
Kategorie 1 - oděvy jednoduché konstrukce, chrání proti nevyjimečným povětrnostním podmínkám, povrchově působícím mechanickým vlivům 

                           a při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám nad 50°C.

 - oděvy pro střední riziko. Patří zde výstražné oděvy s vysokou viditelností za jakýchkoli světelných podmínek.Kategorie 2

       EN 20471 

EN ISO 11611, 11612 EN 14058
ochranné oděvy 
pro použití 
v chladném prostředí

EN 343
ochranné oděvy 
pro použití 
v dešti

EN 1149
ochrana proti 
statické elektřině

EN 1073-2
proti kontaminaci 
radioaktivními 
částicemi

EN 1149-1
proti 
biologickému 
nebezpečí

EN 13998
proti říznutí 
a bodnutí 
ručními noži

proti pořezu 
motorovou pilou

EN 381

EN 14605
typ 3
proti postřiku 
kapalnými chemikáliemi

EN 14605
typ 4
proti kapalným 
aerosolům

EN 13982-1
typ 5
proti průniku 
pevných částic

typ 6
proti lehkému 
postříkání 
chemikáliemi

Oděvy pro poskytování omezené ochrany proti chemickým látkám nebo ionizujícímu záření:
EN 13034

Symboly pro postupy praní, žehlení, sušení, chemické čištění a bělení:

maximální teplota praní

mírný postup praní

ruční praní

výrobek se nesmí prát

maximální teplota žehlící 
plochy 110°

maximální teplota žehlící 
plochy 150°

maximální teplota žehlící 
plochy 200°

výrobek se nesmí žehlit

sušení v bubnové sušičce při 
normálním programu

nesmí se sušit 
v  bubnové sušičce

F P

sušení v bubnové sušičce při nízkém 
režimu

možné
bělení

A

nebělit

profesionální chemické čištění

prodyšnost voděodolnost větruodolnost

 
CE CEI EN 61482

práce pod napětím

60°

30°

Třída 1 2 2: uorescenční plocha min. 0,14 m a reexní plocha 0,1 m .
              Použití v pomalu jedoucím provozu nebo při méně častém kontaktu s vozidly.

Třída 2 2 2: uorescenční plocha min. 0,5 m  a reexní plocha 0,13 m .
              Použití např. na železnicích, staveništích a parkovacích plochách.

Třída 3: 2 2uorescenční plocha min. 0,8 m  a reexní plocha 0,2 m .
              Použití v blízkosti rychle se pohybujících dopravních prostředků.

Kategorie 3 - oděvy složité kontrukce, k ochraně proti rizikům vážného a trvalého poškození zdraví.

ochranné 
oděvy pro 
použití při 
svařování 

výrobek se nesmí chemicky čistit

ochranné oděvy proti ohni, k omezení šíření plamene 
 

EN ISO 14116 

PIKTOGRAMY


