
Informacje dla uŨytkownik·w    PL 
 

WYRčB: OdzieŨ ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych, takich jak na przykğad: ciňcie, Ũğobienie ğukowe 

sprňŨonym powietrzem, metalizacja itp. 

Typ:  MOFOS bluza z kapturem lub bez kaptura, MOFOS spodnie, MOFOS spodnie na szelkach. 

 

Producent:                   adres kontaktowy: PodŊbradsk§ 260/59, HloubŊt²n, 198 00 Praha 9, Czech Republic. 

  

MATERIAĞ: Tkanina  MOFOS; 390g/m2, skğad materiağowy: 100 % baweğna, trwağa niepalna struktura. 

 

USTAWY, NORMY, OBWIESZCZENIA : 

Jest zgodny z wymogami RozporzŃdzenia (UE) 2016/425, dla Ŝrodk·w ochrony indywidualnej kategorii II. 
EN ISO 13688:2013 OdzieŨ ochronna - wymagania og·lne. 

EN ISO 11611:2007 OdzieŨ ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych. 

PRZEZNACZENIE:  

Ochrona uŨytkownika przed spryskaniem (mağa iloŜĺ stopionego metalu), kr·tkotrwağym kontaktem z pğomieniem, promieniowaniem cieplnym 

z ğuku elektrycznego i obniŨeniem moŨliwoŜci poraŨenia prŃdem elektrycznym przy kr·tkotrwağym przypadkowym kontakcie z przewodnikami 

elektrycznymi pod napiňciem przy napiňciach elektrycznych w przybliŨeniu do 100 V prŃdu stağego w normalnych warunkach spawania. 

PIKTOGRAMY:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota.:  

A1 - rozprzestrzenianie siň pğomienia, metoda A - zapğon powierzchni 

A2 - rozprzestrzenianie siň pğomienia, metoda B - zapğon dolna krawňdŦ 

 

Instrukcja doboru typu odzieŨy do spawania (klasa 1/klasa 2) 

Typ odzieŨy do spawania Kryteria wyboru stosujŃce siň do procedury: 
Kryteria wyboru stosujŃce siň do warunk·w 

Ŝrodowiskowych: 

Klasa 1 

Techniki spawania rňcznego zwiŃzane 

z powstaniem Ŝwiatğa, rozprysk·w i kropli, np.: 

- spawanie pğomieniem, 
- spawanie WIG, 

- spawanie MIG, 

- spawanie mikroplazmowe, 
- lutowanie twarde, 

- zgrzewanie punktowe, 

- MMA (rňczne spawanie ğukowe elektrodŃ 
otulonŃ) spawanie (elektroda z rutylowŃ 

powğokŃ). 

CzynnoŜci maszyn, np.: 

- maszyny do ciňcia tlenem, 

- plazmowe maszyny do ciňcia, 
- zgrzewarki oporowe, 

- maszyny do natryskiwania cieplnego, 

- st·ğ do spawania. 

Klasa 2 

Techniki spawania rňcznego zwiŃzane z powstaniem 
duŨych rozprysk·w i kropli, np.: 

- MMA spawanie (elektroda podstawowa lub 

z powğokŃ celulozowŃ), 
- spawanie MAG (z CO2 lub mieszankami 

gaz·w), 

- spawanie MIG (prŃdem o wysokim napiňciu), 
- spawanie ğukowe wypeğnionŃ elektrodŃ bez 

gazu ochronnego, 

- ciňcie plazmowe, 
- Ũğobienie, 

- ciňcie tlenem, 

- metalizacja. 

CzynnoŜci maszyn, np.: 
- w ciasnych pomieszczeniach, 

- przy spawaniu nad gğowŃ/ciňciu lub w 

por·wnywalnych nienaturalnych pozycjach. 

 

OSTRZEŧENIE DLA UŧYTKOWNIKčW: 

OdzieŨ moŨe byĺ stosowana wyğŃcznie jako ochrona przed mağymi czŃsteczkami stopionego metalu (np. zgorzelina przy spawaniu) i jako ochrona 

przed ğagodnymi powierzchniowo dziağajŃcymi ryzykami. W przypadku naruszenia integralnoŜci odzieŨy (przedarcie, przetarcie, niewsp·ğmierne 

przerzedzenie materiağu, rozprucie szwu itp.) dochodzi do obniŨenia poziomu ochrony odzieŨy i wyr·b staje siň nieodpowiednim w rozumieniu 

wyŨej wymienionych przepis·w prawnych oraz technicznych. WğaŜciwoŜĺ ograniczonego rozprzestrzeniania siň pğomienia moŨe byĺ obniŨona, 

jeŨeli odzieŨ ochronna do spawania jest zanieczyszczona substancjŃ ğatwopalnŃ. Z powod·w technicznych nie mogŃ byĺ wszystkie czňŜci 

zainstalowanych napiňĺ spawalniczych spawania ğukowego chronione przed kontaktem bezpoŜrednim. 

OdzieŨ ochronna dla spawaczy sama w sobie nie zapewnia ochrony przed poraŨeniem prŃdem elektrycznym. Jest przeznaczona jedynie do ochrony 

przed kr·tkim przypadkowym dotkniňciem czňŜci pod napiňciem przy spawaniu ğukiem. Tam, gdzie istnieje podwyŨszone ryzyko poraŨenia 

prŃdem elektrycznym, bňdŃ potrzebne dalsze elektrycznie warstwy izolujŃce. 

JeŨeli jest zastosowana dodatkowa odzieŨ ochronna, podstawowa odzieŨ powinna speğniaĺ wymagania co najmniej klasy 1. Fartuchy, kt·re zostanŃ 

zastosowane do dodatkowej ochrony, miağyby przykrywaĺ przedniŃ czňŜĺ ciağa minimalnie od bocznego szwu do bocznego szwie i muszŃ byĺ 

przeznaczone do odzieŨy ochronnej zapewniajŃcej ochronň przed zagroŨeniami spawalniczych. 

 

Klasa 1/A1+ A2 

  EN ISO 11611 

 

InstrukcjŃ uŨytkowania 

 

Znak zgodnoŜci 

 



 

Informacje dotyczŃce ryzyka zwiŃzanego z promieniowaniem UV 

    Specyfikacja minimalnych wymagaŒ dla odzieŨy, kt·ra moŨe chroniĺ uŨytkownika przed zwykğym niebezpieczeŒstwem towarzyszŃcym 

spawaniu, gdy jest prawidğowo uŨywana. Te zagroŨenia obejmujŃ naraŨanie sk·ry na promieniowanie ultrafioletowe (UV), kt·re zostaje wywoğane 

podczas wszystkich operacji spawania ğukiem elektrycznym. To promieniowanie UV obejmuje UVA, UVB i UVC promieniowanie powstajŃce 

przy intensywnych impulsach. 

    Jego oddziağywanie bňdzie jednak osğabiaĺ wyroby wğ·kiennicze i nie musi dalej zapewniaĺ ochrony. To obowiŃzuje zwğaszcza wtedy, gdy 

odzieŨ jest uŨywana przy spawaniu ğukiem elektrycznym (zwğaszcza przy spawaniu MIG/MAG), kiedy to uszkodzenia od intensywnego 

promieniowania UV, promieniujŃcego ciepğa i obfitych iskier lub kropelek stopionego metalu mogŃ bardzo szybko obniŨyĺ jej skutecznoŜĺ. 

W takich sytuacjach wskazane jest zastosowanie wyŨszych poziom·w ochrony, jakimi sŃ dodatkowe rňkawy ze sk·ry, fartuchy, itd., kt·re 

przedğuŨŃ skutecznoŜĺ element·w odzieŨy i pomogŃ przy ochronie uŨytkownika. 

     OdzieŨ klasy 2 jest zaprojektowana tak, aby byğa bardziej odporna na zniszczenie spowodowane tymi zagroŨeniami aniŨeli odzieŨ klasy 1. 

ChociaŨ nie moŨe to byĺ dokğadnie ustalone od momentu, gdy wpğywaĺ na niŃ bňdzie proces spawania, zrňcznoŜĺ spawacza, zastosowany prŃd 

spawania, powstağy rozprysk i pozycja przy spawaniu. 

    RozporzŃdzenia (UE) wymaga, aby śOI byğy poczŃtkowo wybrane po dokğadnej ocenie ryzyk, aby byğy regularnie kontrolowane                               

i konserwowane lub zastŃpione ze wzglňdu na zapewnienie stağej ochrony. UŨytkownicy, kt·rzy sŃ naraŨeni na promieniowanie UV, powinni byĺ 

zaznajomieni z zagroŨeniem i regularnie poddawani kontroli. 

    ProstŃ kontrolň odnoŜnie dalszego uŨywania w celu ochrony przed promieniowaniem UV dla tego typu odzieŨy (np. raz w tygodniu) wykonuje 

siň tak, Ũe element odzieŨy trzymany jest pod Ŝwiatğo 100W Ũar·wki wolframowej na dğugoŜĺ ramienia (odlegğoŜĺ orientacyjna 1 m); jeŨeli widaĺ 

Ŝwiatğo przenikajŃce przez materiağ, to promieniowanie UV przenika takŨe. 

    Zalecamy takŨe uŨytkownikom, by w przypadku stwierdzenia, Ũe sŃ opaleni - chodzi o oznaki przenikania promieniowania UVB, aby elementy 

odzieŨy oddali do naprawy (jeŨeli jest to moŨliwe) lub zastŃpili innymi, a w przyszğoŜci naleŨağoby rozwaŨyĺ uŨycie dodatkowej, bardziej odpornej 

warstwy ochronnej. 

NiewğaŜciwe uŨytkowanie. 

- Poziom ochrony przed pğomieniem zostanie obniŨony, jeŨeli odzieŨ ochronna spawacza jest zanieczyszczona substancjami ğatwopalnymi. 

- PodwyŨszenie zawartoŜci tlenu w powietrzu obniŨy istotnie ochronň odzieŨy spawacza przed pğomieniem. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň podczas 

spawania w ŜcieŜnionych pomieszczeniach, np. jeŨeli nie jest wykluczone, Ũe powietrze moŨe byĺ wzbogacone w tlen. 

- Izolacja elektryczna zapewniana przez odzieŨ zostanie obniŨona, gdy odzieŨ jest mokra, brudna lub nasiŃkniňta potem. 

- W przypadku dwuczňŜciowej odzieŨy ochronnej (bluza + spodnie): w celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony obydwie czňŜci 

powinny byĺ noszone wsp·lnie. 

- W przypadku odzieŨy MOFOS - wariant z kapturem, kaptur przy samym spawaniu powinien byĺ zdjňty. 

ZALECENIE:  w celu przedğuŨenia ŨywotnoŜci odzieŨy MOFOS zalecamy stosowaĺ jednoczeŜnie z tŃ odzieŨŃ takŨe ochronne dodatki sk·rzane 

do spawania (fartuch, getry, narňkawki..). 

 

ROZMIARY: Podane 2 rozmiary kontrolne 

zgodnie z EN ISO 13688. 

OZNAKOWANIE: WszytŃ etykietŃ 

- marka, typ i kategoria wyrobu 

- CE znak zgodnoŜci 

- skğad materiağowy z cağŃ nazwŃ gatunkowŃ 

- symbole konserwacji 

- rozmiar 

- piktogram ochrony wğŃcznie z normŃ zharmonizowanŃ 

- klasa 

- ostrzeŨenie nakazujŃce zapoznanie siň z instrukcjŃ uŨytkowania 

- ostrzeŨenie 

- numer lot 

- identyfikacja producenta 

 

PRZECHOWYWANIE: W suchym, ciemnym i wentylowanym Ŝrodowisku w zakresie temperatur 10-30 ÁC. 

 

SPOSčB KONSERWACJI: 

 

KONSERWACJA:  odzieŨ naleŨy praĺ oddzielnie od pozostağych materiağ·w z innych mieszanek czy o innej konstrukcji, w celu podwyŨszenia 

skutecznoŜci konstrukcji jest konieczne, aby na powierzchni tkaniny nie przylegağy Ũadne ğatwopalne pozostağoŜci, stosunek napeğnienia nie 

powinien byĺ mniejszy niŨ 1:20 w celu zabezpieczenia optymalnego procesu prania i zminimalizowania Ŝcierania, zalecane jest pranie 

dwustopniowe, pranie wstňpne i samo pranie przy 40 ÁC, nie naleŨy stosowaĺ pğyn·w do zmiňkczania tkanin czy innych dodatk·w, poniewaŨ 

mogŃ obniŨaĺ skutecznoŜĺ niepalnej struktury. 

Wyr·b naleŨy praĺ przy temperaturze maksymalnej 40 ÁC, w ğagodny spos·b. Wyrobu nie wolno wybielaĺ. Wyrobu nie wolno suszyĺ w suszarce 

bňbnowej! Prasowanie przy maks. temperaturze powierzchni prasowania 150 ÁC. Wyr·b moŨna czyŜciĺ chemicznie tetrachloretenem, 

monofluorotrichloromethanem i wszystkimi rozpuszczalnikami wymienionymi pod symbolem F ï ograniczone oddziağywanie mechaniczne. 

Trwağa niepalna struktura. 

OdzieŨ ochronna do spawania powinna byĺ regularnie czyszczona zgodnie z powyŨej podanym zaleceniem. Po czyszczeniu naleŨy odzieŨ 

sprawdziĺ. W przypadku uszkodzenia naleŨy odzieŨ naprawiĺ, jeŨeli jest to moŨliwe, albo wymieniĺ na nowŃ. Naprawiaĺ tylko z zastosowaniem 

materiağ·w i substancji speğniajŃcych wymagania stosownej normy. 

 

JeŨeli wyr·b bňdzie uŨywany, przechowywany lub pielňgnowany w spos·b inny niŨ podany, moŨe to spowodowaĺ jego zniszczenie lub zmiany 

funkcjonalnoŜci. 

UTYLIZACJA:  odzieŨ naleŨy utylizowaĺ zgodnie z ustawŃ o odpadach. 

 

Identyfikacja Jednostki Notyfikowanej, kt·ra dokonağa oceny zgodnoŜci: Instytut Testowania i Certyfikacji S.A. [Institut pro testov§n²                   

a certifikaci, a. s], tŚ. T. Bati 299, 764 21 Zl²n ï Louky, CZ, Jednostka notyfikowana nr 1023.  

 

Deklaracjň zgodnoŜci moŨna znaleŦĺ tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczeg·lnych wyrob·w sŃ w zakğadce ĂDokumenty do pobraniañ. 

http://www.canis.cz/
http://www.canis.cz/

