
 

CS      Návod k použití 
(informace poskytované výrobcem) 

 

Výrobce:  Sintex a. s., Moravská 1078, Česká Třebová 560 02, Česká Republika. 
 
Výrobek:  Ochranný oděv OPO (typ 6) 

Oděv tvoří souprava: blůza + kalhoty 

Použitý materiál: tkanina OPO 230, 100 % polypropylen 
 
Výrobek byl posouzen z hlediska požadavků stanovených dle Nařízení parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 jsou 

konkretizovány normou ČSN EN 13034+A1:2009 (id. EN 13034+A1:2009) v návaznosti na ČSN EN ISO 13688:2014 

(id. EN ISO 13688:2013). Z hlediska požadavků normy EN 13034+A1:2009 byl výrobek posuzován jako předmět poskytující 

omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím. Ochranný oděv typu 6 byl zkoušen jako celý oděv. Posouzení bylo provedeno 

oznámeným subjektem č. 1021 TZÚ s. p. Brno. Jedná se o OOP: III. kategorie. Výrobek podléhá pravidelnému dozoru 

oznámeným subjektem TZÚ s. p. Brno.  
TABULKA VELIKOSTÍ: 

velikost 

MUŽI ŽENY 

obvod hrudníku obvod pasu obvod hrudníku obvod pasu 

cm 

40     76 - 80 56 - 60 

42 80 - 84 64 - 68 80 - 84 60 - 64 

44 84 - 88 68 - 72 84 - 88 64 - 68 

46 88 - 92 72 - 76 88 - 92 68 - 72 

48 92 - 96 80 - 84 92 - 96 72 - 76 

50 96 - 100 84 - 88 96 - 100 76 - 80 

52 100 - 104 88 - 92 100 - 104 84 - 88 

54 104 - 108 96 - 100 104 - 108 88 - 92 

56 108 - 112 100 - 104 108 - 112 92 - 96 

58 112 - 116 104 - 108 112 - 116 96 - 100 

60 116 - 120 112 - 116 116 - 120 100 - 104 

62 120 - 124 116 - 120 120 - 124 104 - 108 

64 124 - 128 120 - 124 124 - 128 108 - 112 

 

VÝŠKOVÉ SKUPINY 

typ MUŽI ŽENY 

snížená 152 - 170 152 - 158 

základní 170 - 182 158 - 170 

prodlouž. 182 - 194 170 - 176 

 
OBLAST POUŽITÍ: 
Ochranný dvoudílný oděv OPO (typ 6) proti chemikáliím poskytující ochranu proti kapalným chemikáliím. Oděv je určen 

k opakovanému použití. 

VÝZNAM OZNAČENÍ: 
 

 

 

            
                         EN ISO 13688:2013 

 

 

                                                                          
                          EN 13034+A1:2009 

 

Piktogram označuje, že je nutno 

seznámit se s pokyny výrobce. 

Piktogram ve tvaru štítu vyjadřuje nebezpečí, před kterým má oděv chránit a druh 

nebezpečí je symbolizován obrázkem uvnitř štítu.  

 

Piktogram označuje, že se jedná o ochranný oděv, který lze použít v prostředí 

s chemickým nebezpečím (typ 6)  

Výsledky zkoušek použitého materiálu byly klasifikovány podle požadavků na provedení dle čl. 4.1 normy EN 13034+A1 

v návaznosti na články normy EN 14325. 
 

 



MATERIÁL POUŽITÝ NA VÝROBU ODĚVU OPO SPLŇUJE POŽADAVKY EN 13034+A1:2009 

V NÁSLEDUJÍCÍCH ÚROVNÍCH: 
 Vlastnost Třída Parametr  Třída 

Odolnost proti oděru 3 Odpudivost  H2SO4 (30 %) 

NaOH (10 %) 

3 

3 

Pevnost v dalším trhání 6  o-xylen (100 %) 
butan-1-ol (100 %) 

N 

N 

Pevnost v tahu 6 Penetrace H2SO4 (30 %) 

NaOH (10 %) 

2 

3 

Odolnost proti propíchnutí 4  o-xylen (100 %) 
butan-1-ol (100 %) 

N 

N 

Pevnost švů 5 Dvě chemikálie splnily požadavky na odpudivost ve třídě 3. Jedna 

chemikálie splnila požadavek na penetraci ve třídě 2 a jedna 

chemikálie ve třídě 3. 

 

POKYNY K POUŽITÍ a UPOZORNĚNÍ:  
• Pro splnění základních bezpečnostních požadavků u ochranného oděvu OPO poskytujícímu omezenou ochranu proti 

chemikáliím typu 6 kapalným (dále jen ochranný oděv) používejte vždy vrchní části oděvu (bundu) se spodní částí oděvu 
(kalhotami), které tvoří oblek. Při používání musí být oděv vždy zapnutý (nerozhalený)!!!  

• Oděvy nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, které nejsou uvedené v tomto návodu na použití. 
• Ochranný oděv musí během běžného používání (zahrnující ohýbání a pohyb) trvale pokrývat všechny materiály nemající tuto 

vlastnost. Blůza musí být dostatečně dlouhá, aby pokryla horní část kalhot, ohne-li se jejich uživatel v pase. 
• Špinavý oděv může vést ke snížení funkce ochranného oděvu! Funkčnost a životnost zůstává zachována při 

dodržování doporučené údržby! 
• Ochranný oděv nesmí být odkládán v blízkosti hořlavého nebo výbušného ovzduší nebo při zacházení s hořlavými nebo 

výbušnými látkami. 
• Po každém použití je nutné zkontrolovat, zda nedošlo k poškození oděvu. V tomto případě je nutné výrobek vyřadit 

z dalšího použití! Oděv je funkční pouze v původním provedení, tj. bez neodborných zásahů, jako je např. záplatování 
poškozeného oděvu.  

• Štítky našité na výrobku se nesmí odstranit. 

 

ÚDRŽBA VÝROBKU: 
Údržba dle symbolů údržby. 

Ochranný oděv OPO, je vyroben z tkaniny, která zajišťuje zachování ochranných vlastností i po opakované doporučené údržbě, 

uvedené na etiketě pomocí symbolů údržby. 
 

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ: 
Výrobky se nesmí skladovat v prašném nebo vlhkém prostředí. Výrobky je nutné chránit před sálavým teplem topných těles. 

Oděvy jsou balené a expedované v PE sáčcích. 
 

POKYNY PRO LIKVIDACI 
ODĚV: mechanické zničení nebo spalování speciálním režimem.                              PE OBAL: do tříděného odpadu 

 
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Výrobce vydal na základě kladného posouzení výrobku EU prohlášení o shodě. Toto je dostupné na webových stránkách 

výrobce:  www.sintex.cz 

 
Datum:       14. 12. 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


