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Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím
chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro
ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující
ochranu celého těla proti poletavým pevným
částicím (oděv typu 5)

ČSN
EN ISO 13982-1

83 2727

                                                                                               idt ISO 13982-1:2004

Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing
providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing)

Vêtements de protection à utiliser contre les produits chimiques à particules solides - Partie 1 : Exigences de
performance des vêtements de protection offrant une protection au corps entier contre les produits chimiques
à particules solides (vêtements de type 5)

Schutzkleidung gegen Teilchen fester Chemikalien - Teil 1: Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung,
die für den gesamten Körper einen Schutz gegen schwebende Teilchen fester Chemikalien gewähren (Kleidung Typ 5)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13982-1:2004. Evropská norma EN ISO 13982-1:2004 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13982-1:2004. The European Standard EN ISO
13982-1:2004 has the status of a Czech Standard.
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Národní p ředmluva

Citované normy

ISO 3758 zavedena v ČSN EN 23758 (80 0005) Textilie - Symboly pro ošetřování (ISO 3758:1991)

ISO/TR 11610 zavedena v ČSN 83 2700 Ochranné oděvy - Slovník

ISO 13982-2:2004 zavedena v ČSN EN ISO 13982-2 (83 2727) Ochranný oděv pro  použití  proti  pevným částicím
chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu

EN 340:2003 zavedena v ČSN EN 340 (83 2701) Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky

EN 12941:1998 zavedena v ČSN EN 12941 (83 2252) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s
pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení

EN 14325:2004 zavedena v ČSN EN 14325 (83 2733) Ochranné oděvy proti  chemikáliím -  Metody zkoušení a
klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů

Citované p ředpisy

Směrnice rady 89/686/EHS z 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních
ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS. V České republice je tato směrnice


