
Ochranný odev oteplený proti teplu a plameňu Nomex 
 
NORMY:                        
EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2007, EN ISO 11612:2008, EN 1149-5:2008 
 
 
VEĽKOSTI:                   
Dámske : od 34-52 
Pánske  : od 46-60 
Výškové stupne: II (170 cm), IV (182 cm), VI (194 cm) 
 
MATERIÁL:      
ohňovzdorná tkanina BV 9120, 94/5/1% Nomex/para-aramid(Kevlar)/Static-Control™, plošná  
hmotnosť 265 g/m2, farba červená, zelená, dodávateľ: TEN CATE PROTECT BV, Holandsko,  
reflexná ohňovzdorná páska LJ7003, Podšívka: ohňovzdorná tkanina, nite zo 100% Para-  
Aramidu, výrobca AMANN, Nemecko 
 
POPIS VÝROBKU:       
Ochranný odev pozostáva z blúzy a nohavíc do pása. Bunda má zapínanie na zips a v páse je 
po bokoch stiahnutá do gumy. V hornej časti sú dve predné vrecká na zips s príklopkou, 
v dolnej časti má dve bočné vrecká na zips šikmo strihané s príklopkou. Rukávy sú ukončené 
patentom, na ľavom aj pravom rukáve je našívané vrecko s príklopkou na suchý zips. Vo vnútri 
bundy je na ľavej strane vrecko s nekovovým zipsom. Pod pazuchami je všitý nekovový zips. 
Bunda má odnímateľnú kapucňu na nekovový zips s možnosťou úpravy stiahnutím. Na bunde 
aj na rukávoch sú dva reflexné pásy. Nohavice majú kryté zapínanie na zips a jeden gombík, 
spevnené kolená, ľavé a pravé bočné vrecko na zips s príklopkou, jedno zadné vrecko na zips 
s príklopkou a dve predné všívané vrecká. 
V spodnej časti je po vonkajších stranách všitý nekovový zips  s možnosťou upnutia suchým 
zipsom a dva reflexné pásy. 
 
ÚČEL:               
Odev je určený na ochranu používateľa proti malým rozstrekom roztaveného kovu pri zváraní  
alebo rezaní ( nemusí chrániť proti veľkému množstvu roztaveného kovu pri zlievarenských  
postupoch), krátkodobému styku s plameňom a ultrafialovému žiareniu. Je určený na  
nepretržité nosenie do 8 hodín pri teplote okolia. 
 
POUŽITIE:                    
Pre zváračov a pracovníkov vystavených sálavému teplu 
 
ÚDRŽBA:                       
Ochranný odev sa čistí praním pri max. 60°C 
 
CERTIFIKÁT: 
č. 00001/119/1/2019 zo dňa 28.2.2019 
 
Odev je dostupný aj v letnej, nezateplenej verzii! 
V prípade potreby je možnosť farebného vyhotovenia podľa konkrétnej 
požiadavky. 
 
KONTAKT: marketing@bvh.sk, 0905 262 199 
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