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Ochranné oděvy proti radioaktivní
kontaminaci -
Část 2: Požadavky a zkušební metody
pro ochranné oděvy bez nucené
ventilace proti kontaminaci
radioaktivními částicemi

ČSN
EN 1073-2

83 2832

 

Protective clothing against radioactive contamination - Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective
clothing against particulate radioactive contamination

Vêtements de protection contre la contamination radioactive - Partie 2: Exigences et méthodes d’essai des vêtements de
protection non ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules

Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination - Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung
gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1073-2:2002. Evropská norma EN 1073-2:2002 má status české
technické normy.

This  standard  is  the  Czech  version  of  the  European  Standard  EN  1073-2:2002.  The  European  Standard  EN
1073-2:2002 has the status of a Czech Standard.
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Citované normy

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

EN 530 zavedena v ČSN EN 530 (83 2900) Odolnost materiálů ochranných oděvů proti oděru - Zkušební metody

EN 863 zavedena v ČSN EN 863 (83 2773) Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti
propíchnutí

prEN 943-1 dosud nezavedena

EN 1073-1 zavedena v ČSN EN 1073-1 (83 2832) Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 1: Požadavky
a zkušební metody pro ochranné oděvy s nucenou ventilací proti kontaminaci radioaktivními částicemi

EN 1146 zavedena v ČSN EN 1146 (83 2275) Dýchací sebezáchranné prostředky - Autonomní dýchací přístroje s
otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem a s kuklou (únikový přístroj s tlakovým vzduchem a s kuklou) - Požadavky,
zkoušení a značení


