem. Vnitřní štítek udává třídu ochrany dle evropské směrnice 
a další relevantní informace k použití pro konečného uživatele. Venkovní štítek (pokud je použit) udává použitý materiál. 

   Význam informací na štítku: 
  1. HEKLA -označení výrobku, 2. Název výrobce, 
   3. Značka CE označující shodu s OPP kategorie III dne nařízení evropské směrnice a označení notifikované osoby, která      
   prováděla testování výrobku – Centro Tessile Cotoniero é Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant Anna,2-I-21052 Busto Arsizio
   (VA)Notifikovaná osoba č. 0624. 

   4. Evropské normy pro chemicky odolné oděvy jsou definovány šesti typy oděvů:
    Typ 1  - plynotěsné oděvy   Typ 4  - ochranné oděvy proti kapalným aerosolům
    Typ 2 – neplynotěsné oděvy   Typ 5 – ochranné oděvy proti průniku pevných částic
    Typ 3 – ochrana proti kapalným chemikáliím        Typ 6 – oděvy proti postřiku kapalinami (omezeně)

   5. Overal poskytuje antistatickou ochranu dle normy EN1149-5.

6. Piktogram velikosti uvádí rozměr daného výrobku pro výběr správné velikosti dle postavy uživatele. Rozměry v cm jsou ve shodě s EN 13688.
 vel.    obvod hrudi       výška                       vel.    obvod hrudi           výška        
S           84-92 cm      156-164 cm                XL     108-116 cm       180-188 cm
M         92-100cm     164-172 cm                XXL   116-124 cm       188-196 cm
L          100-108cm    172-180 cm                XXXL 124-132 cm       196-204 cm

7. Symbol otevřené knihy upozorňuje uživatele na doporučení prostudování těchto pokynů. 8. Tento overal poskytuje také ochranu proti kontaminaci 
radioaktivními částicemi. 9. Prací symboly
10. Overal je nehořlavý dle EN ISO 1416:2015, index 1

Výsledky testů overalu HEKLA
Testované vlastnosti Výsledek Testovací metoda Třída

Odolnost proti otěru >100 cyklů EN530 metoda 2 2

Síla v tahu podélně 120 N, příčně 75 N EN ISO 13934-1 3

Odolnost na ohyb >100.000 cyklů ISO7854 metoda B 6

Odolnost proti propichu 10,4 N EN 863 2

Omezení šíření plamene Čas hoření 0s, šíření plamene – 0, díry - ano EN 15025 způsobilé dle EN ISO 
14116/2025, index 1/0/0

Odolnost proti roztržení podélně 38 N, příčně 63 N ISO 9073-4 2

Síla švů 120 N EN 13935-2 3

Odolnost proti průniku kapalin způsobilé EN ISO 17491-4  metoda 
A

způsobilé

Odolnost proti průniku aerosolů způsobilé EN ISO 13982-2 způsobilé, třída 1

Odolnost vůči chemikáliím penetrovalo nepropustilo EN ISO 6530 penetrovalo nepropustilo

Kyselina sírová (H2SO4) 30% 0 % 96 % 3 3

Hydroxid sodný (NAOH) 10% 0 % 95,4 % 3 2

o-xylen 28 % 0 % Neklasifik. NC NC

Butan-1-ol 29 % 19 % NC NC

Odolnost proti průniku radioaktivních částic EN 1073-2:2002 způsobilé

Použití: Overal byl navržen k ochraně před chemickými látkami a kontaminací jak výrobků tak osob. Obecně bývají používány 
v závislosti na intenzitě znečištění, toxicitě a druhu prostředí, k ochraně proti prachovým částicím, potřísněním netoxickými látkami 
a netoxickým aerosolům. 

Omezení: Vystavení vlivu určitých chemických látek nebo vyšší koncentrace znečištění, může vyžadovat vyšší stupeň ochrany, jak se vzhledem 
k vlastnostem materiálu, tak i ke konstrukčnímu řešení overalu. V těchto případech je vhodné použití oděvů typu 1-4 nebo oděvů s vyšší ochranou. 

Upozornění: Před použitím je nutné zkontrolovat, zda není oděv poškozen (díry, uvolněné švy) a vyzkoušet správnou velikost oděvu. Uživatel je jediným
posuzovatelem zodpovědným za vhodnost výběru požadované ochrany a vhodnou kombinaci overalu s dalšími OPP. Pro poskytnutí plného stupně 
ochrany je nutné, aby všechny zipy a uzávěry byly zapnuty. Overal se používá jako svrchní oděv přes ochranné oděvy třídy 2 nebo 3. Rukávy a nohavice 
mají překrývat ochranné rukavice a obuv. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné použití tohoto výrobku. 

Skladování a likvidace: Oděv skladujte v běžných skladovacích podmínkách (sucho, mimo přímé sluneční záření).  
Omezení likvidace závisí pouze na kontaminaci při použití – v takovém případě musí být oděv zlikvidován v souladu s příslušnými předpisy dle typu 
kontaminující látky. Pokud nedošlo ke kontaminaci, může být vyhozen do komunálního odpadu.

Dovozce do ČR:  PRA-P-OR s.r.o., Orlovská 343/148, 713 00  Ostrava


