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Ochranný od ěv proti kapalným chemikáliím – Požadavky
na provedení pro ochranné od ěvy proti chemikáliím
poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemiká liím
(typ 6 a prost ředky typu PB [6])

ČSN
EN 13034+A1
83 2722

 
Protective clothing against liquid chemicals – Performance requirements for chemical protective
clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6]
equipment)
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides – Exigences pour les vêtements
de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides
équipement du Type 6 et du Type PB [6])
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsanforderungen an
Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien
(Ausrüstung Typ 6 und Typ PB [6])

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13034:2005+A1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13034:2005+A1:2009. It was translated by Czech
Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13034 (83 2722) ze září 2005.

 

Národní p ředmluva

Změny proti předchozím normám
Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z května 2009. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu
vyznačeny značkami !  ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "  “, opravený nebo nový text je zobrazen
vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech
EN 340:2003 zavedena v ČSN EN 340:2004 (83 2701) Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky

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

EN 23758 nahrazena EN ISO 3758 (ISO 3758:2005), která je zavedena v ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie –
Symboly pro ošetřování

EN ISO 13935-2 zavedena v  ČSN EN ISO 13935-2 (80 0841) Textilie – Tahové vlastnosti  švů  plošných textilií
a konfekčních výrobků – Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab

EN ISO 17491-4 zavedena v  ČSN EN ISO 17491-4  (83  2724)  Ochranné oděvy -  Metody zkoušení  pro oděvy
poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)
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