
 

SK      Návod na použitie 
(informácie poskytované výrobcom) 

 

Výrobca:  Sintex a. s., Moravská 1078, Česká Třebová 560 02, Czech Republic. 
 
Výrobok:  Ochranný odev OPO (typ 6) 

Odev tvorí súprava: blúza + nohavice 

Použitý materiál: tkanina OPO 230, 100 % polypropylén 
 
Výrobok bol posúdený z hľadiska požiadaviek stanovených podľa Nariadenia parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425. Sú 

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

(id. EN ISO 13688:2013). Z hľadiska požiadaviek normy EN 13034+A1:2009 bol výrobok posudzovaný ako predmet 

poskytujúci obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám. Ochranný odev typu 6 bol preskúšaný ako celý odev. 

Posúdenie bolo vykonané oznámeným subjektom č. 1021 TZÚ s. p. Brno. Jedná sa o OOP: III. kategórie. Výrobok podlieha 

pravidelnému dozoru oznámeného subjektu TZÚ s. p. Brno.  
TABUĽKA VEĽKOSTÍ: 

veľkosť 

MUŽI ŽENY 

obvod hrudníka obvod pása obvod hrudníka obvod pása 

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 

znížená 152 - 170 152 - 158 

základná 170 - 182 158 - 170 

predĺžená 182 - 194 170 - 176 

 
OBLASŤ POUŽITIA: 
Ochranný dvojdielny odev OPO (typ 6) proti chemikáliám poskytujúci ochranu proti kvapalným chemikáliám. Odev je 

určený na opakované použitie. 

VÝZNAM OZNAČENIA: 
 

 

 

            
                         EN ISO 13688:2013 

 

 

                                                                          
                          EN 13034+A1:2009 

 

Piktogram označuje, že je nutné 

zoznámiť sa s pokynmi výrobcu. 

Piktogram v tvare štítku vyjadruje nebezpečenstvo, pred ktorým má odev chrániť a 

druh nebezpečenstva je symbolizovaný obrázkom vo vnútri štítku.  

 

Piktogram označuje, že sa jedná o ochranný odev, ktorý možno použiť v prostredí 

s chemickým nebezpečenstvom (typ 6)  

Výsledky skúšok použitého materiálu boli klasifikované podľa požiadaviek na realizáciu podľa čl. 4.1 normy EN 13034+A1 

v nadväznosti na články normy EN 14325. 
 

 



MATERIÁL POUŽITÝ NA VÝROBU ODEVU OPO SPLŇUJE POŽIADAVKY EN 13034+A1:2009 

V NASLEDUJÚCICH ÚROVNIACH: 
 Vlastnosť Trieda Parameter  Trieda 

Odolnosť proti oderu 3 Odpudivosť  H2SO4 (30 %) 

NaOH (10 %) 

3 

3 

Pevnosť v ďalšom trhaní 6  o-xylén (100 %) 
bután-1-ol (100 %) 

N 

N 

Pevnosť v ťahu 6 Penetrácia H2SO4 (30 %) 

NaOH (10 %) 

2 

3 

Odolnosť proti prepichnutiu 4  o-xylén (100 %) 
bután-1-ol (100 %) 

N 

N 

Pevnosť švov 5 Dve chemikálie splnili požiadavky na odpudivosť v triede 3. Jedna 

chemikália splnila požiadavku na penetráciu v triede 2 a jedna 

chemikália v triede 3. 

 
POKYNY NA POUŽITIE A UPOZORNENIA:  
• Pre splnenie základných bezpečnostných požiadaviek v prípade ochranného odevu OPO poskytujúceho obmedzenú 

ochranu proti kvapalným chemikáliám typu 6 (ďalej len ochranný odev) používajte vždy vrchné časti odevu (bundu) so 
spodnou časťou odevu (nohavicami), ktoré tvoria oblek. Pri používaní musí byť odev vždy zapnutý (nerozhalený)!!!  

• Odevy nesmú prísť do styku s kvapalnými chemikáliami, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie. 
• Ochranný odev musí počas bežného používania (zahrňujúce ohýbanie a pohyb) trvale zakrývať všetky materiály, ktoré nemajú 

túto vlastnosť. Blúza musí byť dostatočne dlhá, aby pokryla hornú časť nohavíc, keď sa ich užívateľ ohne v páse. 
• Špinavý odev môže viesť ku zníženiu funkcie ochranného odevu! Funkčnosť a životnosť zostáva zachovaná pri 

dodržovaní odporučenej údržby! 
• Ochranný odev sa nesmie odkladať v blízkosti horľavého alebo výbušného ovzdušia alebo pri zachádzaní s horľavými 

alebo výbušnými látkami. 
• Po každom použití je nutné skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu odevu. V tomto prípade je nutné výrobok 

vyradiť z ďalšieho používania! Odev je funkčný len v pôvodnom prevedení, t.j. bez neodborných zásahov, ako je 
napr. zaplátanie poškodeného odevu.  

• Štítky našité na výrobku sa nesmú odstraňovať. 

 

ÚDRŽBA VÝROBKU: 

Údržba podľa symbolov údržby. 

Ochranný odev OPO  je vyrobený z tkaniny, ktorá zaisťuje zachovávanie ochranných vlastností i po opakovanej odporučenej údržbe, 

uvedenej na etikete symbolmi údržby. 
 
BALENIE, SKLADOVANIE: 

Výrobky sa nesmú skladovať v prašnom alebo vlhkom prostredí. Výrobky je nutné chrániť pred sálavým teplom 

vykurovacích telies. Odevy sú balené a expedované v PE vreckách. 

 
POKYNY PRE LIKVIDÁCIU 
ODEV: mechanické zničenie alebo spaľovanie v špeciálnom režime.                              PE OBAL: do triedeného odpadu 
 

EU PREHLÁSENIE O ZHODE 

Výrobca vydal na základe kladného posúdenia výrobku EU prehlásenie o zhode. Toto je dostupné na webových stránkach 

výrobcu:  www.sintex.cz 

 
Dátum:       14. 12. 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


