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Przeznaczenie 

Odzież ochronna trudnopalna dla spawaczy, chroniąca przed czynnikami gorącymi, składa się z bluzy 

ochronnej art. 3795/130 i spodni ochronnych art. 5795/130. Odzież została zakwalifikowana do 1 

klasy – wzrost temperatury pod materiałem o 40 K, po działaniu co najmniej 15 kropli stopionego 
metalu, RHTI 24¬¬≥7s. Odzież przeznaczona do prac spawalniczych ręcznymi technikami spawania 

z niewielkimi ilościami rozprysków i kropli. Chroni pracownika przed krótkotrwałym kontaktem z 

płomieniem (rozprzestrzenianie się płomienia: poziom A1 A2), przenikaniem ciepła konwekcyjnego 

(poziom B1), promieniowaniem cieplnym (poziom:C1), rozpryskami stopionego żelaza (poziom E2) 

oraz ciepłem kontaktowym (poziom F1). 
Odzież jest przeznaczona do wykorzystania podczas spawania i w procesach pokrewnych. Wytyczne 

dotyczące kryteriów wyboru ubrania dla spawaczy zamieszczone są w tabeli 2.  

Użytkowanie 

Odzież należy użytkować tylko i wyłącznie razem tzn.: bluzę ochronną 3795/130 i spodnie ochronne 
art. 5795/130. Odzież podczas użytkowania powinna być zawsze zapięta. Odzież powinna być 

regularnie czyszczona, zgodnie z zaleceniami producenta. Po czyszczeniu odzież powinna być 

sprawdzana. Każdorazowo przed użyciem należy dokonać oględzin odzieży, czy nie została 

uszkodzona. Odzież powinna być poddawana kontroli (raz w tygodniu) w celu sprawdzenia ciągłości 
ochrony przed promieniowaniem UV, która polega na umieszczeniu ubrania pod wolframową żarówką 

o mocy 100 W, w odległości ramienia, (czyli około 1m). Jeżeli światło jest widziane poprzez tkaninę, 

promieniowanie UV będzie również przez nią przenikać. Użytkownicy powinni być poinstruowani, że 

gdyby doświadczyli objawów podobnych do oparzenia słonecznego, oznacza to, że przedostaje się 

promieniowanie UVB. W każdym przypadku odzież powinna być naprawiona, (jeżeli jest to celowe), 
bądź wymieniona na nowe. W czasie użytkowania nie dopuszczać do intensywnego zabrudzenia. W 

celu właściwej ochrony zaleca się stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej np. 

rękawic ochronnych, sprzętu ochrony oczu i twarzy, kapturów, zapewniających ochronę przed 

występującymi w czasie realizacji prac spawalniczych zagrożeniami. 

Wymiary ciała do rozmiaru odzieży ochronnej 

W celu właściwego doboru rozmiaru odzieży ochronnej należy zastosować informacje zawarte w tabeli 

rozmiarowej. Pomiaru ciała należy dokonywać w miejscach oznaczonych na rysunku poniżej. 

Tabela rozmiarowa (wszystkie wymiary podano w centymetrach) 

 

Przepis konserwacji               

Odzieży nie prać z inną odzieżą. Stosować następujące procedury konserwacji: 

 

Przechowywanie i transport 
Odzież transportować w oryginalnych opakowaniach (woreczkach foliowych), zabezpieczając przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem. Odzież 

przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z daleka od źródeł ciepła i punktów świetlnych w stanie rozwieszonym. Nie należy przechowywać odzieży zabrudzonej. 

Zaleca się raz na kwartał realizację przeglądu składowanej odzieży oraz magazynowanej. 

Ostrzeżenia 

• Odzież nie powinna być używana w atmosferach palnych wzbogaconych tlenem bez wcześniejszej aprobaty inżyniera, odpowiadającego za bezpieczeństwo. 

• Odzież uszkodzona powinna być niezwłocznie wycofana z użytkowania. Poziom ochrony przed płomieniem będzie mniejszy w przypadku zanieczyszczenia ubrania substancjami 
palnymi. 

• W przypadku uszkodzenia odzieży odpryskami stopionego żelaza użytkownik powinien natychmiast opuścić miejsce pracy i zdjąć odzież. Odzież uszkodzona powinna być 

niezwłocznie wycofana z użytkowania gdyż nie można wyeliminować ryzyka oparzenia skóry użytkownika. 

• Odzież ochronna przeznaczona jest tylko do ochrony przed krótkotrwałym nieumyślnym kontaktem z aktywnymi częściami obwodu do spawania łukiem i dodatkowe warstwy 

izolacji elektrycznej będą wymagane, kiedy istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Odzież jest tak zaprojektowana, aby zapewnić jedynie ochronę 
przed krótkotrwałym przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi o napięciu w przybliżeniu do 100 V prądu stałego. 

• Wzrost zawartości tlenu w powietrzu zmniejszy znaczne właściwości ochronne odzieży przed działaniem płomienia. Należy zachować ostrożność podczas spawania w małych 

pomieszczeniach w przypadku, gdy istniej podejrzenie, że atmosfera została wzbogacona w tlen. 

• Właściwe użytkowanie ubrania, zabezpiecza użytkownika przed zwykłymi zagrożeniami związanymi z procesem spawania. Zagrożenia te obejmują ekspozycję skóry na 

promieniowanie ultrafioletowe (UV), które jest wytwarzane podczas wszystkich procesów spawania łukiem elektrycznym. Promieniowanie UV obejmuje promieniowanie UVA, 

UVB i UVC w intensywnych dawkach. Wraz ze zużywaniem się tkaniny, wykonane z niej ubranie może tracić właściwości ochronne i przestawać zapewniać należyte 
zabezpieczenie. Jest to w szczególności prawdą, gdy ubranie jest używana w niektórych procesach spawania łukiem elektrycznym (a zwłaszcza spawania MIG/MAG), gdzie 

uszkodzenia spowodowane intensywnym promieniowaniem UV, cieplnym, obfitym iskrzeniem lub kroplami stopionego metalu mogą bardzo szybko zmniejszyć jego 

efektywność. W takich sytuacjach używanie wyższych poziomów ochrony, takich jak dodatkowe skórzane rękawy, fartuchy, itp., może przedłużyć efekt ochronny wyrobu 

odzieżowego i zapewnić ochronę użytkownika. 

• Badanie rozprzestrzeniania płomienia zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami EN ISO 15025 po 50 cyklach konserwacji. 

• W materiałach użytych do produkcji odzieży nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek, jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja 

alergiczna zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć ubranie i skonsultować się z lekarzem.  

• Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji. 
Certyfikat badania typu UE nr 13-A/2013/PPE/1435 wydany przez Jednostkę Notyfikowaną Nr 1435 – Instytut Włókiennictwa Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT, 91-103 Łódź, 

ul. Brzezińska 5/15 

Skład surowcowy: Tkanina : Bawełna 100% 

 

 
 

Tabela 2 

Kryteria do wyboru odzieży dla spawaczy (punkty odniesienia) 

Kryteria wyboru w odniesieniu 

do procesów 

Kryteria wyboru odnoszące 

się do warunków otoczenia 

Ręczne techniki spawania z lekką 
formacja rozprysków i kropli np.: 

- spawanie gazowe, 

- spawanie TIG, 

- spawanie MIG, 
- spawanie mikro plazmowe, 

- lutowanie, 

- spawanie punktowe, 

- spawanie MMA (elektrodą o 

otulinie rutylowej). 

Obsługa maszyn np.: 
- maszyny tnące przy użyciu 

tlenu, 

- maszyny tnące przy użyciu 

plazmy, 
- spawarki oporowe, 

- maszyny do natryskiwania 

cieplnego, 

- spawarki warsztatowe, 
 

 

EN ISO 

11611:2015 

Klasa 1, 
A1+A2 

EN ISO 11611:2015 – Ochrona podczas 

spawania 
Klasa 1 - ręczne techniki spawania z lekką formacją 

rozprysków i kropli 

A1 - rozprzestrzenianie się płomienia – zapalenie 

powierzchniowe 
A2 - rozprzestrzenianie się płomienia – zapalenie 

krawędziowe 

 

EN ISO 

11612:2015 

A1 A2 B1 C1 

E2 F1 

EN ISO 11612:2015 – Ochrona przed gorącem 

i płomieniem 

Odporność na: 

A1 – rozprzestrzenianie się płomienia – zapalenie 
powierzchniowe 

A2 - rozprzestrzenianie się płomienia – zapalenie 

krawędziowe 

B1 – oddziaływanie ciepła konwekcyjnego na 
poziomie skuteczności 1 

C1 – oddziaływanie promieniowania cieplnego na 

poziomie skuteczności 1 

E2 – działanie rozprysku stopionego żelaza na 
poziomie skuteczności 2 

F1 – ciepło kontaktowe na poziomie skuteczności 1 

 

Odzież spełnia zasadnicze wymagania dla środków 

ochrony indywidualnej, zawarte w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. 

 

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią 
niniejszej instrukcji użytkowania. 

Rozmiar Wzrost (A) Obwód klatki piersiowej (B) Obwód pasa (C) 

46 164-170 88-92 80-84 

48 170-176 92-96 84-88 

50 170-176 96-100 88-92 

52 176-182 100-104 92-96 

54 176-182 104-108 96-104 

56 182-188 108-112 104-108 

58 182-188 112-116 108-116 

60 188-194 116-120 116-120 

62 188-194 120-124 120-128 

     

Maksymalna 

temperatura 
prania 60°C 

– proces 

normalny 

Nie 
stosować 

bielenia 

Dopuszczalne 

suszenie w 
suszarce bębnowej 

o normlanych 

temperaturach 

Prasowanie, 

maksymalna 
temperatura 

dolnej płyty 

żelazka 150°C 

Czyszczenie w 

czterochloroetylenie 

lub benzenie proces 

normalny 


