
uvex eldobható védőruházat
                         uvex silver system eldobható overallok
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uvex eldobható védőruházat
uvex eldobható overallok

5/6. TÍPUS 4. TÍPUS 3. TÍPUS

Védelmi kategória 

Cikksz. 98751

Cikksz. 98739

Cikksz. 98747

Cikksz. 98741
Cikksz. 98748

uvex 5/6

uvex 4B

uvex 3B plus

uvex 3B vibatec
uvex 3B extra vibatec

5. TÍPUS 6. TÍPUS 5. TÍPUS

4. TÍPUS

6. TÍPUS

4B. TÍPUS

5. TÍPUS

3. TÍPUS 4. TÍPUS

6. TÍPUS

3B. TÍPUS

3. TÍPUS

5. TÍPUS

4. TÍPUS

6. TÍPUS

3B. TÍPUS

porálló
korlátozottan permetzáró

permetzáró
biológiai veszélyforrások
elleni védelem
növényvédőszerek elleni védelem

folyadékzáró
biológiai veszélyforrások 
elleni védelem

folyadékzáró
biológiai veszélyforrások 
elleni védelem
aktív antimikrobiális hatás

EN ISO 13982-1 : 2004 EN 13034 : 2005 EN ISO 13982-1 : 2004 EN 13034 : 2005

EN 14605 : 2005

EN 14126 : 2003 DIN 32781 : 2010

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006 EN 1073-2 : 2002

EN 13034 : 2005

EN 14605 : 2005

EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006 EN 1073-2 : 2002

EN 13034 : 2005

EN 14605 : 2005

EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005
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uvex eldobható védőruházat
Útmutató a szabványokhoz és termékekhez

Szabvány Leírás
Pikto-
gram

3B típus  
 vibatec
98748

3B típus 
vibatec
98741

3B típus 
98747

4B típus
98739

5/6 típus
98751

EN 1149-1 Antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező védőruházat
(az antisztatikusság csak > 25% páratartalom mellett garantált)

EN 1073-2 Radioaktív részecskékkel történő szennyeződés elleni védőruházat 
(a radioaktív sugarakkal szemben nem nyújt védelmet!)

EN 14126 Fertőző anyagok elleni védőruházat

DIN EN ISO 
20743:2007

Textil felületek speciális antibakteriális aktivitással

DIN 32781 Növényvédőszerek elleni védőruházat

EN 13034 Fröccsenő folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó 
védőruházatok  (permetköd elleni védelem)

EN ISO 
13982-1

Szilárd részecskék ellen az egész testet védő ruházat
(szilárd részecskék elleni védelem)

EN 14605 
Spray-Test

Permetzáró, nagy nyomású porlasztással előállított folyékony 
vegyszerek ellen védő ruházatok (permet teszt)

EN 14605 
Jet-Test

Folyadékzáró, nagy nyomású folyadéksugárral tesztelt folyékony 
vegyszerek ellen védő ruházatok (folyadéksugár teszt)

Az egyéni védőfelszerelések három kategóriába sorolhatók aszerint, hogy milyen lehetséges kockázatok ellen nyújtanak védelmet:

I. Kategória:  Alap egyéni védőeszközöz véd a minimális kockázatok ellen.
II. Kategória:  Azok az egyéni védőeszközök tartoznak a 2-es kategóriába, amelyek nem sorolhatók egyértelműen az 1-es vagy 3-as kategóriába.
III. Kategória:  Az egyéni védőeszköz komplex kialakítása védelmet nyújt halálos veszélyekkel vagy komoly és gyógyíthatatlan egészségkárosodást okozó 

hatásokkal szemben

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/EGK irányelv (EVE irányelv) 

EN 14605              Folyadékzáró védőoverallok
(nagy nyomású vízsugár teszt EN 463)

EN 14605              Permetzáró védőoverallok
(permet teszt EN 468)

EN ISO 13982-1   Porálló védőoverallok
(védelem szilárd részecskék ellen)

EN 13034               Korlátozottan permetzáró védőoverallok
(ködpermet elleni védelem)

Magas

Alacsony
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lm
i s

zi
nt

1. TÍPUS
2. TÍPUS

3. TÍPUS

4. TÍPUS

5. TÍPUS/6
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uvex eldobható védőruházat 
Ezüst a nagyobb biztonságért –
Eldobható overallok hatékony antibakteriális felülettel

Hatékony védelem  baktériumok, élesztők és gombák ellen.
AgPURE™ csupán néhány nanométeres nagyságú szervetlen 
részecskékből áll. Az egyes nanorészecskék legfelső rétegén aktív 
ezüst-ionok találhatók.

Az AgPURE™ 3 lépésben győzi le a mikroorganizmusokat: 

1.   Csökkenti a mikrobák szaporodását
Kevés telep, rossz szaporodási körülmények

2.   Kálium-ionok elvonásával gátolja a sejt anyagcserét
Csökkenti a mikroorganizmusok életképességét

3.   Irreverzibilisen  reagál a kéntartalmú aminosavakkal
Károsítja a fehérjéket és a DNS-t/RNS-t

Az uvex vibatec eldobható védőruhák megbízható védelmet  nyújtanak 
szakemberei számára. Mindezt a Hochstein Intézet tudományos kísérletei 
támasztják alá. A védőruhák baktériumszám-csökkenést [log CFU] ≥ 3 
előidéző erőteljes antibakteriális hatása tesztekkel bizonyított és igazolt.

Az antibakteriális hatás tesztelése a DIN EN ISO 
20743:2007-10 szabványnak megfelelően történt
(szövet felszín és anyag DIN tesztje)

•  Elismert eljárás az ezüstöt tartalmazó felületek és szöve-
tek antibakteriális hatásának tesztelésére.

•  Igazoltan bioaktív termék.

•  A német Hochstein Intézet nagyban hozzájárult ennek az 
elismert szabványnak a kifejlesztéséhez.

Lemezek ezüst kolloiddal és anélkül

Ezüst kolloidos lemez
18 óra elteltével baktériumtelep 
nem fejlődött ki

Ezüst kolloid nélküli lemez
Baktériumtelepek 18 óra elteltével

Az  AgPURE™ működése

Mikroorganizmusok Elpusztult mikroorganizmusok

Levegő páratartalma

Bevonat < 10 μm

Film

Spunbond

Az ábra bemutatja, hogyan hat az AgPURE™ a mikrobákra

Antibakteriális hatás Baktériumok számának csökkenése (log CFU)
nincs < 0,5
enyhe > 0,5-től 1-ig*
jelentős > 1-től < 3-ig
erős > 3

Inkubációs idő  Baktériumok száma 
a mintában

% elpusztult 1)  R érték

5 perc 650000
1)  % elpusztult és R érték 

a nemzetközi szabvány 
szerint (polisztirén 
felszín).

30 perc 10000

60 perc < 100

6 óra < 100

18 óra < 100 99,979 % > 3,68

A baktérium populáció időbeli változása a JIS Z 2801:2000 teszt alapján

Az alábbi baktérium törzseket szintén 
tesztnek vetettük alá:
•  Legionella pneumophila
•  Staphylococcus aureus
•  Staphylococcus aureus MRSA
•  Klebsiella pneumoniae
•  Escherichia coli

*  A biológiai variancia (+0,5 log lépések), valamint az antimikrobiális hatékonyság bizonyítása 
kizárólag szignifikáns értékek esetén lehetséges – függetlenül a hatékonyság besorolásától.

Az AgPURE™ a rent a scientist GmbH márkajelzése.  © Copyright rent a scientist és uvex 2008

T E S T- N O. :  0 9 . 8 . 3 - 0 0 0 2
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3B típusú vegyi védelmet biztosító eldobható overall
uvex eldobható védőruházat

uvex 3B extra vibatec
Az uvex 3B extra vibatec overall cipzárral és 
a cipzárfedél alatt tépőzárral zárható. A dupla, 
kötött mandzsetta nem csak megkönnyíti 
az overall fel- és levételét, de szükségtelenné 
teszi további szigetelőszalag használatát.

Tulajdonságok
• Folyadékokkal szemben vízhatlan.
• Az AgPURETM aktív rétege optimális védelmet 

biztosít a biológiai veszélyekkel szemben.
• A vegyi anyagok széles skálája ellen biztosít 

védelmet.
• Az ergonómikus kialakításnak és a könnyű 

anyagnak köszönhetően rendkívül kényelmes 
viselet.

• A lágy gyapjú belső nagyfokú kényelmet 
biztosít.

• Maximális mozgásszabadság
• Rugalmas deréköv
• Hüvelykujj akasztó
• Egyszerű fel- és levétel

Felhasználási területek
• Járványok korlátozása és felügyelete
• Veszélyes anyagok ártalmatlanítása
• Szennyvízkezelés
• Állatgyógyászati alkalmazások

Az uvex 3B extra vibatec innovatív aktív AgPURE™ rétege kiemelkedő-
en hatékony antimikrobiális védelmet biztosít 
a biológiai veszélyforrások ellen. 
(R érték ≥ 3).

Folyadékzáró 
polipropilén film

Spunbond

AgPURE™
aktív réteg

Korszerű ultrahangos varrás-technológia. Megbízható vé-
delmet nyújt viselőjének a szennyeződésekkel szemben

EN 14126   
Fertőző anyagok elleni védőruházat
EN 14605   
Folyadékzáró védőoverall (EN 463 folyadéksugár teszt)
EN 14605   
Permetzáró védőoverall (EN 468 permet teszt)
EN ISO 13982-1    
Porálló védőoverall
(szilárd részecskék elleni védelem)
EN 13034   
Korlátozottan permetzáró védőoverall
(Ködpermet elleni védelem)
EN 1149-1   
Antisztatikus védőruházat
EN 1073-2   
Radioaktív részecskékkel történő szennyeződés elleni 
védőruházat
DIN EN ISO 20743:2007   
Textil felületek speciális antibakteriális aktivitással

3. TÍPUS 5. TÍPUS3B. TÍPUS 4. TÍPUS 6. TÍPUS

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006 EN 1073-2 : 2002

EN 13034 : 2005EN 14605 : 2005EN 14126 : 2003 EN 14605 : 2005

uvex 3B extra vibatec Anyagösszetétel

A dupla, kötött mandzsettának köszönhetően az overall rendkívül jól hordható védő-
kesztyűvel együtt.

A kétoldali tépőzáras cipzárfedél megkönnyíti az overall fel- és levételét.

3. TÍPUS

További információért 
telepítse a QR Code Readert 

és okostelefonja segítségével 
fényképezze le a kódot.

(csak angol nyelvű változat)

Típus 3B
Modell 9858
Szín ezüst
Kiszerelés 10 db overall

Méretek Cikksz.
S 98748.09
M 98748.10
L 98748.11
XL 98748.12
XXL 98748.13
XXXL 98748.14
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uvex eldobható védőruházat
3B típusú vegyi védelmet biztosító eldobható overall

uvex 3B vibatec
Ez az overall eredeti cipzárfedése tépőzárral 
és öntapadós ragasztószalaggal záródik. 
Megkülönböztető jellegzetességei közé tartozik 
az állítható kapucni, valamint a kar- és 
lábrészeken található fényvisszaverő csíkok.

Tulajdonságok
• Folyadékokkal szemben vízhatlan.
• Az AgPURETM aktív rétege optimális védelmet 

biztosít a biológiai veszélyekkel szemben.
• A vegyi anyagok széles skálája ellen nyújt 

védelmet.
• Az ergonómikus kialakításnak és a könnyű 

anyagnak köszönhetően kényelmes viselet.
• A lágy gyapjú belső biztosítja a nagyfokú 

kényelmet.
• Teljes mozgásszabadság
• Rugalmas deréköv
• Hüvelykujj akasztó
• Egyszerű fel- és levétel

Felhasználási területek
• Járványok korlátozása és felügyelete
• Veszélyes anyagok ártalmatlanítása
• Szennyvízkezelés
• Állatgyógyászati alkalmazások

Az uvex 3B extra vibatec innovációs aktív AgPURE™ rétege 
kiemelkedően hatékony antimikrobiális védelmet biztosít a biológiai 
veszélyforrások ellen (R érték ≥ 3).

Folyadékzáró 
polipropilén film

Spunbond

AgPURE™
aktív réteg

Korszerű ultrahangos 
varrás-technológia.

 
Megbízható védelmet nyújt 

viselője számára 
a szennyeződésekkel 

szemben.

EN 14126   
Fertőző anyagok elleni védőruházat
EN 14605   
Folyadékzáró védőoverall (EN 463 folyadéksugár teszt) 
EN 14605   
Permetzáró védőoverall (EN 468 permet teszt)
EN ISO 13982-1    
Porálló védőoverall
(Szilárd részecskék elleni védelem)
EN 13034   
Korlátozottan permetzáró védőoverall
(Ködpermet elleni védelem)
EN 1149-1   
Antisztatikus védőruházat
EN 1073-2   
Radioaktív részecskékkel történő szennyeződés
DIN EN ISO 20743:2007   
Textil felületek speciális antibakteriális aktivitással

3. TÍPUS 5. TÍPUS3B. TÍPUS 4. TÍPUS 6. TÍPUS

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006 EN 1073-2 : 2002

EN 13034 : 2005EN 14605 : 2005EN 14126 : 2003 EN 14605 : 2005

uvex 3B vibatec Anyagösszetétel

Az innovatív kapucni- és álarcrögzí-
tő rendszernek köszönhetően az 
overall ergonómikus kialakítású, 
a kapucni hossza pedig állítható az 
optimális védelem érdekében.

A széles fényvisszaverő csíkok biztosítják 
a jó láthatóságot, még rossz 
fényviszonyok között is.

Kétoldali tépőzáras cipzárfedés 
és öntapadó ragasztószalagok 
a nagyobb biztonságért.

3. TÍPUS

Típus 3B
Modell 9808
Szín ezüst
Kiszerelés 10 db overall

Méretek Cikksz.
S 98741.09
M 98741.10
L 98741.11
XL 98741.12
XXL 98741.13
XXXL 98741.14



119

uvex eldobható védőruhák
3B típusú vegyi védelmet biztosító eldobható overall

uvex 3B plus
Az uvex 3B plus overall cipzárral és tépőzáras 
cipzárfedéssel záródik. A dupla, kötött man-
dzsetta nem csak megkönnyíti az overall fel- és 
levételét, de szükségtelenné teszi további szige-
telőszalag használatát.

Tulajdonságok
• Folyadékokkal szemben vízhatlan.
• A vegyi anyagok széles skálája ellen biztosít 

védelmet.
• Az ergonómikus kialakításnak és a könnyű 

anyagnak köszönhetően kényelmes viselet.
• A lágy gyapjú belső biztosítja a nagyfokú 

kényelmet.
• Teljes mozgásszabadság
• Rugalmas deréköv
• Hüvelykujj akasztó
• Egyszerű le- és felvétel

Felhasználási területek
• Veszélyes anyagok ártalmatlanítása
• Takarító munkák
• Tartálytisztítás
• Szennyezett területek tisztítása

Korszerű ultrahangos 
varrás-technológia.

 
Megbízható védelmet nyújt 
viselőjének a szennyeződé-

sekkel szemben.

EN 14126   
Fertőző anyagok elleni védőruházat
EN 14605   
Folyadékzáró védőoverall (EN 463 folyadéksugár teszt)
EN 14605   
Permetzáró védőoverall (EN 468 permet teszt)
EN ISO 13982-1    
Porálló védőoverall
(Szilárd részecskékkel szembeni védelem)
EN 13034   
Korlátozottan permetzáró védőoverall
(Ködpermet elleni védelem)
EN 1149-1   
Antisztatikus védőruházat
EN 1073-2   
Radioaktív részecskékkel történő szennyeződés

3. TÍPUS 5. TÍPUS3B. TÍPUS 4. TÍPUS 6. TÍPUS

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006 EN 1073-2 : 2002

EN 13034 : 2005EN 14605 : 2005EN 14126 : 2003 EN 14605 : 2005

uvex 3B plus Anyagösszetétel
A dupla, kötött mandzsettának köszönhetően az overall rendkívül jól hordható 
védőkesztyűvel együtt.

A kétoldali tépőzáras cipzárfedés megkönnyíti az overall fel- és levételét.

3. TÍPUS

Folyadékzáró 
polipropilén réteg 

Spunbond

A rendkívül lágy és feszes ezüstszínű spunbond-polipropilén fólia haté-
konyan akadályozza meg a folyékony vegyi anyagok átjutását. Az 
anyag és a befedett varrások mechanikai szilárdságá-
nak köszönhetően az uvex 3B plus védelmet 
nyújt akár a legveszélyesebb mikroba 
törzsekkel szemben is a kényelem-
érzet csökkenése nélkül.

Típus 3B
Modell 9857
Szín ezüst
Kiszerelés 10 db overall

Méretek Cikksz.
S 98747.09
M 98747.10
L 98747.11
XL 98747.12
XXL 98747.13
XXXL 98747.14
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uvex eldobható védőruhák
4B típusú vegyi védelmet biztosító eldobható overall

EN 14126   
Fertőző anyagok elleni védőruházat
EN 14605   
Permetzáró védőoverallok
(EN 468 permet teszt)
EN ISO 13982-1    
Porálló védőoverallok
(Szilárd részecskék elleni védelem)
EN 13034   
Korlátozottan permetzáró védőoverall
(Ködpermet elleni védelem)
DIN 32781   
Növényvédőszerek elleni védelem

4. TÍPUS

uvex 4B
A jól szellőző, könnyű és rugalmas anyag 
kivételesen nagyfokú kényelmet biztosít.

Tulajdonságok
• Permetzáró
• A fedett varrások optimális védelmet 

nyújtanak
• Újrazárható cipzárfedés
• Rugalmas deréköv
• Középső ujjra húzható akasztó
• A DIN 32781 szabványnak megfelelően 

növényvédőszerek elleni védelemre is 
alkalmas.

• Szilikonmentes
• Megfelelő viselet tisztatéri környezetben

Felhasználási területek
• Alacsony és közepes toxicitású szervetlen 

vegyületekkel történő munka során
• Alacsony nyomású ipari tisztítás (ködpermet)
• Hajó- és autógyártás
• Festékkel vagy lakkal történő munka
• Mezőgazdaság és kertészet
• Járványfelügyelet
• Elektronika

Középső ujjra húzható akasztó. 
Megakadályozza a ruhaujj felcsúszását.

Az összevarrt és leragasztott szegélyek 
optimális védelmet biztosítanak.

Mikroporózus 
polietilén réteg

Spunbond

uvex 4B Anyagösszetétel
A mikroporózus permetzáró spunbond-polietilén fóliának köszönhető-
en az uvex 4B nem csak védelmet nyújt, de remekül szellőzik is. A lefe-
dett varrások kiemelkedő védelmet nyújtanak a folyékony aeroszolok 
és szilárd részecskék ellen, míg a belső spunbond anyag kényelmes vi-
seletet biztosít.

Összevarrt és leragasztott szegélyek.
Optimális védelem a folyékony aeroszolok és szilárd részecskék ellen.

5. TÍPUS3B. TÍPUS 4. TÍPUS 6. TÍPUS

EN ISO 13982-1 : 2004 EN 13034 : 2005EN 14605 : 2005EN 14126 : 2003

DIN 32781 : 2010

Típus 4B
Modell 9865
Szín fehér/narancssárga
Kiszerelés 45 db overall

Méretek Cikksz.
S 98739.09
M 98739.10
L 98739.11
XL 98739.12
XXL 98739.13
XXXL 98739.14
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uvex eldobható védőruházat
5/6 típusú vegyi védelmet biztosító eldobható overall

uvex 5/6
A hátrész jól szellőző, rendkívül könnyű poliész-
ter fólia és a Spunbond-Meltblown- Spunbond 
(SMS) anyagának kombinációja nagyfokú véde-
lem mellett teszi lehetővé a kiváló szellőzést és 
nedvszívást.

Tulajdonságok
• Korlátozott mértékű permet- és 

részecskezárás
• Kontrasztos színű ragasztott varrásszegélyek 
• Optimális illeszkedés a testhez a nagyobb 

kényelemért
• Újrazárható cipzárfedés
• Középső ujjra húzható akasztó 

megakadályozza a ruhaujj felcsúszását
• Szilikonmentes
• Megfelelő viselet tisztatéri környezetben

Felhasználási területek
• Porral vagy szemcse méretű vegyi anyagokkal 

végzett munka
• Festés
• Üvegszálgyártás és -feldolgozás
• Általános karbantartó munkák

5/6 TÍPUS

EN ISO 13982-1    
Porálló védőoverall
(Szilárd részecskék elleni védelem)
EN 13034   
Korlátozottan permetzáró védőoverall
(Ködpermet elleni védelem)

5. TÍPUS 6. TÍPUS

EN ISO 13982-1 : 2004 EN 13034 : 2005

Mikroporózus 
polietilén réteg

Spunbond

A külső ragasztott varrásszegélyek kontrasztos színűek.
Fokozott védelem a szilárd részecskék és a fröccsenő folyadékok ellen.

uvex 5/6 Anyagösszetétel
Az uvex 5/6 egy nagyon könnyű, mikroporózus szerkezetű spunbond-
polietilén fólia, amely a hátrész SMS anyagával kombinálva kiváló szel-
lőzést biztosít. A szegélyragasztással együtt garantált a nagyfokú véde-
lem a felfröccsenő folyadékokkal vagy szilárd részecskékkel szemben.

Középső ujjra húzható akasztó 
megakadályozza a ruhaujj felcsúszását.

A jól szellőző polietilén fólia és a háti 
rész légáteresztő SMS anyagának 
kombinációja nagyfokú nedvszívó 
képességet és jó szellőzést biztosít.

Típus 5/6
Modell 9860
Szín fehér/lime
Kiszerelés 40 db overall

Méretek Cikksz.
M 98751.10
L 98751.11
XL 98751.12
XXL 98751.13
XXXL 98751.14
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uvex eldobható védőruházat
Tartozékok

Tépőzáras kámzsa

Cipővédő gumírozott  

Ruhaujjvédő, mindkét végén gumírozott 

Magas szárú cipővédő gumírozott és megkötős 

Modell 9861
Anyag Spunbond PE fólia
Szín fehér
Méretek Egy méretben
Kiszerelés 50 db kapucni/csomag
Cikksz. 98752.00

Modell 9863
Anyag Spunbond PE fólia
Szín fehér
Méretek 42 – 46 /46 – 48
Kiszerelés 100 pár/csomag
Cikksz. 98749.46 / 98749.48

Modell 9862
Anyag Spunbond PE fólia
Szín fehér
Méretek Egy méretben
Kiszerelés 50 pár/csomag
Cikksz. 98753.00

Modell 9864
Anyag Spunbond PE fólia
Szín fehér
Méretek 42 – 46
Kiszerelés 50 pár/csomag
Cikksz. 98750.46
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uvex eldobható védőruházat
Kérjük figyeljen a következőkre!

A veszélyes anyagokkal történő munkavég-
zés során a tökéletes illeszkedés és maxi-
mális biztonság érdekében az uvex termé-
kek többfajta méretben is kaphatók.
A táblázatban megtalálhatók a testmére-
teknek megfelelő uvex méretek. A méretek 
meghatározásához vegye le aktuális test-
méreteit alsóneműben és cipő nélkül.

Ezek a méretek eltérnek a szabvány ruha-
méretektől, ezért kérjük, hogy az aktuális 
méreteit figyelembe véve válasszon uvex 
overallt, ne pedig az általános mérete 
szerint! 

Méretek Testmagasság 
cm-ben (A)

Mellkaskörméret 
cm-ben (B)

S 164 – 170 cm 84 – 92 cm

M 170 – 176 cm 92 – 100 cm

L 176 – 182 cm 100 – 108 cm

XL 182– 188 cm 108 – 116 cm

XXL 188 – 194 cm 116 – 124 cm 

XXXL 194 – 200 cm 124 – 132 cm

Hogyan döntsön helyesen?

Alkalmazottai különféle veszélyeknek vannak 
kitéve mindennapi munkájuk során. Ez lehet 
fröccsenő vagy –kiömlő folyadékkal, vagy 
akár veszélyes, az ipari munkák során 
használt vegyi vagy radioaktív anyagokkal 
végzett munka. Ezért nagyon fontos 
a védőoverallok átbocsátási idejének 
ismerete.

Az átbocsátás az a folyamat, melynek 
során egy vegyszer molekuláris szinten 
átjut a védőruházat anyagán. A vegyszerek 
molekulái az anyag külső oldalára 
kötődnek, majd átdiffundálnak a textílián, 
végül kijutnak a belső felszínre.

Az uvex anyagok átbocsátási idejét úgy 
határozták meg, hogy a vegyszer ruha-
anyagon keresztül történő átbocsátási ide-
jét mérték. Az átbocsátási teszteket 
az EN ISO 6529/EN 374-3 szabványnak 
megfelelően végezték.

A fenti táblázatban szereplő adatok 
laboratóriumi mérések eredményei. További 
hatások, például magasabb hőmérséklet 
és mechanikai igénybevétel a gyakorlatban 
gyakran előfordulhatnak, ezért ezek az adatok 
kizárólag útmutatásként szolgálnak. A varrások 
és cipzárak területén kisebb lehet az átbocsátási 
idő, különösen ha ezek a részek sérültek vagy 
használtak. Az adatokért nem vállalunk 
felelősséget és azok nem helyettesíthetik 
az átfogó alkalmassági vizsgálatot.

A tesztek kivitelezésével kapcsolatos további 
információért, vagy adott specifikus vegyszer 
teszteléséért kérjük látogasson el 
az uvex-safety.com weboldalra vagy hívja 
közvetlenül ügyfélszolgáltunkat 
a 0800-66 44 893 (Németországon belül 
hívható) vagy hívja közvetlenül munkatársainkat 
a +36 30 477 3135 (magyarországi) vagy 
+49 (0) 911 97360 (nemzetközi) telefonszámon.

Örömmel állunk rendelkezésére

EN osztály Normalizált átbocsátási idő 
percekben

0 azonnal ( nincs osztályozva 

1 ≥ 10

2 ≥ 30

3 ≥ 60

4 ≥ 120

5 ≥ 240

6 ≥ 480

Az optimális védelem, biztonság és kényelem érdekében.
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uvex eldobható védőruházat
Ellenállás szerinti osztályokba sorolás

Modell uvex 3B vibatec uvex 3B uvex 4B uvex 5/6
Cikkszám 98748 / 98741 98747 98739 98751
Anyag Spunbond-PP fólia 

AgPure borítással
Spunbond-PP fólia 
 

Mikroporózus 
spunbond- PE fólia

Spunbond-PE fólia 
SMS hátrésszel

Követelmények *
EN 14325:2004 anyag fizikai tesztelése Osztály Osztály Osztály Osztály
EN 530 kopásállóság 6/2 6/2 6/2 6/1
EN ISO 7854 törésállóság hajlításnál 6/3 6/3 6/5 6/4
EN ISO 9073-4 ellenállás tépőerőnek 6/2 6/2 6/1 6/1
EN ISO 13934-1 szakítószilárdság 6/2 6/2 6/1 6/1
EN 863 átlyukasztással szembeni ellenállás 6/2 6/2 6/1 6/1
13274-4 gyújtóhatással szembeni ellenállás megfelelt megfelelt megfelelt megfelelt
EN 1149-1   antisztatikus tulajdonságok megfelelt megfelelt – –
EN ISO 6529/EN 374-3 
Folyékony vegyszerek átbocsátásával szembeni ellenállás
Savak
36%-os sósav 6/6 6/6 – –
96%-os kénsav 6/6 6/6 – –
30%-os kénsav – – – –
37%-os hidrofluor sav 6/6 6/6 – –
Lúgok
30%-os nátrium-hidroxid 6/6 6/6 – –
10%-os nátrium-hidroxid – – 6/1 –
Szerves oldószerek
Aceton 6/1 6/1 – –
Metanol 6/6 6/6 – –
EN 14325:2004 
Vegyszerek átbocsátásával szembeni ellenállás
(behatolási index P/taszítási index R)

30%-os kénsav P 3/3 
R 3/3

P 3/3 
R 3/3

P 3/3 
R 3/3

P 3/3 
R 3/3

10%-os nátrium-hidroxid P 3/3 
R 2/3

P 3/3 
R 2/3

P 3/3 
R 3/3

P 3/3 
R 3/3

o-xilén ( tömény ) P 3/3 
R 2/3

P 3/3 
R 2/3

–
–

–
–

Bután-1-ol ( tömény ) P 3/3 
R 1/3

P 3/3 
R 1/3

–
–

–
–

n-heptán ( tömény ) –
–

–
–

P 3/3
R 2/3

–
–

Izopropanol –
–

–
–

P 3/3
R 3/3

–
–

EN 14126:2003 
Fertőző anyagok behatolásával szembeni ellenállás
ISO/FDIS 16604/16603 
Szennyezett folyadékokkal szembeni ellenállás 6/6 6/6 6/6 –

EN 14126 14126 A függelék 
Ellenállás szennyezett folyadékot tartalmazó 
anyag mechanikai érintésekor

6/6 6/6 6/6 –

ISO/DIS 22611
Folyékony szennyező aeroszolokkal szembeni ellenállás 3/3 3/3 3/3 –

ISO/DIS 22612 
Szilárd szennyező részecskékkel szembeni ellenállás 3/3 3/3 3/3 –

DIN EN ISO 20743:2007 
Antibakteriális hatás ≥ 3 stark – – –
Egész ruhára vonatkozó ellenállás
EN ISO 13935-2   varrások szakítóereje 6/4 6/4 6/2 6/2
EN 14605/EN 463   folyadéksugár teszt, 3. típus megfelelt megfelelt – –
EN 14605/EN 468   permet teszt, 4. típus megfelelt megfelelt megfelelt –
EN ISO 13982-1-2   részecske teszt, 5. típus megfelelt megfelelt megfelelt megfelelt
EN 13034/ EN 468   csökkentett permet teszt, 6. típus megfelelt megfelelt megfelelt megfelelt
EN 1073-2   radioaktív részecskék okozta szennyeződés elleni védelem megfelelt megfelelt – –
DIN 32781:2010 növényvédőszerek elleni védőruházat
behatolással szembeni ellenállás - atomizer teszt 14786:2006 – – megfelelt –
*  A fent felsorolt adatok az SMS hátrész anyagára vonatkoznak.

A ruházat egész anyagát tekintve ellenállóbb, de a ruházat osztályozása a leggyengébb anyagrész tulajdonságain alapul.

Alkalmasság tisztatér osztályok szerint / ISO 9073-10 szabvány szerint tesztelt (nemszőtt textíliák vizsgálati módszerei)
ISO 14644-1 osztály 1 2 3 4 5 6 7 8 9
US Federal Standard 209 – – 1 10 100 1.000 10.000 100.000
uvex 5/6
uvex 4 B
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Használati útmutató
uvex eldobható védőruházat

 Használat előtt mindenképp ellenőrizze a védőoverallt, hogy nem 
található-e rajta sérült varrás vagy cipzár, vagy egyéb látható hiba, 
mely csökkentheti a védelmi szinteket.

Tárolás
az uvex eldobható védőöltözetet eredeti csomagolásban, száraz, 
napfénytől védett helyen kell tárolni.

Ártalmatlanítás
A terméket használat után a vonatkozó szabályok és előírások 
szerint kell ártalmatlanítani. A termék csak egyszeri használatra 
alkalmas.

Eldobható öltözékek mosása
Az eldobható öltözékek kizárólag egyszeri használatra valók, 
mosásuk tilos!

Kérjük vegye figyelembe
A felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy adott használatra 
melyik öltözet a leginkább megfelelő. Az uvex semmilyen 
felelősséget nem vállal a termékek helytelen alkalmazásából vagy 
használatából eredő károkért.

Kérdés esetén vagy további információért kérjük látogasson el 
honlapunkra az uvex-safety.com weboldalra vagy hívja közvetlenül 
ügyfélszolgálatunkat a 0800 664 4893 (Németországon belül 
hívható) vagy hívja közvetlenül munkatársainkat a +36 30 477 3135 
(magyarországi) vagy +49 (0) 911 97360 (nemzetközi) 
telefonszámon.

Örömmel állunk rendelkezésére!

A Biológiai Anyagok Német Bizottsága (ABAS) által felállított szabályok 
szerint az egyéni védőeszközt (EVE) a következő módon kell fel- és levenni:

    Az EVE felvétele:

•    Az EVE felvétele előtt ellenőrizze annak minden részét, hogy 
megbizonyosodjon róla, hogy nincsenek hiányzó vagy sérült 
részek

• Ékszereit és óráját vegye le
• Vegye fel a ruhát és a derekáig húzza össze a cipzárt
• Vegye fel a csizmát
•  Vegye fel a szűrőálarcot és ellenőrizze annak megfelelő 

illeszkedését
• Vegye fel a védőszemüveget
•  Húzza a ruha kapucniját a fejére és húzza fel teljesen a cipzárt. 

Az áll és a cipzár elfedéséhez húzza össze a cipzárhajtókát
•  Vegye fel a védőkesztyűket és húzza rá a ruhaujj mandzsetta 

részére

    Az EVE levétele:

•   Fertőtlenítse a védőkesztyűket, de még ne vegye le őket
•    Vegye le a kapucnit és a belső részt, kifordítva bújtassa ki 

a vállait a ruhából, egészen a derekáig. Közben húzza ki a karjait 
a ruhából (egy másik, védőkesztyűt és szűrőálarcot viselő 
személy segíthet ebben)

•   Vegye le a ruhát teljesen, közben vegye le a csizmákat is
•   Húzza le a kesztyűket kifelé fordítva
•   Előrefelé húzza le a védőszemüveget, majd tegye a kijelölt 

helyére
•   Hasonlóképpen vegye le a szűrőálarcot is
•   Fertőtlenítse a kezeit, majd mossa át a kezeit, arcát és minden 

más szennyezett bőrfelületet vízzel és fertőtlenítő oldattal

Az uvex eldobható védőruhák használata

Az eldobható védőoverall fel- és levétele
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