
 

 

Návod na použití určený pro ESD ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi 

Pro zajištění maximální ochrany a komfortu při používání oděvů z pleteniny s elektrostatickými 

vlastnostmi norma ČSN EN 1149-5:2008, ČSN EN 61340-5-1:2008, ČSN EN 340:2004 je 

bezpodmínečně nutné dbát těchto informací: 

Účinnost ochranné úrovně oblečení závisí na mnoha vlivech, např. roztržení, proříznutí, prodření, 

dále oděvu škodí agresivní pot, kosmetické přípravky/deodorant/ a proto je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti, aby nedošlo k výše uvedeným poškozením uhlíkového vlákna, jelikož se tím výrazně 

snižuje funkčnost pleteniny. 

Volba správné velikosti – obecně platí, že je třeba vybírat oblečení tak, aby mohl být pracovní výkon 

možný bez jakéhokoliv omezení. Oblečení nesmí být např. příliš široké, aby se vyloučilo případné 

riziko zachycení v důsledku rozvolněného oděvu. Oblékání a svlékání probíhá jako u obvyklého 

oblečení. 

Kritéria pro vyřazení – poškozené nebo jinak znehodnocené oblečení nesmí být dále používáno! Pro 

stanovení životnosti se vychází z maximální doby používání 2 let. V případě pochybnosti by mělo být 

oblečení nahrazeno novým. 

Oděv skladujte v dobře větraných suchých místnostech a zamezte extrémním teplotám, kontaktu 

s kapalinami nebo UV zářením. 

 

ÚDRŽBA ODĚVU 

Praní na 40°C - při použití běžných pracích prostředků na barevné pádlo, může se použít aviváž. 

Sušení oděvu naruby běžným způsobem, žehlení se doporučuje na 1 stupeň. 

Nesmí se používat sušička, bělení a chemické čištění aby nedošlo k deformaci uhlíkového vlákna a tím 

ke snížení funkce pleteniny. 

Spotřebitel by měl dodržovat prací symboly, které jsou na každém výrobku uvedeny!!!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Návod na použitie určený pre ESD ochranné odevy s antistatickými vlastnosťami 

Pre zaistenie maximálnej ochrany a komfortu pri používaní odevov z pleteniny s elektrostatickými 

vlastnosťami  podľa normy STN EN 1149-5:2008, STN EN 61340-5-1:2008, STN EN 340:2004 je 

bezpodmienečne nutné dbať týchto informácií: 

Účinnosť ochrannej úrovne oblečenia závisí na mnohých vplyvoch, napr. roztrhnutiu, prerezaniu, 

predratiu, ďalej odevu škodí agresívny pot, kozmetické prípravky / dezodorant / a preto je nutné dbať 

na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k vyššie uvedeným poškodeniam uhlíkového vlákna, pretože sa 

tým výrazne znižuje funkčnosť pleteniny. 

Voľba správnej veľkosti - všeobecne platí, že treba vyberať oblečenie tak, aby mohol byť pracovný 
výkon možný bez akéhokoľvek obmedzenia. Oblečenie nesmie byť napr. príliš široké, aby sa vylúčilo 
prípadné riziko zachytenia v dôsledku voľného odevu. Obliekanie a vyzliekanie prebieha ako u 
obvyklého oblečenia. 
 

Kritériá pre vyradenie - poškodené alebo inak znehodnotené oblečenie nesmie byť ďalej používané! 

Pre stanovenie životnosti sa vychádza z maximálnej doby používania 2 rokov. V prípade pochybností 

by malo byť oblečenie nahradiť novým. 

Odev skladujte v dobre vetraných suchých miestnostiach a zamedzte extrémnym teplotám, kontaktu 

s kvapalinami alebo UV žiarením. 

ÚDRŽBA ODEVU 

Pranie na 40 °C - pri použití bežných pracích prostriedkov na farebné pádlo, môže sa použiť aviváž. 

Sušenie odevu naruby bežným spôsobom, žehlenie sa odporúča na 1 stupeň. 

Nesmie sa používať sušička, bielenie a chemické čistenie aby nedošlo k deformácii uhlíkového vlákna 

a tým k zníženiu funkcie pleteniny. 

Spotrebiteľ by mal dodržiavať pracie symboly, ktoré sú na každom výrobku uvedené!!!!! 

 

 


