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Wstęp
Spawacze jak i personel pomocniczy na co dzień stykają się z wieloma czynnikami, które są przyczyną wielu urazów, 

schorzeń a w rezultacie chorób zawodowych. Należą do nich: dym spawalniczy, pył szlifierski, hałas, promieniowanie 
podczerwone, ultrafioletowe, cieplne oraz świetlne. Powyższe czynniki mogą być przyczyną: chorób układu oddechowego 
(np. astma, pylica), chorób skóry (np. zapalenie rogówki, spojówki lub rumień skóry), różnego rodzaju poparzeń czy 
skaleczeń, chorób układu nerwowego, układu krążenia, powodowanych przede wszystkim przez zawarte w metalach 
związki chemiczne.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami to do pracodawcy należy ocena zagrożeń na stanowiskach pracy czego efektem 
powinno być zapewnienie pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej lub przekształcenia procesu 
produkcji w taki sposób aby zagrożenie nie występowało. 
W niniejszym rozdziale chcemy przedstawić Państwu asortyment służący do ochrony indywidualnej pracowników zarówno 
na stanowiskach spawalniczych jak i przy wykonywaniu innych prac pomocniczych. 
Środki ochrony indywidualnej jakie znajdziecie Państwo w tym dziale to przede wszystkim: 
●  ochrona spawacza - wszystkie środki do ochrony spawacza: ubrania, buty, rękawice, przyłbice, okulary i gogle,
●  ochrona rąk - rękawice do prac w warunkach występowania niskiego, średniego oraz wysokiego ryzyka,
●  ochrona dróg oddechowych - maski i półmaski, systemy indywidualnego nawiewu powietrza,
●  odzież ochronna - ubrania robocze w tym ubrania spawalnicze, kombinezony ochronne,
●  ochrona oczu - okulary ochronne w tym okulary spawalnicze, gogle ochronne i osłony twarzy,
●  ochrona słuchu - zatyczki oraz nauszniki w tym nauszniki z komunikacją,
●  ochrona głowy - kaski ochronne.

Dołożyliśmy wszelkich starań aby oferowane przez nas produkty posiadały wszelkie wymagane przepisami prawa 
certyfikaty, dopuszczenia oraz zastosowanie ich spełniało warunki ergonomii na stanowiskach pracy. 
Wszystkie nasze produkty posiadają znak CE. Dyrektywa Unii Europejskiej 89/686/EWG nakłada obowiązek znakowania 
środków ochrony indywidualnej znakiem CE. Po dniu 1 maja 2004 oznaczenie znakiem CE stało się obowiązkowe dla 
wszystkich środków ochrony indywidualnej znajdujących się na rynku. Oznaczenie CE umożliwia swobodny obrót towarami 
na obszarze UE, a także informuje, że dany produkt spełnia zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
publicznego, ochrony konsumenta i innych szczegółowych zagadnień określonych w poszczególnych dyrektywach. Wymogi 
techniczne dotyczące wykonania środków ochrony indywidualnej są określane przez zharmonizowane normy europejskie 
lub dokumentację techniczną. Odniesienie do norm europejskich jest najczęściej informacją dodatkową umieszczaną 
na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji. Kategorie ochron indywidualnych zostały wyróżnione Dyrektywą Unii 
Europejskiej 89/686/EWG w zależności od stopnia zagrożenia, przed którymi mają chronić użytkownika. Im wyższy stopień 
zagrożenia, tym wyższa kategoria:

Kategoria I
Środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, chroniące przed minimalnymi zagrożeniami. Przykładem są rękawice 
robocze, ogrodowe, okulary przeciwsłoneczne, odzież i obuwie wykorzystywane przy złych warunkach pogodowych. 
Produkty tej kategorii są oznaczane: CE

Kategoria II
Środki ochrony indywidualnej nie będące środkami ochrony przed minimalnymi zagrożeniami ani przed zagrożeniem życia 
lub zagrożeniami powodującymi poważny i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu. Do niej zaliczamy produkty 
z grupy ochrony głowy, twarzy, oczu, odzież, obuwie i rękawice chroniące przed zagrożeniami większymi niż minimalne 
oraz ochrony słuchu. Produkty tej kategorii są oznaczane: CE

Kategoria III
Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, przeznaczone do ochrony przed zagrożeniem życia lub zagrożeniami 
powodującymi poważny i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu. Przykładami są: sprzęt ochrony układu oddechowego, 
urządzenia chroniące przed upadkiem oraz wszystkie środki ochrony indywidualnej chroniące przed bardzo niską i wysoką 
temperaturą, zagrożeniem związanym z prądem, promieniowaniem chemicznym i jonizującym. Produkty tej kategorii są 
oznaczane: np. CE 0082 
Numer identyfikacyjny 0082 to numer jednostki notyfikowanej, zaangażowanej w fazę kontroli produkcji

Szczegółowa wiedza techniczna na temat poszczególnych ochron znajduje się na początku działów w niniejszym rozdziale.
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1. OCHRONA SPAWACZA
1.1. Odzież spawalnicza

Ubranie spawalnicze MOST typu QUENCH

●  nowoczesny krój spawalniczy
●  dwie bluzy krótsza lub dłuższa
●  dwa wzory spodni: z kieszenią i typu jeans
●  elementy odblaskowe
●  specjalne nici trudnopalne
●  napy spinające 
●  wewnętrzne kieszenie
●  materiał: bawełna trudnopalna o grubości 380g/m² o splocie 

satynowym
●  możliwość dodania własnego logo
●  pełna rozmiarówka od 40 do 60
●  certyfikowane ubranie spawalnicze (PN-EN 11611, PN-EN 11612)

Nr katalogowy: 77 07 0014xx

elementy
odblaskowe

nowoczesny
krój spawalniczy

specjalne nici 
trudnopalne

wewnętrzne
kieszenie

napy spinające

materiał: bawełna trudnopalna 
o grubości 380g/m² o splocie 

satynowym

możliwość dodania
własnego logo

certyfikowane ubranie 
spawalnicze 

(PN-EN 11611, PN-EN 11612)
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Ubranie spawalnicze MOST typu UNAL 3

specjalne nici trudnopalne

●  funkcjonalne spodnie typu ogrodniczki
●  specjalne nici trudnopalne
●  napy spinające 
●  wewnętrzne kieszenie
●  materiał: bawełna trudnopalna o grubości 380g/m² 

o splocie satynowym
●  możliwość dodania własnego logo
●  pełna rozmiarówka od 40 do 60
●  certyfikowane ubranie spawalnicze  

(PN-EN 11611, PN-EN 11612)

Nr katalogowy: 77 07 001xxx

certyfikowane ubranie 
spawalnicze  

(PN-EN 11611, PN-EN 11612)

możliwość dodania 
własnego logo

napy spinające

materiał: bawełna trudnopalna 
o grubości 380g/m² o splocie 

satynowym

wewnętrzne kieszenie
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Ubranie skórzane MOST

Ubranie ochronne składające się ze spodni i kurtki, po-
lecane do prac spawalniczych. Wykonane ze skóry by-
dlęcej dwoinowej, podszytej materiałem trudnopalnym. 
Dostępne w rozmiarach: L, XL, XXL.

Numery katalogowe: 
74 10 000510 rozmiar L
74 10 000520 rozmiar XL
74 10 000530 rozmiar XXL

Przyłbica spawalnicza 
MOST TIGER VISION CAT
Numer katalogowy:  72 00 962030

Rękawice spawalnicze 
MOST BIZON

Numer katalogowy: 76 10 140130

Buty DOKER

●  buty ochronne o zastosowaniu w spawalnictwie
●  podeszwa gumowa odporna w krótkotrwałym kontak-

cie do 300°C
●  specjalna szybkootwieralna sprzączka
●  stalowy podnosek chroniący palce stopy przed ude-

rzeniem do 200 J
●  skórzany język zabezpieczający przed odpryskami go-

rących metali

Numer katalogowy: 76 36 0800xx

Opis na str. IV-19

Opis na str. IV-9

Najnowsze informacje o naszej ofercie na buty spawalnicze znajdziesz na www.rywal.eu. 
Wyślij zapytanie.
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Gogle spawalnicze 0036 

Numer katalogowy: 72 30 010048

Ubranie spawalnicze WELDMAN 
Lekkie, ubranie ochronne do prac spawalniczych, składa-
jące się z kurtki oraz spodni typu ogrodniczki. Wykonane 
z materiału trudnopalnego. Kategoria II.
Dostępne w różnych rozmiarach.
Numer katalogowy:  75 3x xxxxxx

Rękaw skórzany D1 

Skórzany rękaw wykonany z dwoiny bydlęcej.
Dostępny również w wykonaniu ze skóry licowej.
Numer katalogowy:  76 20 020099

Rękawice spawalnicze 
MOST HURON

Numer katalogowy: 76 10 140110

Fartuch skórzany B1 

Licowany fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico-
wej, zapewnia dobrą ochronę przed odpryskami spa-
walniczymi. Dostępny również w wykonaniu ze skóry 
dwoinkowej.
Numer katalogowy:  75 10 012099

Opis na str. IV-19

Nakolanniki 

Ochrona kolan, wykonane ze skóry i filcu. 
Regulowane zapięcie na paskach.
Numer katalogowy:  74 08 001399

Nastopnik z nagolennikiem

Wykonany ze skóry licowej, dobrze chroni stopy
oraz golenie przed gorącymi odpryskami.
Numer katalogowy: 74 08 001099

Opis na str. IV-18
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Ubranie spawalnicze WELDMAN 
Lekkie, ubranie ochronne do prac spawalniczych, składa-
jące się z kurtki oraz spodni typu ogrodniczki. Wykonane 
z materiału trudnopalnego. Kategoria II.
Dostępne w różnych rozmiarach.
Numer katalogowy:  75 3x xxxxxx

Przyłbica spawalnicza 
GRAND VISION GDS MOST 
Numer katalogowy:  72 00 962010

Opis na str. IV-8

Rękawice spawalnicze 
MOST TIGER
Numer katalogowy: 77 54 031960

Opis na str. IV-19

Buty DOKER

●  buty ochronne o zastosowaniu w spawalnictwie
●  podeszwa gumowa odporna w krótkotrwałym kontak-

cie do 300°C
●  specjalna szybkootwieralna sprzączka
●  stalowy podnosek chroniący palce stopy przed ude-

rzeniem do 200 J
●  skórzany język zabezpieczający przed odpryskami go-

rących metali

Numer katalogowy: 76 36 0800xx

Najnowsze informacje o naszej ofercie na buty spawalnicze znajdziesz na www.rywal.eu. 
Wyślij zapytanie.
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1.2. Przyłbice, tarcze i filtry spawalnicze

Przyłbica spawalnicza GRAND VISION MOST

■ GRAND VISION MOST to najbardziej zaawansowana technologicznie przyłbica MOST. Przeznaczona 
do każdego rodzaju profesjonalnego spawania w przemyśle. Standardowo wyposażona jest w naj-
nowszej generacji filtry automatyczne serii GRAND wykonane w technologii ADC Plus i z najlepszymi 
klasami optycznymi 1/1/1/1 wg EN 379. W zależności od wersji umożliwiają także wykonywanie prac 
szlifierskich bez konieczności ściągania przyłbicy oraz zewnętrzną regulację parametrów pracy filtra. 
Jej dodatkowe zalety to:
●  wyposażona w filtr automatyczny serii GRAND z 3 letnią gwarancją,
●  płynna regulacja zaciemnienia od 6 do 8 DIN (filtr GDS) i od 9 do 13 DIN,
●  płynna regulacja czułości filtra,
●  płynna regulacja opóźnienia w rozjaśnieniu filtra,
●  duże pole widzenia: 68 x 97 mm,
●  funkcja „grind” – umożliwiająca prace szlifierskie bez ściągania przyłbicy (filtr GDS),
●  zintegrowany system wentylacji,
●  wersje z systemem przepływu powietrza Clean-air® Basic  Flow Control,
●  wersja z systemem przepływu powietrza Clean-air® Chemical 2F oraz 3F,
●  wersja z aparatem wężowym sprężonego powietrza Clean-air® Pressure,
●  wersje z hełmem ochronnym CONCEPT.

Numery katalogowe: 
72 00 962010  przyłbica GRAND VISION GDS MOST
72 00 962030  przyłbica GRAND VISION DS MOST
72 00 962111  przyłbica GRAND VISION GDS MOST, hełm CONCEPT
72 00 962310  przyłbica GRAND VISION GDS MOST, Clean-air® Basic Flow Control
72 00 962410  przyłbica GRAND VISION GDS MOST, Clean-air® Chemical 2F
72 00 962510  przyłbica GRAND VISION GDS MOST, Clean-air® Chemical 3F
72 00 962610  przyłbica GRAND VISION GDS MOST, Clean-air® Pressure FC
72 50 090200  zewnętrzna szybka ochronna poliwęglan do GRAND VISION
72 00 990906  wewnętrzna szybka ochronna poliwęglan 71x107mm do GRAND VISION
72 00 961056  ramka zewnętrzna do GRAND VISION MOST
72 00 961060  nagłowie POLIT
72 00 961067  opaska przeciwpotna GZTB1 do GRAND VISION

GRAND VISION GDS MOST
hełm CONCEPT

GRAND VISION GDS MOST, 
Clean-air® Basic Flow Control

GRAND VISION GDS MOST, 
Clean-air® Pressure + CONDITIONER

GRAND VISION GDS MOST, 
Clean-air® Chemical 2F

GRAND VISION GDS MOST
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Przyłbica spawalnicza NEW VISION MOST

■ NEW VISION MOST to niezawodna przyłbica spawalnicza z regulowanym nagłowiem w wykonaniu 
z filtrem pasywnym o stałym zaciemnieniu lub skonfigurowana z odpowiednim automatycznym fil-
trem spawalniczym MOST. Do dyspozycji są zestawy z systemem Clean-Air® Basic 2000 lub hełmem 
ochronnym. Ponadto cztery wersje kolorystyczne samej przyłbicy (czarna, niebieska, srebrna, grafito-
wa). Odpowiednia do wszystkich metod spawania. 
Zapewnia:
●  ochronę przed wysoką temperaturą i gorącymi iskrami spawalniczymi,
●  ochronę przed promieniowaniem UV jak i podczerwonym,
●  duże pole widzenia,
●  łatwość obsługi i indywidualnego dopasowania,
●  optymalny kształt chroniący twarz i uszy.

Numery katalogowe: 
72 00 961000  przyłbica NEW VISION MOST czarna (filtr pasywny 10 DIN)
72 00 961310  przyłbica NEW VISION V913 MOST, czarna
72 00 961500  przyłbica NEW VISION MOST czarna, CLEAN-AIR BASIC FC
72 00 961510  przyłbica NEW VISION V913 MOST czarna, CLEAN-AIR BASIC FC
72 50 090110  zewnętrzna szybka ochronna poliwęglan 90x110 mm
72 00 990900  wewnętrzna szybka ochronna poliwęglan 51x108 mm
72 20 010032  nagłowie MOST
72 00 961060  nagłowie POLIT
72 00 961065  opaska przeciwpotna-antyalergiczna (opak. 5 szt.)

Przyłbica spawalnicza TIGER VISION MOST

■ TIGER VISION MOST to produkt łączący nowoczesną konstrukcję przyłbicy z uznaną technologią au-
tomatycznego filtra spawalniczego. Produkt dla poszukujących nie koniecznie najdroższych rozwiązań, 
mimo to bezkompromisowy pomiędzy  bezpieczeństwem, osiągami a niezawodnością. Z łatwością usa-
tysfakcjonuje każdego profesjonalnego spawacza, swoją przystępną ceną.
Wyposażenie:
●  filtr automatyczny SQ913 z 3 letnią gwarancją,
●  płynna regulacja zaciemnienia od 9 do 13 DIN,
●  płynna regulacja czułości filtra,
●  wersje z systemem przepływu powietrza Clean-air® Basic Dual Flow,
●  wersje z hełmem ochronnym CONCEPT.
Dostępna w 5 wersjach kolorystycznych: STANDARD, CAT, FLASH, TORCH DANCER, BLACK MAN.

Numery katalogowe: 
72 00 963110  przyłbica TIGER VISION, STANDARD
72 00 963120  przyłbica TIGER VISION, FLASH
72 00 963130  przyłbica TIGER VISION, CAT
72 00 963140  przyłbica TIGER VISION, BLACK MAN
72 00 963150  przyłbica TIGER VISION, TORCH DANCER
72 00 9632x0  przyłbica TIGER VISION, Clean-air® Basic Dual Flow
72 00 9633x0  przyłbica TIGER VISION, hełm CONCEPT
72 50 090200  zewnętrzna szybka ochronna poliwęglanowa do GRAND VISION/ TIGER VISION
72 00 990900  wewnętrzna szybka ochronna poliwęglanowa 51x108mm
72 00 961057  ramka zewnętrzna do TIGER VISION MOST
72 00 961060  nagłowie POLIT
72 00 961065  opaska przeciwpotna-antyalergiczna (opak. 5 szt.)

TIGER VISION, Clean-air® Basic Dual Flow

STANDARD CAT BLACK MAN TORCH DANCER FLASH
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■ Przyłbica spawalnicza S777 MOST przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem UV/IR.
Standardowo wyposażona jest w:
●  automatyczny filtr spawalniczy z regulowanym stopniem zaciemnienia od 9 DIN do 13 DIN,
●  płynną regulację czułości filtra,
●  3-stopniową regulację opóźnienia w rozjaśnieniu,
●  funkcję „grinding”, umożliwiającą wykonywanie prac szlifierskich bez konieczności ściągania przyłbicy.

Oferowana w 5 wersjach kolorystycznych: czarna, niebieska, eagle, fire, alien.

Numery katalogowe: 
72 00 982000  przyłbica S777 MOST niebieska
72 00 982001  przyłbica S777 MOST czarna
72 00 982002  przyłbica S777 MOST eagle
72 00 982003  przyłbica S777 MOST fire
72 00 982004  przyłbica S777 MOST alien
72 00 982005  wewnętrzna szybka ochronna poliwęglan 45x105 mm do S777 MOST
72 00 982006  zewnętrzna szybka ochronna poliwęglan 89x114 mm do S777 MOST
72 00 982011  nagłowie z opaską przeciwpotną do S777 MOST
72 00 982012  opaska przeciwpotna do S777 MOST

System wymuszonego przepływu powietrza Clean-air® Basic Flow Control / Dual Flow

■ System wymuszonego przepływu powietrza Clean-air® Basic wraz z przyłbicami spawalniczymi NEW VISION 
MOST, TIGER VISION MOST, GRAND VISION MOST stanowi nowoczesną i wygodną ochronę dróg oddechowych 
dla spawaczy wszędzie tam, gdzie koncentracja tlenu w otaczającym powietrzu nie jest mniejsza niż 17%. Łatwo 
wymienialny filtr klasy PSL, chroni przed cząstkami stałymi i ciekłymi takimi jak: toksyczne dymy, pyły, kurz, mgły, 
opary mogące powstać w czasie spawania. W systemie Clean-air® Basic Flow Control światło diod na tablicy steru-
jącej wskazują aktualny przepływ powietrza, który można regulować płynnie od  140 l/min. aż do 210 l/min. (dla 
Dual Flow dwa przepływy powietrza ECO: 160 l/min i TURBO: 200 l/min). Mikroprocesor utrzymuje stały przepływ 
powietrza, nawet gdy filtr się powoli zapycha lub bateria się rozładowuje. Jeśli napięcie baterii jest tak niskie, że 
mikroprocesor nie może utrzymać przepływu powietrza, włącza się alarm (przy Flow Control). Certyfikaty: EN 12 
941 TH2P/TH3P (dla Flow Control) i EN 12 941 TH1P (dla Dual Flow).

Numery katalogowe: 
72 00 961180  Clean-air® Basic Flow Control - komplet
72 00 961181  Clean-air® Basic Dual Flow - komplet
72 00 961200  Jednostka napędowa Clean-air® Basic  Flow Control 
72 00 961201  Filtr PSL do  Clean-air® Basic 
72 00 961202  Filtr wstępny do Clean-air® Basic (10 szt.)
72 00 961212   Filtr przeciwko przykrym zapachom do  

Clean-air® Basic (10 szt.)
72 00 961203  Bateria NiMH 4,8V do Clean-air® Basic
72 00 961204  Ładowarka do Clean-air® Basic
72 00 961205   Uszczelnienie obrzeża do Clean-air® Basic  

(NEW VISION/ TIGER VISION)
72 00 961218   Uszczelnienie obrzeża do Clean-air® Basic typu Flexi 

(GRAND VISION)
72 00 961206  Kanał powietrzny do Clean-air® Basic
72 00 961207  Wąż oddechowy do Clean-air® Basic
72 00 961217  Pokrywa filtra do Clean-air® Basic
72 00 961208  Pas standard do Clean-air® Basic
72 00 961215  Opaska przeciwpotna do Clean-air® Basic (kpl.)

Przyłbica spawalnicza S777 MOST

Eagle AlienFire Niebieska

Czarna

Clean-air® Basic Dual Flow

Clean-air® Basic Flow Control
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Przyłbica Spawalnicza WH 40 Element

■ Przyłbica spawalnicza WH40 Element jest standardowo wyposażona w automa-
tyczny filtr spawalniczy z 2- letnia gwarancją i jest przeznaczona do ochrony oczu i 
twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem UV/IR. 
Charakterystyka:
● zewnętrzna regulacja zaciemnienia od 9 do 13 DIN,
● płynna regulacja zaciemnienia od 9 do 13 DIN i czułości filtra,
● płynna regulacja opóźnienia w rozjaśnieniu filtra,
● dostępna jest z systemem przepływu powietrza AIRMAX R60,
● wersja ze specjalnym wizjerem do prac szlifierskich,
● kilka wersji kolorystycznych.

System wymuszonego przepływu powietrza AIRMAX R60

■ System wymuszonego przepływu powietrza AIRMAX R60 łączy się z przyłbicami spawal-
niczymi WH 40. Zapewnia odpowiednią ochronę dróg oddechowych dla spawaczy wszę-
dzie tam, gdzie koncentracja tlenu w otaczającym powietrzu nie jest mniejsza niż 17%. Filtr 
przeciwpyłowy, chroni przed cząstkami stałymi i ciekłymi takimi jak: toksyczne dymy, pyły, 
kurz, mgły, opary mogące powstać w czasie spawania. W systemie AIRMAX R60 nominalny 
przepływ powietrza wynosi: 200 l/min. (minimalny 170 l/min.). 
Certyfikaty: EN 12 941 TH2P.

Numery katalogowe:
72 00 955200  AIRMAX R60 komplet
72 00 955210  filtr przeciwpyłowy do AIRMAX R60
72 00 955220  bateria do AIRMAX R60
72 00 955230  ładowarka do AIRMAX R60
72 00 955240  wąż oddechowy do AIRMAX R60
72 00 955242  pas do AIRMAX R60

WH 40 niebieska 4/9-13 EXT WH 40 srebrna 4/9-13 EXT 

Numery katalogowe:
72 00 958019  przyłbica WH 40 niebieska 4/9-13 EXT
72 00 958034  przyłbica WH 40 srebrna 4/9-13 EXT
72 00 955021  przyłbica WH 40 PAPR ‘S’ czarna 4/9-13 EXT do nawiewu
72 00 955019  przyłbica WH 40 PAPR ‘S’ niebieska 4/9-13 EXT do nawiewu
72 00 955009  przyłbica WH 40 PAPR ‘V’ czarna 4/9-13 EXT do nawiewu, z wizjerem
72 00 958301  zewnętrzna szybka poliwęglanowa 97x110mm do WH 40
72 00 958328  wewnętrzna szybka poliwęglanowa 47x103mm do WH 40
72 00 958330  opaska przeciwpotna do WH 40
72 00 958333  nagłowie do WH 40
72 00 958190  filtr automatyczny WH 40, 4/9-13 EXT

WH 40 PAPR ‘S’ 4/9-13 EXT

WH 40 PAPR ‘V’ 4/9-13 EXT
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Automatyczny filtr spawalniczy V 913 DS ADC MOST

●  filtr w technologii Kompensacji Zależności Kątowej / 
Angular Dependence Compensation (ADC).

●  jednolity poziom przyciemnienia w zakresie +/-30 stopni 
obserwowanej osi optycznej

●  regulowany stopień zaciemnienia
●  regulowany stopień czułości filtra
●  regulowane opóźnienie w rozjaśnieniu filtra
●  klasy optyczne: 1/1/1/2 EN 379
●  stopień zaciemnienia jasny: 4 DIN
●  stopień zaciemnienia ciemny: 9-13 DIN
●  pole widzenia: 46,5x95 mm
●  czas zaciemnienia (jasny-ciemny): 0,15 ms
●  czas rozjaśnienia (ciemny-jasny): 200-800 ms
●  ochrona UV/IR: UV16 / IR16
●  zakres temperatur pracy: -10°C do +60°C
●  zasilanie: bateria słoneczna
●  masa: 95 g

Numer katalogowy:  72 00 990926

Automatyczny filtr spawalniczy Grand DS MOST

●  najnowsza technologia ADC Plus (Angular Dependence 
Compensation)

●  jednolity poziom przyciemnienia w zakresie +/-30 stopni 
obserwowanej osi optycznej

●  regulowany stopień zaciemnienia
●  regulowany stopień czułości filtra 
●  regulowane opóźnienie w rozjaśnieniu filtra
●  najwyższe klasy optyczne: 1/1/1/1 EN 379
●  stopień zaciemnienia jasny: 4 DIN
●  stopień zaciemnienia ciemny: 9-13 DIN
●  pole widzenia: 68x97 mm
●  czas zaciemnienia (jasny-ciemny): 0,15 ms
●  czas rozjaśnienia (ciemny-jasny): 100-1000 ms
●  ochrona UV/IR: UV16 / IR16
●  zakres temperatur pracy: -10°C do +60°C
●  zasilanie: bateria słoneczna
●  masa: 135 g

Numer katalogowy:  72 00 990916

Automatyczny filtr spawalniczy Grand GDS MOST

●  najnowsza technologia ADC Plus (Angular Dependence 
Compensation)

●  jednolity poziom przyciemnienia w zakresie +/-30 stopni 
obserwowanej osi optycznej

●  regulowany stopień zaciemnienia/ zewnętrznie
●  regulowany stopień czułości filtra/ zewnętrznie
●  regulowane opóźnienie w rozjaśnieniu filtra/ zewnętrznie
●  najwyższe klasy optyczne: 1/1/1/1 EN 379
●  stopień zaciemnienia jasny: 4 DIN
●  stopień zaciemnienia ciemny: 6-8/ 9-13 DIN
●  funkcja: szlifowanie/ zewnętrznie
●  pole widzenia: 68x97 mm
●  czas zaciemnienia (jasny-ciemny): 0,15 ms
●  czas rozjaśnienia (ciemny-jasny): 100-1000 ms
●  ochrona UV/IR: UV16 / IR16
●  zakres temperatur pracy: -10°C do +60°C
●  zasilanie: bateria słoneczna
●  masa: 165 g

Numer katalogowy:  72 00 990918
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Automatyczny filtr spawalniczy SQ 913 MOST

● regulowany stopień zaciemnienia
● regulowany stopień czułości filtru
● klasy optyczne: 1/1/1/3 EN 379
● stopień zaciemnienia jasny: 4 DIN
● stopień zaciemnienia ciemny: 9-13 DIN
● pole widzenia: 95x46,5mm
● czas zaciemnienia (jasny-ciemny): 0,15 ms
● czas rozjaśnienia (ciemny-jasny): 400 ms
● ochrona UV/IR: UV 16 / IR 16
● zakres temperatur pracy: -10ºC do +60ºC
● zasilanie: bateria słoneczna
● masa: 110 g

Numer katalogowy: 72 00 990919

Automatyczny filtr spawalniczy V 913 DS MOST

● regulowany stopień zaciemnienia
● regulowany stopień czułości filtra
● regulowane opóźnienie w rozjaśnieniu filtra
● klasy optyczne: 1/1/1/3 EN 379
● stopień zaciemnienia jasny: 4 DIN
● stopień zaciemnienia ciemny: 9-13 DIN
● pole widzenia: 46,5x95 mm
● czas zaciemnienia (jasny-ciemny): 0,15 ms
● czas rozjaśnienia (ciemny-jasny): 200-800 ms
● ochrona UV/IR: UV16 / IR16
● zakres temperatur pracy: -10°C do +60°C
● zasilanie: bateria słoneczna
● masa: 95 g

Numer katalogowy:  72 00 990925

Automatyczny filtr spawalniczy V 913 MOST

● regulowany stopień zaciemnienia
● regulowany stopień czułości filtra
● klasy optyczne: 1/1/1/3 EN 379
● stopień zaciemnienia jasny: 4 DIN
● stopień zaciemnienia ciemny: 9-13 DIN
● pole widzenia: 46,5x95 mm
● czas zaciemnienia (jasny-ciemny): 0,15 ms
● czas rozjaśnienia (ciemny-jasny): 400 ms
● ochrona UV/IR: UV16 / IR16
● zakres temperatur pracy: -10°C do +60°C
● zasilanie: bateria słoneczna
● masa: 95 g

Numer katalogowy:  72 00 990924

Zaciemnione pola odpowiadają 
natężeniom prądu w amperach 
nie pojawiającym się przy danej 
metodzie spawania. W zależności 
od warunków pracy dopuszczalne 
jest używanie ściemnień o jeden 
stopień wyższych lub niższych.

Dobór stopnia zaciemnienia filtra (DIN)
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■ Przyłbice 3M™ Speedglas™ łączą nowoczesną technologię z atrakcyjnym wzornictwem. Przyłbice są bardzo wytrzymałe, a doskonała ergonomia za-
pewnia łatwość obsługi i użytkowania. Przyłbice wyposażone są w boczne szybki (SW) polepszające widoczność, srebrną osłonę przednią zabezpiecza-
jącą przed promieniowaniem cieplnym oraz wyjątkowy system redukcji CO₂ – system specjalnych prowadnic, który odprowadza na zewnątrz wdychane 
przez spawacza powietrze. Przyłbicę można nosić przez cały dzień, nie czując zmęczenia czy dyskomfortu.

Automatyczne filtry spawalnicze serii 3M™ Speedglas™ 9100

■ Filtry 3M™ Speedglas™ 9100 dostępne są w trzech rozmiarach (9100V, 9100X, 9100XX), 
wszystkie trzy modele charakteryzują się wyjątkową jakością wykonania, mogą być stoso-
wane przy wszystkich metodach spawania, zarówno elektrycznego jak i gazowego.

Tabela czasu rozjaśniania
czas podano w milisekundach (ms)
d1 i d2 dotyczy rozjaśniania stopniowego
d1 - czas rozjaśniania do zaciemnienia 5 DIN
d2 - czas rozjaśniania do zaciemnienia 3 DIN
Σ  - całkowity czas rozjaśniania

             opóźnienie

zaciemnienie

  
•••
d1 d1 d2 Σ d1 d2 Σ

5 40 40 60 90 130 200 300
8 40 40 60 100 150 250 400
9 40 40 60 100 150 200 300 500 375 625 1000

10 40 40 70 150 200 300 300 600 425 625 1050
11 50 50 80 200 300 375 325 700 475 625 1100
12 50 50 90 250 400 475 325 800 575 625 1200
13 60 60 100 300 450 525 325 850 675 625 1300

Przyłbice serii 3M™ Speedglas™ 9100

■ Zaprojektowane zostały, jako idealne rozwiązanie dla profesjonalnego spawacza, przy-
łbice zapewniające optymalną ochronę, wygodę i optymalne parametry techniczne. 
Przeznaczona jest do spawania większością metod takich jak MMA, MIG/MAG, TIG, spawa-
nia mikoplazmą oraz spawania i cięcia gazowego. Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100 może 
być także stosowana do ochrony głowy spawacza w czasie szlifowania. Przyłbica spawal-
nicza 3M™ Speedglas™ 9100 została wyposażona w innowacyjne nagłowie, które dopaso-
wuje się do każdego kształtu głowy zapewniając bezpieczeństwo i stabilne dopasowanie. 
Zapewnia doskonałą stabilność i wyważenie przyłbicy, które wynikają z niżej położonej osi 
obrotu. Nagłowie dobrze obejmuje głowę, zapewniając bezpieczne dopasowanie.  
Dostępne w wersji z hełmem ochronnym.
Oferujemy także przyłbicę 3M™ Speedglas™ 9100 FX wyposażoną w podnoszony moduł 
automatycznego filtra oraz panoramiczny wizjer ochronny, dzięki czemu doskonale spraw-
dza się zarówno przy spawaniu jak i przy szlifowaniu.

Specyfikacja techniczna przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™
Dopuszczenia Zgodna z EN 379 i EN 175 poziom B
Klasa optyczna 1/1/1/2
Czas zaciemnienia 0,1 ms (+23°C)
Czas rozjaśnienia Patrz tabela czasów rozjaśniania
Ochrona UV/IR Stała odpowiadająca zaciemnieniu 13
Pole widzenia
3M™ Speedglas™ 9100V filtr spawalniczy
3M™ Speedglas™ 9100X filtr spawalniczy
3M™ Speedglas™ 9100XX filtr spawalniczy

45x93 mm
54x107 mm
73x107 mm

Zaciemnienie przed spawaniem 3
Zaciemienie w czasie spawania 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Zakres temperatur -5°C do +55°C
Masa
Przyłbica z Side Windows (ze srebrną osłoną)
Przyłbica bez Side Windows (ze srebrną osłoną)
Nagłowie
3M™ Speedglas™ 9100V filtr spawalniczy
3M™ Speedglas™ 9100X filtr spawalniczy
3M™ Speedglas™ 9100XX filtr spawalniczy

265 g
240 g
120 g
150 g
160 g
185 g

Baterie zasilające 2xCR2032 (litowe 3 V)
Żywotność baterii
3M™ Speedglas™ 9100V filtr spawalniczy
3M™ Speedglas™ 9100X filtr spawalniczy
3M™ Speedglas™ 9100XX filtr spawalniczy

2800 godzin
2500 godzin
2000 godzin

Rozmiar nagłowia 50-64

Przyłbica 
3M™ Speedglas™ 9100 
z hełmem ochronnym

Przyłbica 
3M™ Speedglas™ 9100 FX

Numery katalogowe: 
77 39 501805   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100V
77 39 501815   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100X
77 39 501825  Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100XX
77 39 583805   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100V z hełmem ochronnym
77 39 583815  Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100X z hełmem ochronnym
77 39 583825  Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100XX z hełmem ochronnym
77 39 541805   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100FX z filtrem 9100V
77 39 541815   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100FX z filtrem 9100X
77 39 541825   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100FX z filtrem 9100XX
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Przyłbica serii 3M™ Speedglas™ 100

■ Automatyczna przyłbica spawalnicza Speedglas 100 przeznaczona jest do spawania więk-
szością metod takich jak: MMA, MIG/MAG, TIG, spawanie plazmą. Została zaprojektowana 
z myślą o spawaczach którzy spawają okazjonalnie i potrzebują solidnego rozwiązania w 
rozsądnej cenie. 
Podstawowe cechy:
●  Odpowiednia do spawania elektrycznego większością metod przy zaciemnieniu do 12 DIN.
●  Zapewnia stałą ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR (odpowiadającą 

zaciemnieniu 12) bez względu na to czy filtr jest jasny czy zaciemniony lub uległ awarii.
●  Łatwa w użytkowaniu i konserwacji.
●  Ponad pięć różnych stopni zaciemnienia, od 8 do 12 dla przyłbicy 3M™ Speedglas™ 100 V.
●  Ponad trzy stopnie czułości sensorów światła dla zapewnienia niezawodnego wykrywania 

łuku spawalniczego w każdych warunkach spawania. 
●  Posiada 2-stopniową regulację czasu rozjaśniania filtra. 
●  Doskonała widoczność oraz funkcja blokowania filtra przy zaciemnieniu 3 ułatwia przygo-

towanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu. 
●  Wiele możliwości regulacji nagłowia przyłbicy, filtra spawalniczego dla zapewnienia naj-

wygodniejszych warunków pracy. 
●  Może być stosowana z półmaskami firmy 3M przeznaczonymi do ochrony dróg oddecho-

wych spawacza (np. 3M™ 9925)

Numer katalogowy:
77 39 751120   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 100V 3/8-12

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™

■ System 3M™ Adflo™ charakteryzuje się zwartą, wspaniale wyważoną uniwersalną kon-
strukcją. 3M™ Adflo™ umożliwia spawaczowi pracę w ciasnych pomieszczeniach. Nie wyma-
ga zewnętrznego zasilania ani ciężkich akumulatorów, zaokrąglone kształty chronią przed za-
haczaniem o wystające krawędzie spawanej konstrukcji. System 3M™ Adflo™ ma specjalny 
układ elektroniczny kontrolujący wielkość natężenia przepływu powietrza i dostosowujący 
moc silnika do aktualnych potrzeb. Wygodny, skórzany pas nośny został dodatkowo posze-
rzony, zapewniając wygodne noszenie i oparcie na plecach. Akumulator jest jeszcze lżejszy i 
mniejszy, dzięki czemu zmniejszono masę całego urządzenia.  3M™ Adflo™ to system oczysz-
czania powietrza z własnym zasilaniem, zapewniający bardzo wysoki stopień ochrony ukła-
du oddechowego (klasa TH2 lub TH3, w zależności od modelu przyłbicy).

Wyposażenie:
●  zabezpieczenia przeciwiskrowe
●  wstępny filtr przeciwpyłowy
●  filtr przeciwpyłowy P(SL) w oddzielnej, łatwej do wymiany kasecie,
●  pochłaniacz gazów ABE w oddzielnej kasecie (opcja)
●  filtr z węgla aktywnego w oddzielnej kasecie (opcja)

Numery katalogowe:
77 39 566605   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100V Air z 3M™ Adflo™
77 39 566615   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100X Air z 3M™ Adflo™
77 39 566625   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100XX Air z 3M™ Adflo™
77 39 546605   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100V FX Air z 3M™ Adflo™
77 39 546615   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100X FX Air z 3M™ Adflo™
77 39 546625   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100XX FX Air z 3M™ Adflo™
77 39 899025   Przyłbica Visor 5DIN z 3M™ Adflo™

Aparat wężowy sprężonego powietrze 3M™ Versaflo™ V-500E

■ Aparat doprowadzający sprężone powietrze 3M™ Versaflo™ V-500E umożliwia indywi-
dualne dopasowanie przepływu powietrza, który można w dowolnym momencie zmienić. 
Aparat wymaga ciśnienia roboczego 3,5 - 8 bar i jest bardzo cichy dzięki wbudowanemu 
tłumikowi (<65 dBA).
Zintegrowany system alarmowy ostrzega, gdy przepływ powietrza do przyłbicy jest zbyt ni-
ski. Mgłę olejową lub parę wodną można usunąć ze sprężonego powietrza przy pomocy sta-
cji filtrującej 3M™ Aircare™ ACU01 lub ACU02.

Numery katalogowe:
77 39 548805   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100V FX Air z V500E
77 39 548815   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100X FX Air z V500E
77 39 548825   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100XX FX Air z V500E
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Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 MP

■ Nowa przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 MP spełnia rygorystyczne wymogi 
przemysłu ciężkiego, zapewniając jednoczesną ochronę głowy, wzroku, twarzy i dróg odde-
chowych spawacza (opcjonalnie również ochronne nauszniki nahełmowe). W połączeniu z 
systemem 3M™ Adflo™, zapewnia ochronę w klasie TH3, nominalny współczynnik ochrony 
500 (najwyższa ochrona dróg oddechowych dla tego typu sprzętu ochrony indywidualnej 
dla spawaczy). Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100 MP w połączeniu z 3M™ Versaflo™ V500E 
zapewnia nominalny współczynnik ochrony równy 200.

Numery katalogowe:
77 39 576605   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100 MP z filtrem 9100V, z 3M™ Adflo™
77 39 576615   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100 MP z filtrem 9100X, z 3M™ Adflo™
77 39 576625   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100 MP z filtrem 9100XX, z 3M™ Adflo™
77 39 578805   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100 MP z filtrem 9100V, z V500E
77 39 578815   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100 MP z filtrem 9100X, z V500E
77 39 578825   Przyłbica 3M™ Speedglas™ 9100 MP z filtrem 9100XX, z V500E

Przyłbica spawalnicza POS 20

■ Przyłbica wykonana z tworzywa sztucznego wyposażona w regulowane nagłowie. Mały 
wizjer (20x100 mm) pozwala na obserwację pola pracy bez podnoszenia przyłbicy. Główny 
wizjer ma wymiary 50x100 mm, można w nim montować szybki bezbarwne i w ściemnie-
niach od 7 do 14 DIN. Przyłbica dostępna w wersji z kaskiem.

Numer katalogowy: 72 00 640010

Przyłbica spawalnicza
OT - 17 A
■ Przyłbica wykonana z preszpanu wy-
posażona w regulowane nagłowie. 
Wymienne szybki bezbarwne i w ściem-
nieniach od 7 do 14 DIN o wymiarze 
80x100 mm.

Numer katalogowy: 72 20 010029

Tarcza spawalnicza
OT - 13
■ Tarcza wykonana z preszpanu z drew-
nianym uchwytem dokładnie osłaniająca 
twarz i dłoń spawacza. Wymienne szybki 
bezbarwne i w ściemnieniach od 7 do 14 
DIN o wymiarze 50x100 mm.

Numer katalogowy: 72 20 010026

Tarcza spawalnicza Td-4 / Td-4a

■ Tarcza wykonana z materiału kompozytowego poliestrowo-szklanego, który jest całkowi-
cie niepalny, odporny na wysokie i niskie temperatury. Wymienne filtry i szybki ochronne  
o wymiarach 50x100 mm.

Numery katalogowy:
72 01 810000  Td-4
72 01 810010  Td-4a
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Pozostali producenci

■ Skórzany kaptur spawalniczy o barwie brą-
zowej. Wykonany z impregnowanej i odpor-
nej na ciepło skóry, szyty nićmi Kevlarowymi. 
Wizjer o wymiarach 51 x 108 mm dostępny w 
różnych stopniach zaciemnienia, uchylany do 
góry. Elastyczność kaptura sprawia, że dopaso-
wuje się on do każdej ograniczonej powierzch-
ni podczas spawania.

Numer katalogowy:  74 08 001811

Kaptur spawalniczy typ 870

■ Skórzany kaptur spawalniczy TIG z podno-
szonymi goglami i skórzaną osłoną twarzy 38 
cm. Kaptur zawiera pasywne filtry spawalni-
cze o średnicy 50 mm i zaciemnieniu DIN 10 
uchylane do góry oraz antyodpryskowe szkła 
spawalnicze i opcjonalne osłony.

Numer katalogowy:
74 08 001830
kaptur spawalniczy TIG ze skórzaną osłoną 
głowy i ochroną szyi

Kaptur spawalniczy TIG

Filtry spawalnicze o stałym zaciemnieniu od 4 do 13 DIN

■ Pasywne filtry spawalnicze MOST o grubości szkła 3,0 mm, dostępne w rozmiarach:
● okrągłe o średnicy 50 mm,
● prostokątne: 50x100 mm, 80x100 mm, 90x110 mm.

Numery katalogowe:
73 00 05xxxx filtry spawalnicze MOST okrągłe ø 50 mm
73 00 50xxxx filtry spawalnicze MOST prostokątne 50x100 mm
73 00 80xxxx filtry spawalnicze MOST prostokątne 80x100 mm
73 00 90xxxx filtry spawalnicze MOST prostokątne 90x110 mm

Szkiełka bezbarwne MOST

■ Szkiełka są dostępne w następujących wymiarach: 
● okrągłe: o średnicy 50 mm,
● prostokątne: 20x100 mm, 50x100 mm, 80x100 mm, 90x110 mm.

Numery katalogowe:
72 50 xxxxxx

Okulary ochronne spawalnicze MOST 529

■ Okulary ochronne spawalnicze typu MOST 529 zapewniają ochronę przed odpry-
skami ciał stałych, nadfioletem, światłem widzialnym i podczerwienią. Ich konstrukcja, 
zastosowane rozwiązania, dają znakomity komfort noszenia i dopasowania każdemu 
użytkownikowi.
Polecane do: spawania gazowego, lutowania twardego, cięcia acetylenowo-tlenowego.
●  Powłoka odporna na zarysowania z filtrem spawalniczym o stopniu 5 DIN.
●  Soczewki o sferycznym profilu z doskonałym polem widzenia.
●  W pełni regulowane zauszniki zarówno w poziomie jak i pionie.

Numer katalogowy:
77 35 929050  Okulary spawalnicze MOST 529, 5 DIN

1.3. Okulary i gogle spawalnicze
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Okulary ochronne spawalnicze 5X7

■ Okulary ochronne spawalnicze typu 5X7 z unikalnej linii X Generation. Ich wyjątkowa 
konstrukcja oraz użyta technologia SoftPad™ sprawiają niesamowity komfort noszenia. 
Zapewniają bardzo dobrą ochronę przed odpryskami ciał stałych, nadfioletem, światłem 
widzialnym i podczerwienią. Soczewka posiada powłokę o wysokiej twardości odporną 
na zarysowania. Znakomite nadokulary na okulary korekcyjne. Zastosowanie: spawanie 
gazowe, lutowanie twarde, cięcie acetylenowo-tlenowe.
●  Powłoka odporna na zarysowania.
●  Możliwość wyboru kilku filtrów spawalniczych: 1,7, 3 lub 5 DIN.
●  Regulowana długość zauszników.
●  Technologia SoftPadTM.

Numery katalogowe:
77 35 597117  Okulary spawalnicze 5X7.01.11.17, 1,7 DIN
77 35 597130  Okulary spawalnicze 5X7.01.11.30, 3 DIN
77 35 597150  Okulary spawalnicze 5X7.01.11.50, 5 DIN

5X7.01.11.17
1,7 DIN

5X7.01.11.30
3 DIN

5X7.01.11.50
5 DIN

Gogle ochronne spawalnicze 618

■ Gogle ochronne spawalnicze typu 618 to klasyczne gogle spawalnicze, wyposażone w 
soczewki ze szkła mineralnego o fi 50 mm. Zapewniają ochronę przed odpryskami ciał 
stałych, nadfioletem, światłem widzialnym i podczerwienią. Zastosowanie: spawanie ga-
zowe, lutowanie twarde, cięcie acetylenowo-tlenowe.
●  Filtr spawalniczy o stopniu 5 DIN.
●  Miękki, odporny termicznie materiał.
●  Łatwość wymiany soczewek.
●  Dobra wentylacja.

Numer katalogowy:
77 35 618150  Gogle spawalnicze 618.01.06.50 , 5 DIN

Pozostali producenci

■ Metalowe gogle z podnoszoną zewnętrzną klapką. Wykończone miękkim materiałem. 
Wymienne szkła bezbarwne i szkła ciemne (DIN 4-11) o średnicy 50 mm.

Numer katalogowy: 72 30 010048

Gogle ochronne spawalnicze 0036

Gogle ochronne spawalnicze 601

■ Gogle ochronne spawalnicze typu 601 z filtrami spawalniczymi, dają ochronę przed 
odpryskami ciał stałych, nadfioletem, światłem widzialnym i podczerwienią. Ich sze-
rokie pole widzenia, dobra szczelność, dają alternatywne rozwiązanie w stosunku do 
okularów spawalniczych. Zastosowanie: spawanie gazowe, lutowanie twarde, cięcie 
acetylenowo-tlenowe.
●  Wybór pomiędzy filtrami spawalniczymi o stopniu 3 DIN oraz 5 DIN.
●  Soczewka z powłoką odporną na zarysowania jak i nieparującą.
●  Szerokie pole widzenia.
●  System wentylacji pośredniej.

Numery katalogowe:
77 35 601230  Gogle spawalnicze 601.02.06.30, 3 DIN
77 35 601250  Gogle spawalnicze 601.02.06.50, 5 DIN
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MOST LAMA

■ Rękawice spawalnicze do pracy z TIG. Wykonane z miękkiej koziej 
skóry, dającej dobrą chwytność potrzebną w tej metodzie spawania. 
Mankiet wykonany z dwoiny bydlęcej.

1.4. Rękawice spawalnicze

MOST ALABAMA

■ Wytrzymałe, dobrej jakości, rękawice z dwoiny bydlęcej w części 
wierzchniej oraz lica bydlęcego w części chwytnej. To decyduje o więk-
szym komforcie pracy oraz zwiększa odporność rękawicy na chłonność 
oleju, brudu i innych zanieczyszczeń w części chwytnej rękawicy.

MOST HURON

■ Wytrzymałe, dobrej jakości, rękawice z dwoiny bydlęcej polecane 
także do prostych prac spawalniczych. Ukryte szwy, gruba dwoina by-
dlęca oraz mankiet osłaniający nadgarstek.

MOST PUMA

■ Rękawice spawalnicze, wykonane z wysokojakościowej dwoiny by-
dlęcej barwy brązowej, przeznaczone do prac spawalniczych. Odporne 
na wysokie temperatury, z krytymi szwami, wyścielone bawełną. 
Całodłonicowe, o całkowitej długości 35 cm.

MOST BIZON

■ Komfortowe w użytkowaniu, rękawice spawalnicze, wykonane z wy-
sokojakościowej dwoiny bydlęcej barwy czarnej, przeznaczone do prac 
spawalniczych. Odporne na wysokie temperatury, z krytymi szwami, 
wyścielone bawełną. Całodłonicowe, o całkowitej długości 35 cm.

MOST MARS

■ Rękawice typu spawalniczego wykonane z gatunkowej dwo-
iny bydlęcej koloru czerwonego. Odporne na wysokie temperatury. 
Całodłonicowe o całkowitej długości 35 cm.

MOST TIGER

■ Wysokogatunkowe rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej, katego-
ria II, szyte Kevlarem®. Odporne na wysokie temperatury. Dodatkowe 
wzmocnienie palców (kciuka) oraz nadgarstka od strony wewnętrznej, 
z mankietem. Długość całkowita 35 cm. Wyścielone bawełną. Bardzo 
komfortowe w użytkowaniu.

MOST DEEP BLUE

■ Bardzo wytrzymałe, wysokojakościowe, rękawice z dwoiny bydlęcej 
barwy niebieskiej, ze specjalnie wzmacnianą częścią kciuka. Odporne 
na wysokie temperatury, kryte szwy, wyścielone bawełną, obszywane 
niepalnymi nićmi Kevlarowymi.

Numer katalogowy:
77 54 031700

Numer katalogowy:
76 10 140120

Numer katalogowy:
76 10 140110

Numer katalogowy:
76 10 140140

Numer katalogowy:
76 10 140130

Numer katalogowy:
77 54 031950

Numer katalogowy:
77 54 031960

Numer katalogowy:
77 54 031970
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2. OCHRONA RĄK

Rękawice robocze i ochronne należą do najpowszechniej i najchętniej stosowanych ochron osobistych. Spowodowane jest to tym, że podczas pracy 
najbardziej narażone na działanie różnych szkodliwych czynników są właśnie dłonie pracownika.

Dyrektywa 89/686/EWG w sprawie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących stosowania przez pracowników środków ochrony indywi-
dualnej w miejscu pracy wprowadza podział artykułów BHP – w tym także rękawic – na 3 kategorie ochronne, w zależności od poziomu ryzyka, na jakie 
pracownik jest narażony. W przypadku rękawic podział ten można scharakteryzować następująco:

Kategoria I
Rękawice stosowane w warunkach niskiego ryzyka
Rękawice tej kategorii chronią przed powierzchownym uszkodzeniem naskórka, temperaturą nie przekraczającą 50°C oraz przed środkami chemicznymi 
o delikatnym działaniu (np. środkami czyszczącymi). Ich użytkowanie poprawia komfort pracy, a ich stosowanie nie jest uzależnione od wyników badań 
specjalnych jednostek badawczych. Do tej grupy należy większość zwykłych rękawic roboczych, rękawice do prac gospodarczych, domowych, w ogro-
dzie itp.

Kategoria II
Rękawice do prac przy średnim ryzyku uszkodzenia
Do tej kategorii zaliczane są rękawice używane w sytuacjach o stopniu ryzyka nie klasyfikowanym jako niskie czy bardzo wysokie. Są to głównie rękawice 
chroniące przed chemikaliami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Takie ryzyko jest bardzo szeroko rozpowszechnione w różnorakich gałęziach przemy-
słu i dotyczy większości prac przemysłowych. Do tej grupy należą także rękawice chroniące przed zimnem i ciepłem (do 100°C).

Kategoria III
Rękawice stosowane w sytuacjach wysokiego ryzyka wystąpienia poważnego uszkodzenia
Rękawice tej kategorii używane są wówczas, gdy istnieje duże ryzyko wystąpienia poważnego lub trwałego uszkodzenia dłoni, np. przy pracach z bardzo 
agresywnymi substancjami chemicznymi, przy wysokim napięciu itd.
Rękawice ochronne dzieli się według zagrożeń, przed którymi mają chronić. Poza odpowiednimi normami, związanymi z poszczególnymi zagrożeniami, 
wszystkie muszą spełniać wymagania PN-EN 420 + A1 Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań.

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI
Uszkodzenia mechaniczne – przecięcia, przekłucia oraz otarcia – należą do najczęściej występujących urazów. 
Zagrożenia te występują głównie na stanowiskach pracy związanych z transportem przedmiotów oraz obrób-
ką metali, szkła lub tworzyw sztucznych, w budownictwie oraz przemyśle spożywczym, np. przy porcjowaniu 
mięsa.

W grupie rękawic chroniących przed urazami mechanicznymi można wyróżnić następujące rękawice:

1. Rękawice skórzane oraz rękawice kombinowane ze skór i tkanin
Rękawice skórzane i kombinowane zaleca się do prac przeładunkowych, transportowych i porządkowych. Rękawice posiadające amortyzator uderzeń 
w części grzbietowej mogą być stosowane przez pracowników zatrudnionych w budownictwie, murarstwie, przy montażach, pracach konstrukcyjnych, 
kamieniarskich itp.
Konstrukcja rękawic skórzanych i skórzano-tkaninowych jest podobna. Najczęściej występują w wersji pięciopalcowej. W przypadku rękawic kombinowa-
nych część chwytna wykonana jest ze skóry bydlęcej, świńskiej lub koziej (dwoina lub lico), natomiast część grzbietowa i mankiet – z tkaniny bawełnianej 
(drelich) lub bawełnopodobnej. Końce palców oraz część grzbietowa w miejscu główek kości śródręcza są wzmocnione skórą. Często posiadają tzw. bizę, 
czyli wąski pasek skóry chroniący szew przed przetarciem. Niektóre rękawice posiadają pod wzmocnieniem części grzbietowej – w miejscu główek kości 
śródręcza – amortyzator, czyli wkład włókninowy lub z pianki poliuretanowej. Powyżej nadgarstka rękawice mogą posiadać ściągacz z gumowej taśmy. 
Mankiet jest doszywany, może być usztywniany, wykonany zazwyczaj z tej samej tkaniny, co część grzbietowa rękawicy. Rękawice mogą posiadać we-
wnątrz podszewkę, wkłady ocieplające oraz wkłady antyprzecięciowe wykonane z kevlaru. W zależności od przeznaczenia występują również w wersji 
cztero-, trzy- i jednopalcowej.

2. Rękawice tkaninowe i dzianinowe, powlekane gumą lub tworzywami sztucznymi
Rękawice z dzianin lub tkanin powlekane gumą lub tworzywami sztucznymi (nitryl, PCW, PU i in.) przeznaczone są do różnych prac. Są to rękawice pię-
ciopalcowe, w części chwytnej w całości oblane gumą lub tworzywem, w części grzbietowej natomiast powlekane całkowicie lub częściowo np. do wy-
sokości kości śródręcza (dla lepszej wentylacji rękawicy). Powleczenie może być szorstkowane w celu uzyskania lepszej chwytności. Rękawice mogą być 
zakończone ściągaczem lub usztywnianym mankietem.
Rękawice powlekane w części chwytnej gumą lub tworzywem stosuje się najczęściej do transportu ręcznego ciężkich przedmiotów, do przenoszenia 
przedmiotów mokrych czy zatłuszczonych, do prac montażowych, remontowych, w budownictwie i transporcie.
Do tej grupy można też zaliczyć rękawice tkaninowe lub dzianinowe nakrapiane gumą lub tworzywem sztucznym jedno- lub dwustronnie. Zwiększają one 
chwytność rękawic służących do prac montażowych i przenoszenia lekkich i śliskich przedmiotów.

3. Rękawice dzianinowe 
Rękawice wykonane z dzianin przeznaczone są do różnych prac – w zależności od materiału, z którego są wykonane. Rękawice trykotowe z bawełny sto-
suje się do prac monterskich i sortowniczych. Rękawice dziane poliamidowo-poliestrowe używane są podczas prac w przemyśle motoryzacyjnym, przy 
lekkich pracach montażowych i porządkowych. Rękawice stylonowe stosowane są np. w przemyśle spożywczym przy kontakcie z żywnością (podczas 
porcjowania mięsa, patroszenia drobiu itp.). Rękawice dziane z kevlaru polecane są do prac montażowych w przemyśle samochodowym, elektronicz-
nym, w zakładach szklarskich, wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przecięcia skóry dłoni. Mogą być też stosowane jako wkłady do innych rękawic, zwięk-
szając ich odporność na przecięcie. Kevlar® chroni również przed wysoką temperaturą. Rękawice z przędzy rdzeniowej wykonane są z nici stalowych w 
oplocie z włókien syntetycznych (poliestrowych lub kevlarowych). Rękawice te charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na przecięcie i zalecane 
są głównie do prac, przy wykonywaniu których, pracownik ma kontakt z ostrymi krawędziami (np. przy łamaniu szkła, przenoszeniu blach). Nie chronią 
natomiast przed przekłuciem.

4. Rękawice z elementów metalowych
Rękawice z kółek metalowych przeznaczone są do ochrony rąk przed przecięciem podczas prac z bardzo ostrymi narzędziami (noże ręczne) lub przed-
miotami. Stosuje się je w przemyśle mięsnym, w przemyśle tworzyw sztucznych, skórzanym, papierniczym itp. Rękawice ochronne z płytkami stalowymi 
są rękawicami pięciopalcowymi składającymi się z dwóch części. Część zewnętrzna to rękawica uszyta z dzianiny powlekanej kauczukiem poliakryloni-

trylowym, część wewnętrzna wykonana jest z dzianiny kevla-
rowej pokrytej po stronie chwytnej prostokątnymi płytkami 
stalowymi. Rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcu-
chową posiadają powierzchnię ochronną w części grzbietowej 
(śródręcze i cztery palce bez kciuka – dotyczy tylko rękawicy 
lewej). Rękawice z płytkami stalowymi zaleca się do ochrony 
rąk przed ciężkimi urazami mechanicznymi (gł. przecięciem i 
przekłuciem), przy sortowaniu i usuwaniu odpadów, przy wy-
konywaniu czynności zawodowych w pogotowiu ratunkowym, 
w policji, służbach celnych itp.

PN-EN 388
Poziomy skuteczności zostały 
określone w tabeli poniżej.A B C D 

Poziomy skuteczności rękawic chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi

Rodzaj badania
Poziom skuteczności

1 2 3 4 5
A. Odporność na ścieranie (liczba cykli) 100 500 2000 8000 -
B. Odporność na przecięcie (wskaźnik) 1,2 2,5 5 10 20
C. Wytrzymałość na rozdzieranie, N 10 25 50 75 -
D. Wytrzymałość na przekłucie, N 20 60 100 150 -
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Dobór rękawic chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi
Przy doborze odpowiednich rękawic należy mieć na względzie rodzaj wykonywanej pracy, warunki, w jakich się ona odbywa i przede wszystkim stopień 
zagrożenia, czyli ciężkość następstw urazu. 
Do ochrony przed lekkimi urazami mechanicznymi (obtarcie naskórka, lekkie skaleczenia i przekłucia) należy stosować:
• rękawice kombinowane ze skór i tkanin,
• rękawice tkaninowe i dzianinowe, nakrapiane np. PCW, PU.
Do ochrony przed średniociężkimi urazami mechanicznymi (przecięcie nożem, ostrą krawędzią) przeznaczone są:
• rękawice skórzane,
• rękawice powlekane gumą lub tworzywem sztucznym,
• rękawice z dzianin poliestrowych, stylonowych, poliamidowych, kevlarowych, rdzeniowych.
Rękawice skórzane i dzianinowe powlekane gumą lub tworzywem sztucznym mogą stanowić ochronę przed średnimi lub lekkimi urazami mechaniczny-
mi. Zależy to od jakości zastosowanych materiałów, potwierdzonych odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi, uwzględniającymi poziomy skuteczności.
Do ochrony przed ciężkimi urazami mechanicznymi, jak np. uderzenie ostrym nożem z dużą siłą, stosuje się rękawice z kółek metalowych wykonanych 
ze stali nierdzewnej.
Rękawice chroniące przed lekkimi i średnimi urazami mechanicznymi muszą spełniać wymagania odporności na ścieranie, przecięcie, przekłucie i roz-
dzieranie, dla których określone zostały poziomy skuteczności. Skuteczność ochrony ocenia się według minimalnych wymagań dla każdego poziomu 
zgodnie z parametrami określonymi na podstawie badań laboratoryjnych, zgodnie z PN-EN 388 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami 
mechanicznymi.
Im wyższy poziom skuteczności, tym wyższy stopień ochrony, jaki zapewnia dana rękawica. 

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED CZYNNIKAMI TERMICZNYMI
Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą
Zgodnie z normą PN-EN 407 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami termiczny-
mi, do rękawic chroniących przed czynnikami gorącymi zalicza się rękawice chroniące ręce 
pracownika przed wysoką temperaturą i/lub ogniem występującymi na stanowisku pracy 
pod postacią:
• otwartego płomienia (A),
• kontaktu z gorącym przedmiotem (B),
• ciepła konwekcyjnego (C),
• promieniowania cieplnego (D),
• odprysków stopionego metalu (E),
• płynnego metalu (F).

Dodatkowo norma PN-EN 407 określa odporność na działanie poszczególnych czynników gorących w klasie od 1 do 4. Każdy z nich jest oznaczony kodem 
literowym (jak wyżej).

Dokonując doboru odpowiednich rękawic należy uwzględnić:
• rodzaj zagrożenia na stanowisku pracy (odpowiedni materiał rękawic),
• intensywność czynnika niebezpiecznego (odpowiedni poziom skuteczności),
• rodzaj wykonywanej pracy (odpowiednia konstrukcja rękawic).
Najczęściej rękawice chroniące przed wysoką temperaturą stosuje się w hutnictwie, przemyśle mechanicznym, obróbce metali, odlewnictwie, w koksow-
niach, niektórych gałęziach przemysłu chemicznego. 
Do najczęściej używanych rękawic w tej grupie należą rękawice spawalnicze wg PN-EN ISO 11611 Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących za-
wody pokrewne. Wymagania. Wykonane są zwykle ze skór bydlęcych lub świńskich wyprawionych termoodpornie. Rękawice przeznaczone do spawania 
argonowego są zrobione z gładkiego lica koziego lub świńskiego, zapewniającego wysoką manualność.

Rękawice chroniące przed niską temperaturą
Rękawice chroniące przed zimnem przeznaczone są do stosowania w pracach na wolnym powietrzu w czasie zimy oraz w zamkniętych pomieszczeniach, 
gdzie panuje niska temperatura, np. w chłodniach. Mogą być wykonane ze skór lub tkanin, jak również z tkanin powlekanych kauczukiem, PCW bądź 
PU. Posiadają wkładkę lub wyściółkę termoizolacyjną z bawełny, flaneli lub innych włókien o dobrych właściwościach cieplnych. Stopień ochrony przed 
zimnem określa się kodem cyfrowym wg trzech czynników zimna: odporność na zimno konwekcyjne (1-4), kontakt z zimnym przedmiotem (1-4), prze-
puszczalność wody (0-1).

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ
Rękawice o właściwościach antyelektrostatycznych stosowane są do prac m.in. w środowisku zagrożonym 
wybuchem, w przemyśle elektronicznym itd. Są to rękawice z dodatkiem antyelektrostatyków. Właściwości 
antyelektrostatyczne rękawic są z reguły ich cechą dodatkową, obok właściwości ochronnych przed uszkodze-
niami mechanicznymi lub zagrożeniami chemicznymi.

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI I BIOLOGICZNYMI
Rękawice przeznaczone do ochrony przed chemikaliami produkowane są głównie z tworzyw sztucznych i 
gumy. O wyborze materiału, z którego są wykonane, decyduje rodzaj substancji, przed którą mają chronić. 
Najczęściej spotykane tworzywa stosowane do wyrobu rękawic to:
Lateks (=guma naturalna)
Rękawice lateksowe posiadają przewyższającą inne rodzaje rękawic odporność na rozciąganie, są wygodne w 
użyciu. Mogą jednak wywoływać reakcje uczuleniowe. 
Neopren
Syntetyczny odpowiednik gumy naturalnej. Odznacza się wysoką odpornością na ścieranie, jednak nieco gor-
szą niż PCW i nitryl. Rękawice z neoprenu są odporne na działanie ketonów, kwasów, zasad, olejów, tłuszczów 
i rozpuszczalników organicznych. 
Winyl (=PCW)
Cienkie rękawice winylowe używane są wówczas, gdy potrzebna jest ochrona przed wodą i lżejszymi środkami czyszczącymi. Grubsze rękawice pokryte 
winylem lub w nim zanurzone odznaczają się dobrą chwytnością i odpornością na ścieranie i jednocześnie zachowują miękkość, także na mrozie. Są od-
porne na działanie kwasów, olejów i tłuszczów.
Nitryl
Nitryl odznacza się lepszą wytrzymałością na ścieranie i jest bardziej odporny na przecięcia niż np. winyl. Rękawice zachowują swoją formę i mogą być 
prane w pralce. Charakteryzują się dobrą chwytnością. Są odporne na działanie rozpuszczalników, kwasów, zasad, olejów, tłuszczów i rozpuszczalników 
organicznych.
PVA
Rękawice z PVA odznaczają się dobrą chwytnością mokrych przedmiotów. Odporne są na ketony, oleje, zasady i rozpuszczalniki organiczne. Uwaga: 
woda – czynnik rozkładający. Rękawice przeznaczone do ochrony przed chemikaliami muszą być dopasowane i szczelne. Ponadto powinny charaktery-
zować się odpornością mechaniczną (co najmniej odporność na ścieranie i/lub wytrzymałość na rozdzieranie). Przenikanie substancji chemicznej przez 
rękawice określa się na podstawie badania tzw. „czasu przebicia”. Badanie to polega na określeniu, po jakim czasie substancja przeniknęła przez ręka-
wice w sytuacji stałego oddziaływania na nią przez daną substancję. Na tej podstawie rękawice można sklasyfikować wg klas odpowiadających danemu 
poziomowi ochrony:
• 1 klasa > 10 min.
• 2 klasa > 30 min.
• 3 klasa > 60 min.
• 4 klasa > 120 min.
• 5 klasa > 240 min.
• 6 klasa > 480 min.

PN-EN 407
PN-EN ISO 11611

PN-EN 511
A - odporność na zimno konwekcyjne (1-4)
B - kontakt z zimnym przedmiotem (1-4)
C - przepuszczalność wody (0-1)

A B C D E F
(dot. PN-EN 407)

A B C D E F

PN-EN 1149-1

PN-EN 374

PN-EN 374
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Rękawice chroniące przed zagrożeniami biologicznymi w postaci 
mikroorganizmów i substancji przez nie wytwarzanych mają chro-
nić przed kontaktem z czynnikiem szkodliwym. Rękawice spełniają-
ce wymagania odporności na przenikanie substancji chemicznych 
stanowią także ochronę przed mikroorganizmami. 

Po prawej:
Tabela odporności na działanie chemikaliów (wybrane substan-
cje) - na podstawie materiałów Ansell Edmont.
DO -  doskonała ochrona (przez 6 godz. nie dostała się żadna kropla 

substancji do wnętrza rękawicy)

Osobną grupę stanowią rękawice medyczne, dzielące się na ręka-
wice chirurgiczne (sterylne) oraz do badań i zabiegów (sterylne lub 
niesterylne). Odpowiadają one normie EN 455-1 i 2 Rękawice me-
dyczne do jednorazowego użytku.

Substancja 
chemiczna nitryl neopren PVA PCW guma

czas czas czas czas czas
Aldehyd octowy - 17 min - - 7 min
Aceton - 10 min - - 10 min
Nitryl acetonowy 30 min 1,5 min 2,5 h - 4 min
Kwas akrylowy 2 h DO - - 1,6 h
Acetat amylowy 60 min - DO - -
Alkohol amylowy 30 min DO 3 h 12 min 25 min
Anilina - 3 h DO 3 h 25 min
Benzen - - DO - -
Benzyna (biała) DO - DO - -
Butoxyetanol 1,5 h DO 2 h - 45 min
Acetat butylowy 1,2 h - DO - -
Alkohol butylowy DO >8 h 1,2 h 3 h 20 min
Kwas cytrynowy DO DO 50 min DO DO
Dwubutyloftaleina DO 5 h DO - 20 min
Dwuetyloamina 45 min - - - -
Dwuoctyloftaleina >6 h 2 h 30 min - -
Dioxan - - - - 5 min
Epichlorohydryna - 10 min 5 h - 5 min
Alkohol etylowy 4 h 3 h - 1 h 15 min
Eter etylowy 2 h 10 min DO - -
Fenol - >6,5 h DO 1,2 h 1,5 h
Formaldehyd DO 2 h - 1,3 h 10 min
Kwas garbnikowy DO DO - DO DO
Hydrazyna 65% DO DO - DO 2,5 h
Kwas octowy 4,5 h >6 h - 3 h 1,8 h
Krzemiany - DO - 2,5 h -
Chlorobenzen - - DO - -
Chloronaftalina - - DO - -
Chloroform - - DO - -
Chlorowodór DO DO - >5 h 4,8 h
Kwas chromowy 4 h - - DO -
Woda królewska DO DO - 2 h -
Nafta oczyszczona DO DO DO 6 h -
Alkohol metylowy 11 min 15 min - 45 min 20 min
Jodek metylowy - - DO - -
Kwas mlekowy 85% DO DO DO DO DO
Morfolina - - 1,5 h - 20 min
Kwas mrówkowy 4 h DO - >6 h 2,5 h
Nitrobenzen - - DO - 15 min
Nitrometan 95,5% 30 min 1,5 h DO - 10 min
Kwas oleinowy DO 2,5 h 1 h 1,5 h DO
Pentachlorofenol DO 6 min 5 min 3 h -
Pentan DO 45 min DO - -
Perchloroetylen 5 h - DO - -
Alkohol propylowy DO DO - 1,5 h 20 min
Pirydyna - - 10 min - 10 min
Kwas salpeter 10% DO DO - DO DO
Kwas salpater 70% - DO - 5,7 h -
Kwas solny 10% DO DO - DO DO
Kwas solny 48% 2 h 1,2 h - 40 min 3,2 h
Styrol - - DO - -
Kwas siarkowy 47% DO DO - DO DO
Kwas siarkowy 95% - >6 h - 3,7 h -
Terpentyna 30 min - DO - -
Czterochloroetan 5 h - DO - -
Toluen 10 min - DO - -

ZAPAMIĘTAJ!
Niezależnie od materiału, z którego wykonana jest rękawica, substan-
cja chemiczna zawsze po pewnym czasie przenika do jej wnętrza.

Dobór tworzywa rękawic w zależności od występujących 
chemikaliów

Rodzaj 
substancji

Guma 
naturalna Neopren PCW Nitryl PVA

Rozpuszczalniki ● ●
Ketony ● ● ●
Substancje żrące ● ● ● ●
Kwasy ● ● ● ●
Zasady ● ● ●
Oleje ● ● ● ●
Tłuszcze ● ● ●
Rozpuszczalniki 
organiczne ● ● ●

Skóry stosowane do produkcji rękawic ro-
boczych i ochronnych posiadają unikatowe 
właściwości, wyróżniające je spośród innych 
materiałów. 
Jedną z takich właściwości jest dostosowanie 
do zmian temperatur i wilgotności powietrza 
dzięki absorpcji i przepuszczalności wilgoci. 
Jest to bardzo ważne, gdyż rękawice mają za 
zadanie chronić skórę człowieka, wyjątkowo 
wrażliwą na zmiany wilgotności i temperatu-
ry, reagującą już na zmiany rzędu +/- 0,2°C. 
Skóra odporna jest również na podwyższo-
ną temperaturę, iskrzenie oraz krótkotrwały 
kontakt z płomieniem, dlatego stosuje się ją 
zawsze w rękawicach spawalniczych. Chroni 
również przed różnymi uszkodzeniami me-
chanicznymi dzięki dużej wytrzymałości na 
ścieranie czy rozerwanie.
Ze względu na rodzaj skóry dzielimy na:
• skórę licową, stanowiącą zewnętrzną war-
stwę skóry zwierzęcia. Lico jest miękkie, trwa-
łe, odporne na wilgoć i ścieranie. Odporne na 
działanie temperatur do ok. 80°C.

• skórę dwoinową, wewnętrzną warstwę 
skóry, odznaczającą się porowatą powierzch-
nią, a tym samym lepiej pochłaniającą wilgoć 
niż lico. Skóra o dobrej chwytności. Odporna 
na działanie temperatur do 100°C.

GATUNKI SKÓR
Skóra bydlęca
Mocna, włóknista, odporna na ścieranie oraz 
na wilgoć. Skóra bydlęca jest najgrubsza, co 
– w połączeniu z odpornością na ścieranie – 
czyni ją szczególnie przydatną do produkcji 
rękawic roboczych. Stanowi dobrą ochronę 
przed ciepłem.
Skóra świńska
Dzięki swej porowatej powierzchni lepiej niż 
skóra bydlęca przepuszcza powietrze. Im czę-
ściej jest używana, tym bardziej mięknie 
i zachowuje swoją miękkość, nawet wtedy, 
gdy zawilgotnieje. Podczas mycia staje się 
znów naturalnie miękka.
Skóra kozia
Najmocniejsza ze wszystkich gatunków skór 
(uważa się ją za dwukrotnie mocniejszą od 
skóry bydlęcej). Dzięki zawartości w koziej 
skórze lanoliny jest ona bardzo gładka. Dzięki 
dużej wytrzymałości połączonej z gładkością 
nadaje się szczególnie do prac, gdzie wyma-
gana jest duża sprawność palców.

Lico

Dwoina

Tłuszcz i tkanki
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Rękawice skórzane MOST BERMUDA

■ Rękawice z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Miękka 
i dobrze wyprawiona skóra zapewnia komfort pracy i wytrzymałość 
rękawic.

2.1. Rękawice skórzane

Numer katalogowy:
77 55 015000

Rękawice skórzane MOST BAHAMA

■ Rękawice wykonane z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej. 
Całodłonicowe, komfortowe, o dobrej wytrzymałości mechanicznej. 
Sztywny mankiet, zapewnia ochronę nadgarstka. Estetyka wykonania 
wyróżnia je spośród innych rękawic roboczych dwoinowych.

Numer katalogowy:
77 55 016000

Rękawice skórzane MOST TOGO

■ Rękawice wykonane z wysokiej jakości lica bydlęcego. Całodłonicowe, 
o wyjątkowym komforcie pracy. Dobra wytrzymałość mechaniczna. 
Sztywny mankiet, zapewnia ochronę nadgarstka. Estetyka wykonania 
wyróżnia je spośród innych rękawic roboczych licowych.

Numer katalogowy:
77 55 020000

Rękawice skórzane MOST DAKOTA

■ Rękawice pełnoskórzane, wykonane z wysokiej jakości miękkiego 
lica bydlęcego. Całodłonicowe, o wyjątkowym komforcie pracy. Bardzo 
dobra wytrzymałość mechaniczna. Przy nadgarstku ściągane gumką. 
Przeznaczone do prac gdzie jest wymagana wysoka wytrzymałość me-
chaniczna całej dłoni chronionej przez skórę

Numery katalogowe:
77 55 032009  rozmiar 9
77 55 032010  rozmiar 10
77 55 032011  rozmiar 11

Rękawice monterskie MOST GRENADA

■ Rękawice monterskie z gładkiej skóry koziej o wzmocnionych czub-
kach palców i grzbiecie z elastycznej bawełny. Przy nadgarstku ściągane 
gumką. Idealnie dopasowują się do dłoni, dzięki czemu umożliwiają do-
skonałą chwytność nawet małych elementów i przedmiotów.

2.2. Rękawice monterskie

Numery katalogowe:
77 55 030008 rozmiar 8
77 55 030009 rozmiar 9
77 55 030010 rozmiar 10
77 55 030011 rozmiar 11

Rękawice monterskie MOST GUYANA

■ Rękawice monterskie z miękkiej koziej skóry. Zapinane na rze-
py. Wierzch rękawicy wykonany z bawełny. Ze względu na doskonałą 
chwytność i wytrzymałość nadają się świetnie do prac montażowych, 
załadunkowych, magazynowych, pakowania itp.

Numery katalogowe:
77 55 031009 rozmiar 9
77 55 031010 rozmiar 10
77 55 031011 rozmiar 11
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Rękawice nylonowe KRETS

■ Rękawice nylonowe, pokryte poliuretanem. W kolorze białym z białym oblaniem czubków palców i czę-
ści dłonicowej. Rękawice monterskie, zapewniające doskonałą chwytność oraz wysoki komfort użytkowania. 
Brak szwów. Charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie. Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10.

Numery katalogowe:
77 53 147008 rozmiar 8
77 53 147009 rozmiar 9
77 53 147010 rozmiar 10

Rękawice PERFECT POLY®

■ Zalecenia: prace w suchym/zanieczyszczonym środowisku, wymagające doskonałej zręczności manualnej i 
ochrony przeciw niewielkim przecięciom. Zastosowania: montaż i prace z częściami elektronicznymi (półprze-
wodniki, mikroprocesory), montaż części mechanicznych w przemyśle motoryzacyjnym i podwykonawstwo, 
pakowanie i sortowanie małych elementów. Zalety: wyjątkowa zręczność manualna, wysokiej jakości wyściół-
ka i pokrycie, nie zawierają silikonu.

Dostępne modele:
2400250 PERFECT POLY® GREY 
Szary poliamid/Powłoka z szarego poliuretanu w części dłoniowej i na czubkach palców.
Rozmiary: 6 do 11. Normy EN 388: 4121. 

2100250 PU 1ST GREY
Szary poliamid/Powłoka z szarego poliuretanu w części dłoniowej i na czubkach palców. Wersja ekonomiczna. 
Rozmiary: 6 do 11. Normy EN 388: 4131.

Pozostali producenci

Rękawice trykotowe nakrapiane PCW

■ Rękawice bawełniane pokryte kropkami z PCW, rozmiar uniwersalny, 
o dużej chwytności, przewiewne. Przeznaczone do lekkich prac w do-
brych warunkach atmosferycznych, przy pakowaniu, transporcie, prze-
noszeniu. Nie używać do prac stwarzających zagrożenie przecięciem 
lub oparzeniem.

Numer katalogowy:
77 53 062500

Rękawice bawełniane nakrapiane

■ Rękawice z dzianiny bawełnianej, nakrapiane jedno- lub dwustron-
nie PCW.

Numery katalogowe:
77 53 070500  nakrapiane jednostronnie
77 53 070300  nakrapiane dwustronnie

Rękawice POLYTRILTM

■ Zalecenia: prace manipulacyjne z przedmiotami w tłustym, wilgotnym lub zanieczyszczonym środowisku. 
Zastosowania: montaż mechaniczny i podwykonawstwo (przemysł motoryzacyjny), prace budowlane i prace pu-
bliczne. Zalety: rękawice łączą w sobie odporność mechaniczną i zręczność manualną. Wodoodporna powłoka. 

Dostępne modele:
2232230 POLYTRILTM - Biały poliamid / Powłoka z szarego wodoodpornego nitrylu w części dłoniowej i na 
czubkach palców. Rozmiary: 7 do 10. Normy EN 388: 4121. 

2232233 POLYTRILTM MIX - Rękawice dziane z ciężkiego poliamidu/bawełny. Chropowata powłoka z czarnego 
nitrylu w części dłoniowej i na czubkach palców. Rozmiary: 6 do 11. Normy EN 388: 4232 

2232234 POLYTRILTM BLACK PATTERN 3/4 - Czarny poliamid / Powłoka z czarnego wodoodpornego nitrylu w 
części dłoniowej i na czubkach palców. Rozmiary: 6 do 11. Normy EN 388: 4121.

2.3. Rękawice nitrylowe
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Rękawice nitrylowe Marigold 
NITROTOUGH N230, N250
■ Rękawice powlekane częściowo lub w całości nitrylem, z bawełnianym ściągaczem, charakteryzują-
ce się dobrą chwytnością. Warstwa bawełny chroni dłonie przed ewentualnym zimnem i gwarantuje 
komfort użytkowania. Chronią przed urazami mechanicznymi (obtarcie naskórka, przecięcie). Stanowią 
dobry zamiennik dla rękawic z PCW oraz wzmocnionych skórą. Najlepsze zastosowanie znajdują w bu-
downictwie, górnictwie, przy pracach monterskich i konserwacyjnych, w przemyśle samochodowym, 
energetycznym, w magazynach. Bardzo wygodne podczas prac wymagających precyzji.

Numery katalogowe: 
77 59 300010  N230 rozmiar 10
77 59 300110  N250 rozmiar 10

Rękawice nitrylowe Marigold 
NITROTOUGH N630, N640, N650, N660
■ Rękawice ochronne z dzianiny bawełnianej powlekane kauczukiem nitrylowym, szorstkowane, za-
kończone ściągaczem lub mankietem. Mogą być oblane w całości lub częściowo. Są bardzo odporne na 
uszkodzenia mechaniczne: ścieranie, przecięcie, przekłucie itp. Nadają się do prac, w których zachodzi 
ryzyko uszkodzenia rąk przez duże obciążenia mechaniczne, zachowując dobrą chwytność: prace re-
montowe, budowlane, montażowe, instalacyjne, magazynowe, prace z elementami metalowymi, w 
przemyśle samochodowym, drzewnym i in. Rozmiary: 9, 10.

Numery katalogowe:
77 59 300210  N630 rozmiar 10
77 59 300310  N640 rozmiar 10
77 59 300410  N650 rozmiar 10
77 59 300510  N660 rozmiar 10

Pozostali producenci

Rękawice nylonowe typ 445

■ Rękawice nylonowe powlekane nitrylem. Bardzo wytrzymałe a jed-
nocześnie wygodne w użyciu. Rękawice monterskie, zapewniające do-
brą chwytność, bez szwów o dużej odporności na ścieranie. Dostępne 
w rozmiarach 7, 8, 9, 10.

Rękawice nitrylowe typ 440A

■ Rękawice wykonane z grubego nitrylu w kolorze niebieskim. 
Zakończone ściągaczem.

Rękawice nitrylowe typ 440Y

■ Rękawice powlekane lekkim nitrylem w kolorze żółtym. Zakończone 
ściągaczem. Dostępne w rozmiarach 8, 9, 10.

Numery katalogowy:
77 59 344507 rozmiar 7
77 59 344508 rozmiar 8
77 59 344509 rozmiar 9
77 59 344510 rozmiar 10

Numer katalogowy:
77 59 344010

Numery katalogowy:
77 59 304408 rozmiar 8
77 59 304409 rozmiar 9
77 59 304410 rozmiar 10

Rękawice nitrylowe typ 441A

■ Rękawice wykonane z grubego niebieskiego nitrylu. Usztywniany 
kauczukowy mankiet.

Numer katalogowy:
77 59 344020
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2.4. Rękawice antyprzecięciowe

Rękawice PERFECT CUTTING®

■ Zalecenia: do prac z ostrymi elementami w suchym lub lekko tłustym środowisku; doskonała zręczność manu-
alna i dobry chwyt. Zastosowania: montaż elementów mechanicznych (przemysł  motoryzacyjny), prace ze sta-
lowymi prętami i arkuszami metalu, obróbka papieru i tektury (zastosowanie narzędzi do przycinania), przetwór-
stwo tworzyw sztucznych. Zalety: odporność na przecięcia przy doskonałej zręczności manualnej i chwytności, 
włókno Dyneema® zapewnia dodatkowe uczucie komfortu.

Dostępne modele:
2232245 PERFECT CUTTING® GREY Dyneema®/Lycra®.
Powłoka z szarego poliuretanu w części dłoniowej i na czubkach palców.
Rozmiary: 6 do 10. Normy EN 388: 4342.

2232242 PERFECT CUTTING® BLACK Dyneema®/Lycra®/czarny poliamid. 
Powłoka z czarnego poliuretanu w części dłoniowej i na czubkach palców. 
Rozmiary: 7 do 10. Normy EN 388: 4342. 

2232235 PERFECT CUTTING® MIX Dyneema®/poliamid, dziane.
Powłoka z szarego poliuretanu w części dłoniowej i na czubkach palców.
Rozmiary: 6 do 10. Normy EN 388: 4343.

Rękawice ARACUT®

■ Zalecenia: prace z tnącymi elementami w środowisku suchym. Zastosowania: montaż ręczny, elementy me-
chaniczne (przemysł motoryzacyjny), prace ze stalowymi prętami i arkuszami metalu, obróbka papieru i tektury 
(stosowanie narzędzi do przycinania, skręcanie kabli, prace ze szkłem, operacje wykończeniowe w przemyśle 
tworzyw sztucznych. Zalety: pełen asortyment, produkty dostępne w różnych grubościach i z różnymi wykończe-
niami (nakrapianie, wzmocnienia, itd.). 

Dostępne modele: 
2232087 ARACUT® LIGHT 100% Kevlar®, dziane. 
Lekkie. Oburęczne. Rozmiary: 7 do 10. Normy EN 388: 024X. 

2032086 ARACUT® 100% Kevlar®, dziane. 
O średniej gramaturze. Oburęczne. Rozmiary: 6 do 10. Normy EN 388: 134X, EN 407: X1XXXX. 

2032085 ARACUT® GRIP 100% Kevlar®, dziane.
O średniej gramaturze. Nakrapianie PVC (niebieskie) w części dłoniowej.
Rozmiary: 6 do 11. Normy EN 388: 034X. 

2.5. Rękawice lateksowe i winylowe

Rękawice lateksowe BI-COLOUR™ Plus

■ Rękawice lateksowe przeznaczone do ochrony przed różnymi chemikaliami. Specjalna obróbka powierzchni 
wewnętrznej minimalizuje ryzyko alergii. Stosowane w przemyśle lotniczym, elektronicznym, chemicznym itd.
Rozmiary: 7-11.

Numer katalogowy:   
77 57 078510   rozmiar 10



IV-272. Ochrona rąk© RYWAL-RHC - Wszelkie prawa zastrzeżone

Śr
od

ki
 o

ch
ro

ny
 p

ra
cy

ISO 9001

Pozostali producenci

Rękawice GREIFERY

■ Rękawice bawełniane, w połowie pokryte lateksem, z dzianym mankietem. Najlepsze do prac 
w budownictwie, w przemyśle cementowym, w ogrodnictwie itp.

Numer katalogowy:  77 53 130500

Rękawice WAMPIRKI

■ Rękawice bawełniane powlekane gumą w kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim. Do ogólnego 
stosowania.

Numery katalogowe:
76 10 200005  zielone, rozmiar L
76 10 200007  czerwone, rozmiar L
76 10 200008  niebieskie, rozmiar L

Rękawice DRAGON

■ Rękawice przeznaczone do ogólnego stosowania, wykonane z dzianiny poliestrowo-bawełnianej, w części 
chwytnej powlekane lateksem o chropowatej strukturze. Odporne na przetarcie i zużycie. Zapewniają dosko-
nałą chwytność.
Rozmiary 9 i 10.

Numery katalogowe:
76 10 300000  rozmiar 10
76 10 300010  czarne rozmiar 10

2.6. Rękawice pozostałe

Rękawice aluminizowane

■ Rękawice chroniące przed wysokimi temperaturami wykonane z włókien aramidowych. 
Strona zewnętrzna aluminizowana.

Numery katalogowe: 
77 53 144000  jednopalcowe
77 53 146000  trójpalcowe
77 53 145000  pięciopalcowe

Pozostali producenci
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3. OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

Sprzęt chroniący drogi oddechowe przed substancjami chemicznymi i pyłami należy do ochron, które muszą posiadać III kategorię wg Dyrektywy 89/686/
EWG, czyli należą do środków związanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Jest to spowodowane tym, że wchłaniane do organizmu niebezpieczne 
substancje chemiczne mogą spowodować wiele chorób groźnych dla zdrowia i życia człowieka. Ze względu na szkodliwość potencjalnych niebezpiecz-
nych czynników, warunki na danym stanowisku pracy powinny być na bieżąco monitorowane i oceniane wg ściśle określonych procedur i przy pomocy 
odpowiednich urządzeń pomiarowych.
Wdychane przez pracownika powietrze musi być zdatne do oddychania, czyli powinny być spełnione podstawowe 3 warunki:
●  stężenie poszczególnych substancji w powietrzu nie może przekraczać dopuszczalnych norm,
●  temperatura wdychanego powietrza musi odpowiadać dopuszczalnej normie, w której człowiek może pracować,
●  zawartość tlenu we wdychanym powietrzu musi być wyższa niż 17% jego składu.

PODZIAŁ SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Podział środków ochrony dróg oddechowych ustala norma PN-EN 133 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Klasyfikacja. Klasyfikacja została ustalo-
na na podstawie zawartości substancji szkodliwych w powietrzu oraz ilości tlenu. Ze względu na rodzaj zagrożenia wyróżnia się następujące sytuacje:
●  występowanie w powietrzu szkodliwych substancji (pyły, gazy, opary itp).
●  niedobór w powietrzu tlenu (poniżej 17%).

Powyższa klasyfikacja w sposób istotny wpływa na metodę ochrony dróg oddechowych pracownika:
●  oczyszczanie wdychanego powietrza (sprzęt oczyszczający),
●  dostarczanie powietrza z niezależnego od otoczenia źródła (sprzęt izolujący).

Sprzęt oczyszczający
Oczyszczanie powietrza ze szkodliwych substancji chemicznych oraz pyłów odbywa się poprzez filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze. Nie są one samo-
dzielną ochroną, lecz wymagają dodatkowych elementów, jak np. półmasek, masek, kapturów, hełmów i in. Wyjątek stanowią jedynie półmaski jedno-
razowe. Sprzęt oczyszczający może być dodatkowo wyposażony w elementy wspomagające lub wymuszające przepływ powietrza.
Sprzęt filtrujący składa się z części twa rzowej oraz filtru, który oczyszcza wdychane powietrze z cząstek stałych (pyłów, dymów, drobnoustrojów itp.). 
Zgodnie z PN-EN 143 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Filtry - Wymagania, badanie, znakowanie. Filtry podzielono na 3 klasy ochrony, uwzględnia-
jąc stopień ich skuteczności, tzn. ilość zatrzymanych szkodliwych substancji (poziom penetracji). Badania prowadzone przy pomocy testowych aerozoli 
– chlorku sodu (NaCl) i oleju parafinowego – wyznaczają klasy filtrów.
Sprzęt pochłaniający kompletowany jest z części twarzowych oraz pochłaniaczy. Stosowany jest w środowisku, gdzie istnieje zagrożenie zatrucia się sub-
stancjami chemicznymi w postaci gazów i oparów. Pochłaniacze klasyfikowane są na podstawie substancji, przed którymi mają chronić. Sprzęt filtrująco-
-pochłaniający jest zazwyczaj kombinacją filtrów i pochłaniaczy, stanowi więc ochronę zarówno przed gazami, jak i cząstkami stałymi.

Sprzęt izolujący
Sprzęt izolujący od powietrza zawierającego szkodliwe czynniki lub pozbawionego wystarczającej ilości tlenu zapewnia dopływ powietrza z niezależnego 
źródła. Kategorię tę dzieli się na sprzęt izolujący:
●  stacjonarny (aparaty wężowe sprężonego powietrza)
●  autonomiczny (aparaty butlowe lub regeneracyjne).
Sprzęt izolujący zapewnia, że szkodliwe powietrze znajdujące się w danym środowisku pracy nie dotrze do płuc użytkownika.

Sprzęt ucieczkowy
Osobną grupę ochrony dróg oddechowych stanowi tzw. sprzęt ucieczkowy, przeznaczony do stosowania podczas ewakuacji ze strefy zagrożenia. Nie jest 
to sprzęt do użytkowania podczas pracy, tylko w nagłych wypadkach, gdy należy jak najszybciej opuścić skażone środowisko. 

PRAKTYCZNE ZASADY DOBORU ŚRODKÓW OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Jakie niebezpieczne czynniki występują w środowisku?
●  Czy są to ciała stałe czy gazy?
●  Jakie jest stężenie środka szkodliwego na stanowisku pracy? 
●  Czy istnieje ryzyko niedotlenienia?

Czas pracy  
Czas pracy ze środkami ochrony dróg oddechowych jest ograniczony ze względu na wyposażenie, np. ilość powietrza w butli, czy też, jak w przypadku 
stosowania filtrów i pochłaniaczy, gdy zanieczyszczenia są tak silne, że działanie ochronne zostaje ograniczone do kilku minut.

Czynniki klimatyczne
Ekstremalnie wysoka lub niska temperatura ma zły wpływ na organizm ludzki oraz na sprzęt ochronny. Sprzęt oczyszczający z zasilaniem bateryjnym bę-
dzie miał krótszy okres użytkowania w niskich temperaturach. Okres przydatności filtrów przeciwgazowych może ulec zmianie pod wpływem skrajnych 
temperatur lub podwyższonej wilgotności powietrza.

Widoczność i swoboda ruchów
Maski zakładane na twarz ograniczają w pewnym stopniu widoczność i bezpieczeństwo oraz zawężają pole widzenia, zwiększając ryzyko potknięcia się 
i upadku.
Sprzęt oczyszczający i aparaty powietrzne przenośne wpływają minimalnie na swobodę ruchów. Aparaty zasilane powietrzem z zewnątrz za pomocą 
przewodów niosą ryzyko zaklinowania się tego przewodu, podczas gdy sprzęty łączone wężem zmniejszają swobodę poruszania się i zwiększają ryzyko 
np. utkwienia węża w maszynach będących w ruchu itp.

Konieczność porozumiewania się i inne ochrony 
Wmontowane membrany głosowe w maskach pełnych ułatwiają komunikację pomiędzy pracownikami. Jeżeli środek ochrony dróg oddechowych przy-
krywa także inne części ciała, np. oczy, musi być zbadany, czy stanowi dostateczną ochronę oczu do danego typu pracy. Takie same kryteria obowiązują 
dla środków ochrony słuchu.

TYPY ŚRODKÓW OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Filtry krótkoczasowe 
Właściwości ochronne tych filtrów są uzależnione w dużej mierze od materiału, z którego zostały wykonane. Powietrze przepływa przez materiał filtrują-
cy podczas wdechu. Powietrze wydychane przedostaje się przez materiał filtrujący lub przez zawór wydechowy. Filtry zakrywają usta i nos.
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Półmaski
Wdychane powietrze przepływa przez jeden lub kilka filtrów, pochłaniaczy lub filtropochłaniaczy w masce, natomiast wydychane przez zawór wydecho-
wy. Kiedy filtry i pochłaniacze są zużyte, należy dokonać ich wymiany na nowe i umocować na półmasce. Półmaska przykrywa brodę, usta i nos.

Maski pełne
Przepływ powietrza jest taki sam jak w półmaskach. Maska przykrywa brodę, usta, nos i oczy. Maski pełne posiadają często standar do wy gwint dla róż-
nych filtrów i pochłaniaczy.

Środki ochrony dróg oddechowych wspomagane wentylatorem
Wdychane powietrze jest tłoczone przez wentylator (przez jeden lub kilka filtrów) do hełmu, części twarzowej lub kaptura. Wentylator zasilany jest z re-
guły z baterii. Powietrze wydychane przepływa przez zawory wydechowe.

Środki ochrony dróg oddechowych zasilane powietrzem
Powietrze do oddychania pobierane jest z sieci (lub z przenośnej butli) i doprowadzane przez wąż do maski pełnej, kaptura, względnie do półmaski. 
Osobny filtr jest wymagany w celu oczyszczania powietrza, zanim dotrze ono do aparatu oddechowego. Strumień powietrza może być stały albo regu-
lowany według potrzeb.

OCHRONA PRZECIWPYŁOWA

Pyły - cząstki stałe, przy rozmiarach cząstek +5 µm należy chronić układ oddechowy; 
Aerozol - zawieszenie cząstek stałych, ciekłych lub stałych i ciekłych w powietrzu (aerozole stałe i ciekłe);
Dymy - drobne cząstki stałe od 1 µm do 0,1 µm zawieszone w powietrzu, czyli aerozole stałe powstające w wyniku obróbki cieplnej;
Dymy spawalnicze - skutek wrzenia i parowania metalu, który utlenia się w powietrzu i przechodzi w stały stan skupienia, tworząc małe cząstki.

Klasa
Stopień ochrony

Półmaski filtrujące Filtry
P1 4xNDS 4xNDS
P2 10xNDS 10xNDS
P3 20xNDS 20xNDS z półmaską 100 x NDS z maską

Rodzaj zagrożenia Oznaczenie literowe Kolor naklejki
Pary organiczne o punkcie wrzenia powyżej 65°C A Brązowy

Gazy nieorganiczne B Szary
Gazy kwaśne E Żółty

Amoniak K Zielony

Tabela. Klasy ochrony dla półmasek filtrujących i filtrów
Dodatkowe oznaczenia:
S - (solid) - cząstki stałe
SL - (solid liquide) - cząstki stałe i ciekłe
D - zatkanie pyłem dolomitowym
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie

OCHRONA PRZECIWGAZOWA

Pary - powstają w wyniku parowania substancji ciekłych
Gazy - powstają w wyniku reakcji chemicznych

Tabela. Podstawowe rodzaje pochłaniaczy
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Nazwa substancji chemicznej nr CAS Filtr Uwagi*
1,2 -Dwuchloroetan 107 06 2 A
2-Nitropropan 79 46 9 A 4
2-Propanol 67 63 0 A
Aceton 67 64 1 AX
Acetylen 74 86 2 inst.spr.pow.
Akroleina 107 02 8 AX 3
Akrylan metylu 96 33 3 A 5,6
Akrylat etylu 140 88 5 A 4,5,6
Aldehyd benzoesowy 100 52 7 A
Aldehyd glutarowy 111 30 8 A 6
Aldehyd masłowy 123 72 8 A
Aldehyd octowy 75 07 0 AX 4
Alkohol allilowy 107 18 6 A 3
Alkohol benzylowy 100 51 6 A
Alkohol dwuacetonowy 123 42 2 A 3
Amid kwasu akrylowego 79 06 1 A + P3 1,4,5
Amid kwasu octowego 60 35 5 A + P3 1,4
Amin allilowy 107 11 9 K 5
Amoniak 7664 41 7 K
Anhydryt kwasu maleinowego 108 31 6 B + P3 1,6
Anilina 62 53 3 K 4,5
Antymon 7440 36 0 P3
Antymowodór 7803 52 3 B
Aresowodór 7784 42 1 B
Arsen (bez arsenowodoru) 7440 38 2 P3
Azot 7727 37 9 inst.spr.pow.
Azotan srebrowy 7761 88 8 P3
Bar 7440 39 3 P3
Benzen 71 43 2 A 4
Benzotriazol 95 14 7 A + P3 1
Benzyna 86290 81 5 AX
Benzyna lakowa 8052 41 3 A
Beryl 7440 41 7 P3 4,6
Bezwodnik kwasu octowego 108 24 7 B
Bezwodnik ftalowy 85 44 9 P3 6
Brom 7726 95 6 B
Bromek etylu 74 96 4 AX 3
Bromek metylu 74 83 9 AX 3,5
Butanol (alkohol butylowy) 71 36 3 A
Chlor 7782 50 5 B
Chlorany P3
Chlorek acetylu 75 36 5 B
Chlorek allilu 107 05 1 AX 5
Chlorek benzoilu 98 88 4 B
Chlorek benzylu 100 44 7 B 3,4
Chlorek cynku (opary) 7646 85 7 P3
Chlorek etylu 75 00 3 AX 4
Chlorek glinu 7446 70 0 B + P3 1

Dobór filtrów

Nazwa substancji chemicznej nr CAS Filtr Uwagi*
Chlorek metylenu 75 09 2 AX 4
Chlorek metylu 74 87 3 AX 4
Chlorek winylidenu 75 35 4 AX
Chlorek winylu 75 01 4 AX 4,5
Chlorek żelazawy BE + P3 1
Chloroform 67 66 3 AX 4
Chloropen, neopren 126 99 8 AX 4
Chlorowodór (kwas solny) 7647 01 0 B
Cyjanek (jak CN) 57 12 5 B + P3 1,3
Cyjanowodór 74 90 8 B 3,5
Cykloheksanol 108 93 0 A + P3 1
Cykloheksanon 108 94 1 A 
Czterochlorek węgla, tetrachlorometan 56 23 5 A 4
Czteroetylek ołowiu 78 00 2 A + P3 1,5
Czterometylek ołowiu 75 74 1 A + P3 1,5
Czterowodorofuran 109 99 9 A 
Dioksan 123 91 1 A 4,5
Dwufenyl 92 52 4 A + P3 1
Dwumetyloformamid 68 12 2 A 4,5
Dwusiarczek węgla 75 15 0 AX 5
Dwutlenek azotu 10102 44 0 inst.spr.pow.
Dwutlenek chloru 10049 04 4 B
Dwutlenek siarki 7446 09 5 E
Dwutlenek węgla 124 38 9 inst.spr.pow.
EDTA, kwas wersenowy 60 00 4 P3
Epichlorohydryna 106 89 8 A 4,5,6
Etanol (alkohol etylowy) 64 17 5 A 
Eter etylowy, eter 60 29 7 AX
Eter bis 2238 07 5 A 3,6
Eter glikomonobutylowy 111 76 2 A 5
Eter glikomonometylowy 109 86 4 A 5
Etylenodwuamina 107 15 3 K 3,6
Farby przeciwporostowe A + P3 1
Fenol, hydroksybenzen 108 95 2 B + P3 1,5
Fluor 7782 41 4 B
Fluorek sodowy 7681 49 4 P3
Fluorki (jak F) P3
Fluorowodór 7664 39 3 B
Formaldehyd, aldehyd mrówkowy 50 00 0 B 4,5,6
Fosforan trójbutylowy 126 73 8 A 
Fosfan (fosfowodór) 7803 51 2 B
Fosforan sodu 7601 54 9 P3
Freon 113 76 13 1 inst.spr.pow.
Furfural 98 01 1 A 
Gaz azotowy inst.spr.pow.
Glikol etylenowy 107 21 1 A 
Hydrazyna 302 01 2 K 3,4,5,6
Hydrochinon 123 31 9 P3 4,6

Maski zasilane sprężonym powietrzem (aparaty powietrzne) mogą zawsze być używane zamiast aparatów filtrujących. Powinny być zastosowane zawsze, 
jeżeli stężenie gazu przekracza 0,5% objętości. Należy używać ich również przy pracach długotrwałych lub wymagających dużego wysiłku fizycznego.

Instalacji sprężonego powietrza nie należy używać gdy występuje niebezpieczeństwo utraty świadomości lub uduszenia się wywołanym brakiem tlenu.

Zawsze należy używać filtr wstępny 3M 5911 lub 3M 5925. Te filtry wstępne nie zastąpią jednak filtra przeciwpyłowego 3M 6035.

Powyższy dobór filtrów wywodzi się z różnych źródeł. Proszę zwrócić uwagę, że w innych krajach mogą obowiązywać inne narodowe regulacje odnośnie 
użycia sprzętu ochrony dróg oddechowych.



IV-313. Ochrona dróg oddechowych© RYWAL-RHC - Wszelkie prawa zastrzeżone

Śr
od

ki
 o

ch
ro

ny
 p

ra
cy

ISO 9001

Nazwa substancji chemicznej nr CAS Filtr Uwagi*
Izoforon 78 59 1 A
Jod 7553 56 2 P3 3
Jodek metylu 74 88 4 AX 4,5
Kadm 7440 43 9 P3 4
Karbonylek niklu 13463 39 3 inst.spr.pow. 4,5
Kobalt (pył i dym) 7440 48 4 P3 6
Krezol 1319 77 3 A + P3 1
Krystobalit, dwutlenek krzemu 14464 46 1 P3 4
Krzemian sodu 6834 92 0 P3 3
Ksylen 1330 20 7 A 5
Kumen, izopropylobenzen 98 82 8 A 5
Kwas adypinowy 124 04 9 P3
Kwas akrylowy 79 10 7 B
Kwas amidosulfonowy 5329 14 6 B + P3 1
Kwas azotowy 7697 37 2 B
Kwas chromowy 1333 82 0 P3 4,6
Kwas fluorokrzemowy 16961 83 4 B + P3 1
Kwas fosforowy (opary) 7664 38 2 BE + P3 1
Kwas mrówkowy 64 18 6 E
Kwas nadchlorowy 7601 90 3 BE
Kwas octowy 64 19 7 B
Kwas propionowy 79 09 4 B
Kwas siarkowy (opary) 7664 93 9 E + P3 1
Kwas szczawiowy 144 62 7 P3
Mangan 7439 96 5 P3
Melamina 108 78 1 inst.spr.pow.
Metanol (alkohol metylowy) 67 56 1 AX 5
Metylenodwufenyloizocyjanat (MDI) 101 68 8 B + P3 1,6
Metyloamina 74 89 5 K
Metylochloroform 71 55 6 A
Metyloetyloketon (MEK) 78 93 3 A 5
Metyloizobutyloketon (MIBK) 108 10 1 A 3,5
Metakrylan metylu 80 62 6 A 5,6
Miedź 7440 50 8 P3
Monometyloamina 74 89 5 K
Morfolina 110 91 8 A 5
Nadboran sodowy 10486 00 7 P3
Nadchloran etylenu 127 18 4 A 4,5
Nadmanganian potasu P3
Nadtlenek wodoru 7722 84 1 inst.spr.pow.
Nadtlenki organiczne A + P3 1
Nafta alifatyczna 8052 41 3 A
Nafta aromatyczna A
Nikiel, metal 7440 02 0 P3 4,6
Nitrobenzen 98 95 3 A 5
Nitrogliceryna 55 63 0 A 5
Nitroglikol 628 96 6 A 5

Nazwa substancji chemicznej nr CAS Filtr Uwagi*
Nitryl kwasu akrylowego 107 13 1 A 4
Octan amylu 628 63 7 A
Octan butylu 123 86 4 A
Octan etylu 141 78 6 A
Octan winylu 108 05 4 A
Oktan 111 65 9 A
Ozon 10028 15 6 B
Ołów (pył i opary) 7439 92 1 P3
PCB (dwufenyle polichlorowane) A + P3 1,4,5
Pięciochlorofenol 87 86 5 P3 4,5
P-fenylodwuamina 106 50 3 P3 3,6
Piperydyna 110 89 4 K  
Piporazyna 110 85 0 K + P3 1,6
Pirydyna 110 86 1 A
Podchloryn sodu 7681 52 9 B + P3 1
Podtlenek azotu (gaz rozweselający) 10024 97 2 inst.spr.pow.
Propanol (alkohol izopropylowy) 67 63 0 A
Pył obojętny P3
Pył bawełniany P3
Rtęć (opary) 7439 97 6 HgP3 2,5,6
Selen 7782 49 2 P3
Selenowodór 7783 07 5 B 3
Siarczan dwumetylu 77 78 1 A 3,4,5
Siarczki selenu 7782 49 2 P3 4
Siarkowodór 7783 06 4 B
Styren, fenyloetylen 100 42 5 A 5
Terpentyna (olej) 8006 64 2 A 5,6
Tlenek azotu 10102 43 9 inst.spr.pow.
Tlenek cynku (opary) 1314 13 2 P3
Tlenek etylenu, 1,2-epoksytan 75 21 8 AX 4,5
Tlenek glinu 1344 28 1 P3
Tlenek węgla 630 08 0 inst.spr.pow.
Tlenek wanadu (pył) 1314 62 1 P3
Tlenek wapnia 1305 78 8 P3
Tlenek żelazawy (opary) 1309 37 1 P3
Toluen 108 88 3 A 5
Toluendwuizocjanat (TDI) 91 08 7 inst.spr.pow. 4,6
Trójchloroetan 71 55 6 A
Trójchloroetylen 79 01 6 A 4
Trójmetylen benzenu 526 73 8 A
Trydymit (dwutlenek krzemu) 15468 32 3 P3
Węglan sodu 497 19 8 P3
Winylotoluen 25013 15 4 A
Wodór 1333 74 0 inst.spr.pow.
Wodorotlenek potasu 1310 58 3 P3
Wodorotlenek sodowy 1310 73 2 P3

* Uwagi:
1. Należy zastosować filtropochłaniacz
2. Filtropochłaniacz klasy HgP3
3. Należy stosować maskę całotwarzową
4. Substancja rakotwórcza
5. Wchłaniany przez skórę
6. Uważany jako uczulacz
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3.1. Półmaski filtrujące

Półmaska filtrująca FS-17 FFP1 NR D
Klasa: P1 , NDS: 4 x NDS

Zastosowanie: 
Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek sta-
łych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS. Pyły nietoksyczne, przemysł rol-
niczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, 
przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szcze-
gólnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i synte-
tyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, 
celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawiera-
jący poniżej 10% wolnej krzemionki.

Dodatkowe zalety: Trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach 
półmaski powoduje niższe opory oddychania.

Nr katalogowy: 77 04 910001

Półmaska filtrująca FS-17 V FFP1 NR D
Klasa: P1 , NDS: 4 x NDS

Zastosowanie: 
Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek sta-
łych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS. Pyły nietoksyczne, przemysł rol-
niczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, 
przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szcze-
gólnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i synte-
tyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, 
celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych , pył węglowy zawie-
rający poniżej 10% wolnej krzemionki.

Dodatkowe zalety:  Trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrze-
żach półmaski powoduje niższe opory oddychania.

Nr katalogowy: 77 04 910000

Półmaska filtrująca FS-913 V FFP1 NR D
Klasa: P1 , NDS: 4 x NDS

Zastosowanie: 
Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek sta-
łych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS. Pyły nietoksyczne, przemysł rol-
niczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, 
przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szcze-
gólnie zaś do takich pyłów jak: węglan wapnia, grafit naturalny i synte-
tyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, 
celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych , pył węglowy zawie-
rający poniżej 10% wolnej krzemionki. 

Dodatkowe zalety: Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w 
dotyku i delikatny materiał. Półmaska pokryta jest specjalną warstwą 
włókniny osłonowej, przez co wydłuża się jej żywotność. Zamontowany 
zawór wydechowy ułatwia wydychanie powietrza. Dzięki umieszczeniu 
zaworu na boku półmaski można w przerwie wykonywanych prac zło-
żyć i schować ją do kieszeni nie uszkadzając jej.

Nr katalogowy: 77 04 910913

Półmaska filtrująca FS 20 V FFP2 NR D
Klasa: P2 , NDS: 10 x NDS

Bez zaciskowe półmaski serii SIMPLA to najnowsze produkty w ofercie 
Filter Service. Wyróżniają się wysoką skutecznością filtracji, unikalnym 
komfortem pracy, niską wagą oraz wyjątkowo korzystną ceną
Zastosowanie: 
Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek sta-
łych i aerozolami ciekłymi do 10 x NDS. Średnio toksyczne cząstki sta-
łe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły 
drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 
10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy (wersja z zaworem wyde-
chowym), przy obróbce drewna twardego.

Dodatkowe zalety: Dzięki nowatorskiej konstrukcji półmasek serii 
SIMPLA zacisk nosowy stał się zbędny. Wyeliminowaliśmy czasochłon-
ne dopasowanie zacisku nosowego do twarzy oraz zminimalizowaliśmy 
efekt parujących okularów. Półmaski serii SIMPLA pozbawione są meta-
lowych elementów. Zamontowany zawór wydechowy sprawia, że opo-
ry oddychania są bardzo niskie.

Nr katalogowy: 77 04 910062
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Półmaska filtrująca FS-21 V FFP2 NR D
Klasa: P2 , NDS: 10 x NDS

Zastosowanie: 
Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek sta-
łych i aerozolami ciekłymi do 10 x NDS. Średnio toksyczne cząstki sta-
łe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły 
drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 
10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy (wersja z zaworem wyde-
chowym), przy obróbce drewna twardego.

Nr katalogowy: 77 04 910063

Półmaska filtrująca 
FS SERIA FX CODE 2026 V FFP2 R D
Klasa: P2 , NDS: 10 x NDS

Zastosowanie: 
Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek sta-
łych i aerozolami ciekłymi do 10 x NDS. Średnio toksyczne cząstki sta-
łe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły 
drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 
10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, stoczniowy, przy obróbce 
drewna twardego. 

Dodatkowe zalety: Półmaska FX 2026 V FFP2 R D (wielokrotnego sto-
sowania) stworzona została z myślą o szczególnie wymagających klien-
tach. Wykonana została z nowoczesnych materiałów pozwalających na 
obniżenie oporów przepływu powietrza (wysoki komfort pracy) przy za-
chowaniu wysokiej skuteczności filtracji (odpowiedni poziom ochrony). 
Wyposażona jest w uszczelkę na całym obwodzie przylegania czaszy do 
twarzy, która pozwala na dobre doszczelnienie półmaski i prosty spo-
sób konserwacji. Po użyciu należy odpowiednim środkiem dezynfeku-
jącym przeczyścić uszczelkę. Dzięki temu jedną półmaskę można stoso-
wać kilkakrotnie.

Nr katalogowy: 77 04 910066

Półmaska filtrująca FS-30 V FFP3 NR D
Klasa: P3, NDS: 30 x NDS

Zastosowanie: 
Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek sta-
łych i aerozolami ciekłymi do 30 x NDS. Duże stężenie pyłów respirabil-
nych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawie-
rającymi beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, 
cząstki radioaktywne. 

Dodatkowe zalety: Zastosowany zawór wydechowy pozwala na swo-
bodniejsze pozbycie się nadmiaru pary wodnej i dwutlenku węgla spod 
czaszy półmaski poprawiając w ten sposób komfort pracy użytkownika 
oraz przedłużając jej żywotność.

Nr katalogowy: 77 04 910059

Półmaska filtrująca FS-58 V FFP3 D
Klasa: P3 , NDS: 30 x NDS

Zastosowanie: 
Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami i aerozolami na bazie 
wody do 30 x NDS. Duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować przy 
spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi beryl, anty-
mon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne.

Dodatkowe zalety: Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w 
dotyku i delikatny materiał. Półmaska pokryta jest specjalną warstwą 
włókniny osłonowej, przez co wydłuża się jej żywotność. Dzięki umiesz-
czeniu zaworu na boku półmaski można w przerwie wykonywanych 
prac złożyć i schować ją do kieszeni nie uszkadzając jej.

Nr katalogowy: 77 04 910065
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Półmaska filtrująca 3M™ VFlex™ 9152 i 9152S

Półmaski 3M™ VFlex™ 9152 i 9152S to skuteczna ochrona w atrakcyjnej 
cenie bez utraty jakości wykonania. Wyjątkowa konstrukcja zapewnia 
przestronną i komfortową przestrzeń. Półmaski 3M™ VFlex™ rozszerza-
ją się i zaginają podczas oddychania, pracy oraz mówienia. Elastyczne 
taśmy nagłowia i blaszka nosowa oraz 2 rozmiary półmasek pozwalają 
na dopasowanie do różnych rozmiarów twarzy. 
Zakres użycia: do 12 × NDS. 
Główne cechy:
● Regulowana blaszka nosowa
● Specjalnie zaprojektowane listwy uszczelniające
● Tłoczony przedni panel
● Zakładki w kształcie litery V
● Komfortowa warstwa wewnętrzna

Numery katalogowe:
77 00 009152  3M™ Vflex™ 9152 (rozmiar standardowy), klasa P2
77 00 009151  3M™ Vflex™ 9152S (rozmiar mały), klasa P2

Wszystkie produkty 3M spełniają normy europejskie i krajowe. Zostały tak zaprojektowane, aby były wygodne, a jednocześnie skutecznie chroniły użyt-
kowników w czasie pracy przed określonymi zagrożeniami; zapewniają komfort użytkowania i łatwość dopasowania.

Półmaski filtrujące 3M serii 8300

Półmaski 3M™ 8300 zapewniają wygodę i komfort w każdym ciężkim 
dniu pracy. Półmaski 3M™ 8300 zostały zaprojektowane z myślą o kom-
forcie użytkownika. Niezwykle miękkie wnętrze półmaski zapewnia 
trwały komfort, a wytrzymała budowa sprawia, że maski 3M 8300 są 
mocne i trwałe.
Główne cechy:
Taśmy kodowane kolorystycznie zapewniają łatwą identyfikację pozio-
mu ochrony.
Zawór 3M™ Cool Flow™ zmniejsza gromadzenie się ciepła i wilgotności, 
aby zapewnić  pracownikom komfortową ochronę – nawet w warun-
kach wysokiej temperatury i wilgotności.
Zaawansowany materiał filtracyjny 3M™ ułatwia oddychanie przez pół-
maskę, zapewniając nie tylko ochronę, ale i większy komfort.
Wyjątkowo miękkie wyścielenie pomaga pracownikom w zachowaniu 
uczucia komfortu.

Numery katalogowe:
77 00 008310  3M™ 8310, klasa P1
77 00 008312  3M™ 8312, klasa P1 z zaworem
77 00 008322   3M™ 8322, klasa P2 z zaworem
77 00 008333   3M™ 8333, klasa P3 z zaworem

Półmaski filtrujące 3M serii 8000 
(3M™ 8825/3M™8835)

●  Zwiększona wydajność dzięki unikalnemu projektowi powiększonej 
powierzchni filtrującej.

●  Zawór 3M™ Cool Flow™ reguluje poziom ciepła i wilgoci pod 
półmaską

●  Regulowane, szerokie taśmy nagłowia i uszczelka wokół półmaski po-
prawiają dopasowanie do twarzy

●  Półmaska 3M™ 8835 występuje w dwóch rozmiarach: S/M i M/L
●  Spełniają wymogi normy EN 149

Numery katalogowe:
77 00 008825   3M™ 8825, klasa P2, z zaworem
77 00 008835   3M™ 8835, klasa P3, z zaworem, rozmiar S/M
77 00 008836   3M™ 8835, klasa P3 z zaworem, rozmiar M/L

Półmaska serii 3M™ Aura™ 9300+

Nowe półmaski 3M™ Aura™ 9300+ powstały z wykorzystaniem inno-
wacyjnych technologii i materiałów, ale równocześnie zachowały wiele 
zalet, które zadecydowały o wyjątkowej popularności serii 9300. Nowe 
cechy to: technologia filtracyjna gwarantująca niskie opory oddychania 
(ułatwia oddychanie przez całą zmianę), tłoczony panel górny (reduku-
je parowanie okularów), wyprofilowane krawędzie (poprawiają dosto-
sowanie do okularów) oraz innowacyjna patka podbródkowa (ułatwia 
dopasowanie do twarzy).

Numery katalogowe:
77 00 009311   3M™ Aura™ 9310+, klasa ochrony P1
77 00 009313   3M™ Aura™ 9312+, klasa ochrony P1, z zaworem
77 00 009321   3M™ Aura™ 9320+, klasa ochrony P2
77 00 009323   3M™ Aura™ 9322+, klasa ochrony P2, z zaworem
77 00 009331   3M™ Aura™ 9330+, klasa ochrony P3
77 00 009333   3M™ Aura™ 9332+, klasa ochrony P3, z zaworem
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Półmaski filtrujące specjalne 3M serii 9900

●  Dodatkowa warstwa węgla aktywowanego zapewnia usuwanie przy-
krych zapachów poniżej NDS

●  Ochrona przed podrażnieniami mogącymi występować podczas prac
●  Spełniają wymogi normy EN 149

Numery katalogowe:
77 00 009906   3M™ 9906, klasa P1 + fluorowodór poniżej NDS
77 00 009913   3M™ 9913, klasa P1 + pary organiczne poniżej NDS
77 00 009914    3M™ 9914, klasa P1 z zaworem + pary organiczne poni-

żej NDS
77 00 009915    3M™ 9915, klasa P1 + gazy kwaśne i fluorowodór poni-

żej NDS
77 00 009926    3M™ 9926, klasa P2 z zaworem + gazy kwaśne i fluoro-

wodór poniżej NDS

Półmaska filtrująca 3M™ 9925 
specjalistyczna półmaska spawalnicza 

●  Warstwa węgla aktywowanego skutecznie usuwa ozon towarzyszący 
pracom spawalniczym MIG, TIG i ARC oraz likwiduje dokuczliwe zapa-
chy par organicznych poniżej NDS

●  Specjalna powłoka zewnętrznej części półmaski zwiększa odporność 
mechaniczną

●  Pasuje pod przyłbice spawalnicze
●  Zawór wydechowy redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską
●  Spełnia wymagania normy EN 149

Numer katalogowy: 
77 00 009925   3M™ 9925, klasa P2 z zaworem

Półmaski filtrujące 3M seria K100

Składane półmaski 3M serii K100 zapewniają profesjonalną ochronę w 
przystępnej cenie. Wykonane są z wytrzymałego tworzywa i przezna-
czone do najtrudniejszych zadań. Dzięki różnym kolorom blaszki noso-
wej, umożliwiają szybką identyfikację poziomu ochrony.

Numery katalogowe:
77 04 020639   3M™ K101, klasa P1
77 04 020647   3M™ K111, klasa P1 z zaworem
77 04 020654   3M™ K102, klasa P2
77 04 020662   3M™ K112, klasa P2 z zaworem
77 04 020680   3M™ K113, klasa P3 z zaworem

3.2. Półmaski i maski przeciw gazom, parom i pyłom 

Półmaski 3M serii 7500 – wyjątkowo komfortowa ochrona przeciw gazom, parom i pyłom

Niezawodne półmaski stanowiące w połączeniu z elementami oczyszcza-
jącymi skuteczną i wyjątkowo komfortową ochronę przeciw parom or-
ganicznym, gazom nieorganicznym i kwaśnym, amoniakowi oraz pyłom. 
Półmaski są wyjątkowo trwałe i odporne, sprawdzają się nawet w najtrud-
niejszych warunkach. Cieńszy materiał w okolicy nosa powoduje większą 
elastyczność i eliminuje ucisk twarzy oraz ułatwia noszenie ochron oczu. 
Opatentowany zawór wydechowy nowej konstrukcji ułatwia odprowa-
dzanie ciepła i wilgoci, a także nagromadzonej wody. Bardzo trwałe i inno-
wacyjne nagłowie zapewnia równomierny nacisk oraz umożliwia opusz-
czenie części twarzowej bez konieczności zdejmowania nagłowia. 
Dostępna w trzech rozmiarach: S – 7501, M – 7502, L – 7503.

Numery katalogowe:
77 00 007501  3M™ 7501, rozmiar S
77 00 007502  3M™ 7502, rozmiar M
77 00 007503  3M™ 7503, rozmiar L
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Półmaski 3M serii 6000 (6100/6200/6300)

Wyjątkowo lekkie i łatwe w konserwacji. Dwa elementy oczyszczające 
zapewniają niski opór oddychania. Posiadają wygodne taśmy nagłowia. 
Trapezowy kształt pochłaniaczy poprawia stabilność maski, dając równo-
cześnie szerokie pole widzenia. Szybkie łączenie elementów oczyszcza-
jących za pomocą złącza bagnetowego. Część twarzowa z elastomeru. 
Wymienne elementy oczyszczające. 
Dostępna w trzech rozmiarach: S – 6100, M – 6200, L – 6300.

Numery katalogowe:
77 00 006100  3M™ 6100, rozmiar S
77 00 006200  3M™ 6200, rozmiar M
77 00 006300  3M™ 6300, rozmiar L

Maski pełne 3M serii 6000 (6700/6800/6900)

●  Maski wielokrotnego użytku o niskich wymogach konserwacyjnych
●  Konstrukcja z dwoma elementami oczyszczającymi zapewnia mniejsze 

opory oddychania, dokładniejsze wyważenie na twarzy i lepsze pole 
widzenia

●  Bezpieczny, bagnetowy system mocowania elementów oczyszczających
●  Szerokie pole widzenia dzięki odpornej na zadrapania i substancje che-

miczne poliwęglanowej szybie
●  Trzy rozmiary: S – 6700, M – 6800, L - 6900

Numery katalogowe:
77 00 006700  3M™ 6700, rozmiar S
77 00 006800  3M™ 6800, rozmiar M
77 00 006900  3M™ 6900, rozmiar L

3.3. Elementy oczyszczające do półmasek i masek

Filtry 3M serii 2000

Elementy oczyszczające posiadają oryginalne, bagnetowe zaczepy mocujące. Zawsze wymienialne parami. Odpowiedni kolor na elementach ułatwia 
szybkie rozpoznanie klasy i rodzaju substancji, przeciw której się zabezpieczamy.

Filtry do maski serii 6000 oraz półmasek serii 6000 i 7500
Numer 

katalogowy Nazwa Ochrona

77 00 002125 Filtr przeciwpyłowy 2125 
(klasa P2) do 10 x NDS

77 00 002128 Filtr przeciwpyłowy 2128 
(klasa P2)

eliminacja par organicznych i gazów 
kwaśnych poniżej NDS, ochrona 

przed ozonem do 10 x NDS

77 00 002135 Filtr przeciwpyłowy 2135 
(klasa P3)

do 20 x NDS przy użyciu z półmaską 
do 100 x NDS przy użyciu z maską

77 00 002138 Filtr przeciwpyłowy 2138 
(klasa P3)

eliminacja par organicznych i gazów 
kwaśnych poniżej NDS, ochrona 

przed ozonem do 10 x NDS
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Filtry 3M serii 5000

Filtry do maski serii 6000 oraz półmasek serii 6000 i 7500
Numer katalogowy Nazwa Ochrona

77 00 005911 Filtr przeciwpyłowy 5911 (klasa P1) do 4xNDS
77 00 005925 Filtr przeciwpyłowy 5925 (klasa P2) do 10xNDS
77 00 005501 Pokrywa filtra 3M 501 -

Elementy oczyszczające 3M serii 6000

Elementy oczyszczające do maski serii 6000 oraz półmasek serii 6000 i 7500
Numer 

katalogowy Nazwa Ochrona

77 00 006035 Fltr przeciwpyłowy 6035 
(klasa P3) przed pyłami

77 00 006051 Pochłaniacz 6051 
(klasa A1)

przed parami organicznymi o punkcie wrzenia > 65°C 
(rozpuszczalniki, np.: etylometyloketon, toluen)

77 00 006055 Pochłaniacz 6055 
(klasa A2)

przed parami organicznymi o punkcie wrzenia > 65°C 
(rozpuszczalniki, np.: etylometyloketon, toluen)

77 00006054 Pochłaniacz 6054
 (klasa K1) przed amoniakiem i pochodnymi amoniaku

77 00006057 Pochłaniacz 6057 
(klasa ABE 1)

przed parami organicznymi o punkcie wrzenia > 65°C oraz gazami 
nieorganicznymi i kwaśnymi (chlor, wybielacze, chlorowodór, dwu-

tlenek siarki, siarkowodór, różne rozpuszczalniki)

77 00 006059 Pochłaniacz 6059 
(klasa ABEK 1)

przed parami organicznymi o punkcie wrzenia > 65°C oraz gazami 
nieorganicznymi i kwaśnymi, amoniakiem i pochodnymi amoniaku 

(chlor, wybielacze, chlorowodór, dwutlenek siarki, siarkowodór, 
różne rozpuszczalniki)

77 00 006096 Filtropochłaniacz 6096 
(klasa HgP3) przed parami rtęci, chloru i cząstkami

77 00 006098 Filtropochłaniacz 6098 
(klasa AXP3)

przed parami organicznymi o punkcie wrzenia < 65°C i cząstkami 
(aceton, acetaldehyd, eter metylowy, izobutan)

77 00 006099 Filtropochłaniacz 6099 
(klasa ABEK2P3)

przed parami organicznymi o punkcie wrzenia > 65°C, 
gazami nieorganicznymi, gazami kwaśnymi, amoniakiem i 
pochodnymi amoniaku oraz cząstkami (chlor, wybielacze, 

chlorowodór, dwutlenek siarki, siarkowodór, rozpuszczalniki, np.: 
etylometyloketon, toluen)

3.4. Systemy z wymuszonym przepływem powietrza

Aparat wężowy sprężonego powietrza 
3M™ S-200

●  Możliwość regulacji przepływu powietrza
●  Po kompletacji z maską 3M serii 6000 – ochrona do 200 x NDS
●  Po kompletacji z półmaską 3M serii 6000 – ochrona do 50 x NDS

Numer katalogowy: 
77 00 002000 

Aparat wężowy sprężonego powietrza 
3M™ Versaflo™ V-500E

●  Możliwość regulacji przepływu powietrza
●  Wyposażony w gwizdek ostrzegający o spadku ciśnienia poniżej do-

puszczalnej wartości
●  Ochrona układu oddechowego do 50 x NDS, lub do 200 x NDS  

– w zależności od rodzaju nagłowia
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System z wymuszonym przepływem 
powietrza 3M™ Jupiter™

●  Ochrona układu oddechowego do 50 x NDS, lub do 200 x NDS  
– w zależności od rodzaju nagłowia

●  Dostępna wersja iskrobezpieczna
 
Numer katalogowy: 
77 00 850010 

Stacja filtrująca sprężonego powietrza 
3M™ Aircare™

Dostępne modele:
3M™ Aircare™ ACU 01 (montowany do ściany)
3M™ Aircare™ ACU 02 (przenośny) 

3M™ Versaflo™ TR-300

Nowoczesna, lekka jednostka napędowa 3M™ Versaflo™ TR-300 stano-
wi podstawę łatwego w użyciu i uniwersalnego systemu oddechowego 
do pracy w środowiskach zapylonych. Ochrona układu oddechowego 
do 50 x NDS, lub do 200 x NDS – w zależności od rodzaju nagłowia

Nagłowia 3M™ Versaflo™ serii M 100

Ochrona twarzy przed uderzeniami cząstek o średniej energii 
kinetycznej.

Numer katalogowy:
77 00 000107  3M™ Versaflo™ M107

Nagłowia 3M™ Versaflo™ serii M 300

Ochrona twarzy przed uderzeniami cząstek o średniej energii kinetycz-
nej, ochrona głowy.

Dostępny model:
3M™ Versaflo™ M307

Nagłowia 3M™ Versaflo™ serii M 400

Ochrona twarzy przed uderzeniami cząstek o średniej energii kinetycz-
nej, ochrona głowy, szyi i ramion. 

Dostępny model:
3M™ Versaflo™ M407
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4. ODZIEŻ OCHRONNA

Odzież robocza i ochronna stanowią podstawowy środek ochrony pracy we wszelkich branżach i gałęziach przemysłu. Odzież ochronna jest to odzież 
okrywająca lub zastępująca odzież osobistą, chroniąca przed określonymi zagrożeniami. Należy ją stosować przy konkretnych pracach, gdzie istnieje 
zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Szczególne niebezpieczeństwo stanowią: wysoka lub niska tempera-
tura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba widoczność, zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp. Poszczególne 
rodzaje odzieży są zaprojektowane jako ochrona przed zagrożeniami występującymi w określonych warunkach pracy. 

Należy zwrócić uwagę, że do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, większość ubrań zawodowych i pracowniczych była traktowana jako odzież ro-
bocza. Typowymi przykładami są niektóre rodzaje ubrań, przeznaczone dla pracowników wykonujących prace, podczas których grozi mocne zabrudzenie 
nieszkodliwymi dla życia i zdrowia substancjami, przyspieszone niszczenie odzieży, jak również wówczas, gdy wymaga się specjalnej czystości wytwarza-
nego wyrobu. Taka odzież zaliczana była do odzieży roboczej, nie podlegającej obowiązkowej certyfikacji. Po 1 maja 2004 r. odzież ta podlega Dyrektywie 
89/686/EWG i musi spełniać jej wymagania, jednocześnie stając się odzieżą ochronną, najczęściej przyporządkowaną do kategorii I ochrony, a spełnianie 
wymogów Dyrektywy potwierdza sam producent czy importer danej odzieży.

Zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG – podobnie jak inne środki ochrony indywidualnej – odzież ochronną podzielono na trzy kategorie ochrony, w zależ-
ności od stopnia zagrożenia, przed którymi odzież ma chronić pracownika. Należy jednak pamiętać, że kategoria, do jakiej należy dany wyrób, nie może 
mieć wpływu na stopień ochrony, lecz jedynie na procedury oceny zgodności z ww. Dyrektywą.

Kategoria I
Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami
Ubrania należące do tej kategorii są odzieżą o prostej konstrukcji, a ich poziom skuteczności może ocenić sam użytkownik. Jeśli określone zagrożenie 
narasta, skutki tego mogą być łatwo zidentyfikowane przez pracownika we właściwym czasie. Do tej grupy zalicza się odzież wcześniej zwaną roboczą 
oraz ubrania z tkanin ochronnych (np. trudnopalnych, kwasoochronnych, pyłochłonnych), nie podlegające procedurze oceny zgodności przez jednostki 
notyfikowane. Kategoria I obejmuje najczęściej odzież chroniącą przed:
●  zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia, np. środkami czystości o słabym działaniu, którego skutki są łatwo odwracalne (np. fartuchy, kombinezony, 

ubrania z drelichów, elanobawełny itp.),
●  uszkodzeniami mechanicznymi o powierzchownych skutkach (przykłady j.w.),
●  zagrożeniami związanymi z gorącym czynnikiem o niewielkim stopniu zagrożenia (np. ubrania i fartuchy z tkanin niepalnych lub trudnopalnych),
●  czynnikami atmosferycznymi (np. odzież ocieplana, odzież przeciwdeszczowa).

Kategoria II
Odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III)
Do tej kategorii ochrony zalicza się najczęściej odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, nie zagrażającym życiu i nie powodującym poważnego i 
trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Do tej grupy zalicza się np.:
●  odzież chroniącą przed przecięciem (fartuchy antyprzecięciowe, odzież dla pracowników leśnych),
●  odzież dla spawaczy,
●  odzież dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi (np. w galwanizerniach),
●  odzież ostrzegawcza (np. dla drogowców)

Kategoria III
Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika
Kategoria III odzieży ochronnej obejmuje odzież wysoce specjalistyczną, chroniącą przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa 
dla użytkownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie. Do tej grupy należą m.in.: 
●  specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne
●  odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, temperaturą pow. 100°C lub dużymi rozpryskami gorących substancji,
●  odzież chroniąca przed niskimi temperaturami – poniżej 50°C,
●  odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego.

Ze względu na to, jakie części ciała chroni dany element, odzież ochronną dzieli się na:
●  odzież ochraniającą tułów (komplety ubrań – bluza i spodnie, kombinezony, fartuchy, kurtki, płaszcze, bezrękawniki i in.),
●  odzież chroniącą części tułowia (np. ochraniacze klatki piersiowej, barku, przedramienia itd.),
●  nakrycia głowy (np. kaptury, berety, czapki i in.).

O właściwościach ochronnych odzieży decydują przede wszystkim cechy materiałów, z których odzież jest wykonana: odpowiednie wykończenie lub im-
pregnowanie, grubość materiału, splot włókien, domieszka włókien specjalistycznych i in. 

ODZIEŻ OCHRONNA DLA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW 
GORĄCYCH
Odzież ochronna niepalna/trudnopalna wg PN-EN ISO 11612 przeznaczona jest dla pracow-
ników narażonych na działanie wysokiej temperatury (z wyłączeniem strażaków i spawaczy) 
w krótkim czasie.
Czynnikami gorącymi mogą być: płomień, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, roz-
pryski stopionego metalu, gorące przedmioty, iskry itp. Czas palenia odzieży niepalnej powi-
nien być mniejszy niż 2 sekundy. Ubranie takie musi być odpowiednio oznakowane i posiadać 
klasę ochrony oraz instrukcję użytkowania.

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY POKREWNE
Odzież stosowana podczas prac spawalniczych oraz w warunkach, gdzie nie można uniknąć 
odprysków, ma chronić przed kroplami stopionego metalu, krótkotrwałym działaniem pło-
mienia oraz promieniowaniem ultrafioletowym. Można ją użytkować w sposób ciągły przez 
8 godzin. Ubrania wykonane są zwykle z tkanin impregnowanych przeciwpalnie, o odpo-
wiednich właściwościach dielektrycznych oraz odporności na działanie drobnych rozprysków 
płynnego metalu.
Często stosowane przez spawaczy są również specjalne skórzane fartuchy i ochrony poszczególnych części ciała, tułowia, szyi, nóg i ramion.
Ubrania dla spawaczy nie powinny mieć kieszeni, a jeśli już je mają, muszą to być kieszenie wewnętrzne lub kryte klapką, całkowicie zakrywającą wlot 
kieszeni. Konieczne jest odpowiednie oznakowanie oraz instrukcja użytkowania odzieży ochronnej dla spawaczy.
Użytkowanie odzieży ochronnej dla spawaczy wymaga szczególnej dbałości o właściwe jej stosowanie. 
Odzież może wykazywać mniejsze właściwości ochronne, gdy jest zanieczyszczona substancjami palnymi, zmoczona lub zawilgocona.

PN-EN ISO 11612
Poziomy skuteczności zostały 
określone poniżej.
A -  niepalność
B -  odporność na ciepło konwekcyjne
C -  odporność na promieniowanie cieplne
D -  odporność na rozpryski płynnego aluminium
E -  odporność na rozpryski stopionego żelaza

A B C D E 

PN-EN ISO 11611
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ODZIEŻ CHEMOOCHRONNA 
Odzież chemoochronna ma za zadanie zapewnić ochronę skóry pracownika przed kontaktem 
ze szkodliwymi substancjami chemicznymi: kwasami, zasadami, ługami, olejami, lakierami 
itp. Są to często zagrożenia bardzo poważne, mogące spowodować trwałe uszkodzenie cia-
ła lub nawet śmierć. Zapewnia ona ochronę przed chemikaliami w różnych formach: gazów, 
cieczy, oparów i pyłów.
Przy doborze odzieży chemoochronnej należy wziąć pod uwagę rodzaj szkodliwego czynnika 
chemicznego, jego stężenie oraz intensywność działania. Do dyspozycji mamy odzież ochron-
ną długotrwałego użytku oraz odzież jednorazową.

Odzież do użytku krótkotrwałego (jednorazowego) produkowana jest z włóknin i folii, natomiast ubrania do użytku długotrwałego z tkanin powlekanych 
i impregnowanych. Należy jednak pamiętać, że ubrania te tracą swoje właściwości ochronne po określonej liczbie prań.
Przy podziale odzieży ochronnej bierze się pod uwagę stan skupienia szkodliwego czynnika oraz intensywność jego działania na odzież. Normy europej-
skie przyjęły następujący podział:
●  typ 1 i 2 – Odzież gazoszczelna chroniąca przed działaniem substancji chemicznych w postaci gazów, par, cieczy i drobnych cząstek stałych (PN-EN 943-

1 i PN-EN 943-2),
●  typ 3 – Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy (PN-EN ISO 17491-3), 
●  typ 4 – Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy (PN-EN ISO 17491-4),
●  typ 5 – Odzież chroniąca przed pyłami, w tym także dla piaskarzy (PN-EN 13982-1, PN-90/P-04996),
●  typ 6 – Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą (prEN 13034).

Odzież chemoochronną zwyczajowo dzieli się również ze względu na rodzaj substancji chemicznej, przed którą ma chronić. Wyróżnia się więc odzież 
chroniącą przed: 
●  kwasami i zasadami nieorganicznymi (kwasem solnym, siarkowym i azotowym, zasadą sodową i potasową),
●  kwasami organicznymi (octowym, mlekowym, mrówkowym),
●  olejami (zwierzęcymi i roślinnymi, mineralnymi),
●  środkami ochrony roślin,
●  farbami i lakierami,
●  rozpuszczalnikami organicznymi (benzen, aceton, toluen).

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI I WODĄ
Odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi jest najczęściej odzieżą przeciwdeszczo-
wą, przeznaczoną dla pracowników pracujących w przestrzeni otwartej (pracownicy budow-
nictwa, służby porządkowe i komunalne, pracujący przy naprawach dróg i torowisk, rolnicy, 
rybacy itd.). Ubrania te podzielono na kilka klas, w zależności od ich nieprzemakalności i stop-
nia wentylacji.

Klasa I – najniższa – przeznaczona jest dla pracowników nie narażonych na intensywne opady i przebywających niedługo na otwartej przestrzeni. Do prac, 
podczas których pracownik narażony jest na przemoknięcie, przeznaczona jest odzież klasy II, chroniąca przed wodą, jak również przed parą wodną, unie-
możliwiającą skórze „oddychanie”, a tym samym znacznie zmniejszającą komfort użytkowania odzieży.

Ostatnio pojawiły się wodoszczelne tkaniny paroprzepuszczalne, dzięki którym ubrania uzyskały lepszą wentylację. Odzież wodoochronna klasy III cha-
rakteryzuje się najlepszą nieprzemakalnością i wentylacją, a co za tym idzie – posiada wyższe walory użytkowe.
Materiały stosowane do produkcji odzieży wodoochronnej są specjalnie impregnowane, powlekane PCW, kauczukiem bądź poliuretanem. Stosuje się też 
specjalne paroprzepuszczalne laminaty i mikrowłókna, umożliwiające „oddychanie” ubrania.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
Odzież ostrzegawcza jest przeznaczona do stosowania w warunkach, w których konieczne 
jest wizualne sygnalizowanie obecności osoby (zagrożenie związane z potrąceniem, zgniece-
niem bądź uderzeniem przez poruszające się maszyny, kierowane przez człowieka samocho-
dy, wózki widłowe, dźwigi, suwnice i in.).
Z uwagi na fakt, że maszyny charakteryzują się dużą masą i energią, nie jest możliwe stosowa-
nie skutecznych sposobów, chroniących bezpośrednio przed urazem. Odzież ostrzegawcza ma za zadanie zapobiegać wypadkom poprzez swoją widocz-
ność. Służą do tego przede wszystkim odpowiednie materiały odblaskowe, opasujące poziomo tors, rękawy i nogawki pracownika.
Pasy odblaskowe naszywane są na tło o barwie fluorescencyjnej: żółtej, pomarańczowej  lub czerwonej.
Odzież ostrzegawcza dzieli się na 3 klasy ze względu na minimalną powierzchnię materiałów odblaskowych umieszczonych na odzieży. Należy jednak 
mieć na uwadze, że ubrania te, pod wpływem prania i światła, tracą po pewnym czasie swoje właściwości ochronne. Zabrudzone – nie zapewniają odpo-
wiedniej widoczności. Dlatego użytkownicy muszą przestrzegać instrukcji użytkowania i warunków konserwacji dołączonych do odzieży. 

ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA
Odzież ochronna chroniąca przed wyładowaniami elektrostatycznymi różni się w zależności 
od materiału, z którego jest wykonana oraz powiązanej z tym rezystywności powierzchniowej.
Odzież może być wykonana z materiałów jednorodnych lub niejednorodnych. Materiały te 
charakteryzują się tym, że właściwości elektryczne ich składników (nitek, warstw) nie różnią 
się od siebie w sposób zasadniczy lub zawierają mieszaninę przewodzących włókien. 
Tkaniny niejednorodne charakteryzują już inne właściwości. Zawierają one niewielkie ilości włókien przewodzących, które są rozmieszczone równomier-
nie lub są powleczone lub laminowane. Właściwości obu składników różnią się od siebie. Materiały niejednorodne ze specjalnymi włóknami przewodzą-
cymi ładunki elektryczne muszą charakteryzować się taką samą rezystywnością powierzchniową jak materiały jednorodne. Nitki przewodzące tworzą na 
tkaninie siatkę, a odstępy między włóknami nie powinny być większe niż 1 cm.
Odzież ochronna antyelektrostatyczna może występować w wersji jedno- lub dwuczęściowej. Powinna ona jednak zawsze okrywać tułów, ramiona i nogi. 
Ważne jest, aby była tak zaprojektowana, żeby umożliwiała odprowadzanie ładunku poprzez część ubrania oraz zapewniała bezpośredni kontakt ze skórą 
przewodzącego komponentu w materiale odzieży, np. na szyi i nadgarstkach. Mogą to być również zakończenia ubrania, np. na rękawach, nogawkach 
spodni czy kołnierzu. Warto pamiętać, że szerokość odsłoniętych powierzchni elementów wykończeniowych (np. zamków) powinna być mniejsza niż 1 cm.
Jeśli przewodzący element ubrania nie może kontaktować się ze skórą, to wówczas powinien zostać bezpośrednio uziemiony. 

CECHY ODZIEŻY OCHRONNEJ
Do odzieży ochronnej zaliczana jest również odzież tzw. zawodowa (branżowa), charakterystyczna dla konkretnych branż, np. odzież dla gastronomii, 
służby zdrowia, hotelarstwa itp.
Odzież ochronna występuje w wersji nieocieplanej oraz ocieplanej, ze wzmocnieniami miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne (ko-
lana, łokcie, siedzenie itp.).

PN-EN ISO 17491-3, 
PN-EN ISO 17491-4, 
PN-EN 943-1 i 2

PN-90/P-04669

PN-EN 343 + A1

PN-EN 471 + A1

PN-EN 1149-1
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Materiały
Odzież ochronna wykonywana jest z różnych materiałów, najczęściej bawełny lub mieszanek tworzyw sztucznych z bawełną.

Bawełna (drelichy)
Tkanina naturalna o różnych gramaturach i bardzo dobrych właściwościach użytkowania. Drelichy stosowane są w wielu branżach i gałęziach przemysłu. 
Doskonale przepuszczają powietrze. Bawełna stanowi składnik wielu „mieszanek”, stosowanych w produkcji odzieży roboczej i ochronnej.
Mieszanki bawełniano-poliestrowe i bawełniano-poliamidowe
Tkaniny tzw. nowej generacji, składające się z bawełny i włókien poliestrowych bądź poliamidowych, charakteryzujące się zwiększoną odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne, stanowią świetny materiał na uniwersalną odzież ochronną. Struktura tkaniny, uzyskana dzięki zastosowaniu gęstego splotu, 
umożliwia zachowanie bardzo dobrej ochrony przed drobnymi zanieczyszczeniami i brudami, a tym samym ułatwia pranie. Odzież ta odznacza się po-
nadto zwiększoną wytrzymałością i trwałością, co też pozwala na używanie jej w trudnych warunkach pracy.
Do tkanin bawełniano-poliestrowych należą różnego rodzaju elanobawełny różnych marek i producentów, np. KG 308, Everest, Klopman Indestructible 
i inne.
Specjalnym rodzajem tkanin jest materiał z wykończeniem oleofobowym (tzw. beaver-nylon, którego nazwa pochodzi od pierwszej na polskim ryn-
ku tego rodzaju tkaniny). Dzięki specjalnej apreturze odznacza się właściwościami wodo- i olejoodpornymi. Warstwa zewnętrzna materiału składa się 
głównie z poliamidu, natomiast warstwa wewnętrzna z bawełny. Taka struktura materiału dodatkowo zwiększa odporność na zabrudzenia, jednocześnie 
zapewnia użytkownikowi komfort noszenia odzieży. Specjalne właściwości i struktura takich mieszanek sprawiają, że nadają się one do użytkowania w 
środowisku wilgotnym.

Płótna
Popularne płótno stosowane jest do produkcji lekkiej i przewiewnej odzieży ochronnej, głównie dla przemysłu spożywczego, lekkiego i służby zdrowia. 
Najczęściej z płótna szyje się różnego rodzaju fartuchy, garsonki i dwuczęściowe ubrania np. dla piekarzy, masarzy itp.

Ortaliony
Ortaliony to tkaniny poliestrowe impregnowane wodoodpornie, przeznaczone do produkcji odzieży przeciwdeszczowej i wodoochronnej. Występują w 
różnych gramaturach i bogatej kolorystyce. Z ortalionów szyje się wierzchnią odzież ochronną, mającą chronić przed wiatrem i deszczem.

Proban®
Tkanina bawełniana wykończona trudnopalnie, przeznaczona na odzież dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących oraz spawaczy i 
osób wykonujących zawody pokrewne. Poza właściwościami ochronnymi charakteryzuje się wysokim komfortem użytkowania ze względu na brak do-
mieszek włókien sztucznych (wymiana powietrza, wchłanianie wilgoci).

Tkaniny chemoodporne
Materiały odporne na działanie substancji chemicznych muszą odpowiadać ściśle określonym parametrom związanym z przesiąkliwością i niezwilżalno-
ścią. Właściwości te uzyskuje się dzięki odpowiedniemu wykończeniu (impregnowaniu). Jedną z najbardziej popularnych tkanin kwasoochronnych jest 
Tytan, będący mieszanką poliestru z bawełną. Przeznaczony jest do produkcji odzieży chroniącej przed rozcieńczonymi kwasami i zasadami. Do ochrony 
przed pyłami oraz piaskowania można stosować nieprzepuszczający maleńkich cząstek stałych bawełniany materiał o nazwie Pyton. Swoje właściwości 
zawdzięcza specjalnemu gęstemu splotowi włókien, zachowując jednak w dużym stopniu zdolność do przepuszczania powietrza.

Tkaniny antyelektrostatyczne
Materiały antyelektrostatyczne posiadają najczęściej wplecione specjalne włókna elektroprzewodzące (np. węglowe). Z polskich tkanin należy tu wymie-
nić Kastik. Jest to tkanina bawełniana z domieszką włókien Nitril-Static. Dodatkowo posiada właściwości oleofobowe. 
Inne tkaniny, stosowane do wyrobu odzieży roboczej: stylony, flanele, polary i in.

NADRUKI
Coraz więcej firm wyróżnia ubrania robocze swoimi własnymi oznaczeniami (logo, nazwa firmy, nazwisko użytkownika, kody). Istnieje wiele możliwo-
ści wyboru kolorów i technik nadruku. Dobór odpowiedniej techniki zależy od wielkości, kolorystyki, wzoru nadruku, jak również miejsca, gdzie ma być 
umieszczony. Sitodruk i termotransfer należą do najbardziej popularnych technik. Pozwalają na zadrukowanie dużych powierzchni. Termotransfer po-
zwala ponadto na wykorzystanie większej liczby kolorów oraz na idealne odwzorowanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów. 
Metodę flockowania stosuje się przeważnie do wykonywania nadruków w jednym kolorze. Haft komputerowy jest techniką przy użyciu komputerowych 
maszyn hafciarskich. Wszystkie metody wykonania nadruków zapewniają trwałe oznakowania, odporne na wielokrotne pranie i prasowanie odzieży.

ROZMIARY ODZIEŻY OCHRONNEJ
Odzież robocza i ochronna powinna być odpowiednio oznakowana pod względem rozmiarów. Wymiary użytkownika podaje się w centymetrach. 
Poszczególny rodzaj odzieży wymaga odpowiednich wymiarów (wzrost, obwód klatki piersiowej, talii itd.). Przedziały wymiarów wzrostu oraz obwodów 
klatki piersiowej i talii określają odpowiednie normy. Przedziały te można stosować w przeróżnych kombinacjach. W powszechnym użytku stosowane są 
standardowe wymiary, przedstawione w poniższej tabeli. Dotyczy to odzieży produkowanej seryjnie. Odzież dla pracowników o wymiarach nietypowych 
szyta jest z reguły na specjalne zamówienie.

Symbol Wzrost Klatka 
piersiowa Pas

S 164-170 96-100 84-88
M 170-176 100-104 88-92
L 176-182 104-108 96-100

XL 182-188 108-112 100-104
XXL 188-194 112-116 104-108

Męskie rozmiary (cm)

Rozmiar Wzrost obwód klatki 
piersiowej

obwód 
pasa

40 164 80 72
42 164 84 76
44 170 88 80
46 170 92 84
48 176 96 88
50 176 100 92
52 182 104 96
54 182 108 100
56 188 112 104
58 188 116 108
60 194 120 112
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Ubranie trudnopalne 
MOST QUENCH

■ Ubranie trudnopalne QUENCH ma nowoczesny wygląd o kroju spawalni-
czym. Przeznaczone do użytkowania na stanowiskach, na których występu-
je zagrożenie zapaleniem w wyniku krótkotrwałego zetknięcia z płomieniem, 
odpryskami płynnego metalu i iskrami, dla spawaczy i pracowników w zawo-
dach pokrewnych, oraz dla pracowników narażonych na działanie czynników 
gorących. Ubranie może być stosowane przy pracach o większym stopniu za-
grożenia pod warunkiem uzupełnienia o dodatkowe ochrony z tkanin metali-
zowanych lub skóry. Jego główne zalety to:
●  Wykonanie z bawełny trudnopalnej o gramaturze 380g/m² o splocie 

satynowym
●  Obszycie specjalnymi nićmi trudnopalnymi
●  Wszywki odblaskowe z przodu i tyłu
●  Dwa wzory bluzy: QUENCH 311 (dłuższa-fartuch), QUENCH 511 

(krótsza-bluza)
●  Dwa wzory spodni: QUENCH 6 (typu jeans), QUENCH 611 (z dodatkową 

boczną kieszenią)
●  Pełna rozmiarówka: od 40 do 60.
●  Możliwość umieszczenia własnego logo.

Posiada certyfikaty PN-EN 11611:2009 (Odzież ochronna dla spawaczy i pra-
cowników w zawodach pokrewnych) 
PN-EN 11612:2008 (Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomie-
niem. Kategoria ochrony II.

Numery katalogowe:
770700140x spodnie trudnopalne QUENCH 6
770700142x spodnie trudnopalne QUENCH 611
770700144x bluza trudnopalna QUENCH 511
770700146x fartuch trudnopalny QUENCH 311

Ubranie trudnopalne
MOST UNAL-3

■ Ubranie trudnopalne UNAL-3 jest niezwykle funkcjonalnym ubraniem spa-
walniczym, przeznaczonym do użytkowania na stanowiskach, na których wy-
stępuje zagrożenie zapaleniem w wyniku krótkotrwałego zetknięcia z płomie-
niem, odpryskami płynnego metalu i iskrami, dla spawaczy i pracowników w 
zawodach pokrewnych, oraz dla pracowników narażonych na działanie czyn-
ników gorących. Ubranie może być stosowane przy pracach o większym stop-
niu zagrożenia pod warunkiem uzupełnienia o dodatkowe ochrony z tkanin 
metalizowanych lub skóry.

●  Wykonanie z bawełny trudnopalnej o gramaturze 380g/m² o splocie 
satynowym

●  Obszycie specjalnymi nićmi trudnopalnymi
●  Komplet: spodnie typu ogrodniczki + bluza
●  Pełna rozmiarówka: od 40 do 60.
●  Możliwość umieszczenia własnego logo.

Posiada certyfikaty PN-EN 11611:2009 (Odzież ochronna dla spawaczy i pra-
cowników w zawodach pokrewnych) 
PN-EN 11612:2008 (Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomie-
niem. Kategoria ochrony II.

Numer katalogowy:
7707001xxx ubranie trudnopalne UNAL 3
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Ubranie niepalne dla spawaczy WELDMAN

■ Ubranie ochronne dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Składa się z bluzy i 
spodni ogrodniczek. Wykonane z bawełnianej tkaniny wykończonej przeciwpalnie. Doskonale 
chroni przed skutkami krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, oddziaływaniem ciepła konwek-
cyjnego, promieniowaniem cieplnym, rozpryskami stopionych metali oraz poparzeniem drob-
nymi odpryskami stopionego metalu.

Numer katalogowy:
75 3x xxxxxx ubranie niepalne WELDMAN

Kombinezony ochronne 3M™
Modele 4530, 4540+, 4565
●  Doskonała ochrona przed cząstkami stałymi oraz rozbryzgami ciekłych substancji chemicz-

nych (CE typ 5/6)
●  Mankiety z dzianiny zwiększające komfort użytkowania
●  Wygoda dzięki zamkowi błyskawicznemu rozsuwanemu w obu kierunkach
●  Szeroka plisa uszczelniająca zamek błyskawiczny
●  Oddychający materiał (model 4530)
●  Szwy uszczelniające (model 4565)
●  Oddychający tylny panel (model 4540+)
●  Wszystkie modele dostępne w rozmiarach: M, L, XL, XXL

Dostępne modele:
3M™ 4530, kategoria III, typ 5/6
3M™ 4540+, kategoria III, typ 5/6
3M™ 4565, kategoria III, typ 4

Kombinezon chemiczny 3M™ 4570

●  Zaawansowana technologia powłok ochronnych
●  Wyjątkowo wysoki poziom ochrony przeciwko substancjom chemicznym oraz odporności 

mechanicznej
●  Szwy zaklejone zostały wielowarstwową, taśmą przezroczystą, dzięki czemu osiągnięto wyso-

ką odporność przeciwko groźnym pyłom i strumieniom ciepłych chemikaliów pod ciśnieniem
●  Elastyczne mankiety i nogawki zapewniają wygodę i swobodę ruchu
●  Dostępny w siedmiu rozmiarach, od S do 4XL

Dostępne modele:
3M™ 4570, kategoria III, typ 3/4/5/6
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5. OCHRONA WZROKU I TWARZY

Środki ochrony oczu i twarzy mają zapobiegać uszkodzeniom oczu i części twarzowej głowy, spowodowanych różnymi czynnikami, m.in:
●  czynnikami mechanicznymi
●  czynnikami chemicznymi i biologicznymi
●  szkodliwym promieniowaniem i czynnikami termicznymi.

PODZIAŁ ŚRODKÓW OCHRONY WZROKU I TWARZY
Ze względu na formę, jaką przyjmują ochrony wzroku i twarzy, dzieli się je na następujące ochrony:
Okulary ochronne produkowane są z bocznymi osłonami lub bez osłon. Soczewki wykonane są z nietłukącego się szkła lub z tworzywa sztucznego. Szkła 
przezroczyste, bez filtrów ochronnych, służą głównie jako ochrona przed różnego rodzaju odpryskami ciał stałych lub cieczy. Szkła posiadające filtry 
ochronne są specjalnie barwione i chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym, podczerwonym i przed jaskrawym światłem.
Gogle ochronne ściślej niż okulary obejmują twarz w okolicy oczu. Posiadają najczęściej właściwości zabezpieczające przed zaparowaniem szkieł. Praca 
ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi wymaga stosowania gogli z pośrednim systemem wentylacji.
Osłony twarzy wykonane są z tworzyw sztucznych (np. poliwęglanu) lub z metalowej siatki. Mogą być wyposażone w filtry chroniące przed szkodliwym 
promieniowaniem. Osłony – w zależności od konstrukcji i tworzywa – przystosowane są do prac w różnych środowiskach, np. przy kontakcie z chemika-
liami czy możliwości zetknięcia się bądź uderzenia z cząstkami stałymi. Mogą chronić również podbródek oraz szyję.
Przyłbice spawalnicze składają się z korpusu, ramki i nasady filtrów. Mocowane są na głowie użytkownika za pomocą nagłowia lub na hełmie ochron-
nym. Chronią całą twarz.
Tarcze spawalnicze trzymane są przez pracownika w ręku, np. podczas spawania. Chronią oczy, twarz i szyję. Składają się z korpusu, ramki na szybkę, 
filtra i rękojeści.

OCHRONA OCZU I TWARZY PRZED URAZAMI MECHANICZNYMI
Do ochrony oczu i twarzy przed czynnikami mechanicznymi stosowane są najczęściej: 
●  okulary ochronne, wyposażone zwykle w boczne szybki
●  gogle ochronne
●  osłony twarzy.
Urazy oczu i twarzy powstają najczęściej przez odpryski ciał stałych powstających m.in. przy obróbce metalu, drewna, kamieni, tworzyw sztucznych oraz 
przez uderzenie o wystające przedmioty. Źródłem urazów mogą być też ruchome uszkodzone elementy maszyn i urządzeń (np. tarcze szlifierskie, wiertła 
itp.). Ze względu na brak możliwości jednoznacznego określenia parametrów charakteryzujących odpryski ciał stałych (energia uderzenia i prędkość), 
trudno jest ustalić najwyższe dopuszczalne natężenia wymienionych parametrów. Ocena zagrożenia powinna więc być rozsądnie ustalona jakościowo, 
przy uwzględnieniu rodzaju wykonywanej pracy, obrabianego materiału, intensywności i siły odprysków, obszaru narażenia (oczy lub twarz i oczy). Dla 
potrzeb badań ochron wzroku przyjęto 4 poziomy zagrożeń, określane na podstawie testów, polegających na uderzeniu stalową kulką o masie 0,86 g 
z różną prędkością. Zgodnie z tą metodą i PN-EN 168 Ochrona indywidualna oczu. Nieoptyczne metody badań oraz PN-EN 166 Ochrona indywidualna 
oczu. Wymagania – wszystkie okulary, gogle i osłony twarzy, mające chronić przed odpryskami ciał stałych, muszą być przebadane pod względem odpor-
ności na uderzenie i na tej podstawie przyporządkowane zostają odpowiedniej klasie ochrony. Najwyższą klasę ochrony mają osłony twarzy, najniższą 
– okulary ochronne (Tabela na str. 121). Innymi parametrami mającymi wpływ na komfort użytkowania ochron jest odporność szybek na zaparowanie 
oraz ich klasa optyczna. Para osadzająca się na szybkach ogranicza jakość i zakres widzenia, co może być przyczyną powstania urazów. Obecnie jednak 
większość wprowadzanych do obrotu gogli i okularów ochronnych posiada właściwości chroniące przed zaparowaniem.
Klasa optyczna szybek określana jest na podstawie ich parametrów optycznych. Środki ochrony oczu i twarzy dzieli się na 3 klasy. Szybki w 1 klasie optycz-
nej przeznaczone są do ciągłego stosowania (np. przez 8 godzin roboczych), natomiast szybki w klasie 3 – do stosowania krótkotrwałego.

OCHRONA OCZU I TWARZY PRZED CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI I BIOLOGICZNYMI
Ochronę oczu i twarzy przed chemikaliami stanowią odpowiednie gogle oraz osłony twarzy (nie okulary!), które mają uniemożliwić bezpośredni kontakt 
szkodliwych substancji z oczami i skórą pracownika. Substancje chemiczne mogą podrażniać błony śluzowe oczu lub nawet poparzyć gałkę oczną i skórę. 
Gogle chroniące przed kroplami cieczy, gazami i pyłami składają się z szybki / -ek najczęściej z poliwęglanu, elastycznej oprawy oraz taśmy, umożliwiającej 
szczelne dopasowane do twarzy. Niektóre modele posiadają wentylację, zapobiegając jednak wnikaniu drobinek pyłów i kropel cieczy. Z reguły można 
je nosić jednocześnie z okularami korekcyjnymi. Osłony twarzy składają się z szybki (najczęściej z poliwęglanu), oprawy i nagłowia; muszą chronić twarz 
i oczy z przodu i boków. Materiały, z których wykonane są ochrony, są odporne na większość chemikaliów. Osłony przeznaczone są do ochrony twarzy i 
oczu przed rozbryzgami cieczy, np. podczas przelewania szkodliwych substancji płynnych. Inne formy występowania związków chemicznych – krople cie-
czy, gazy i pyły – wymagają odpowiednich gogli ochronnych. 

OCHRONA OCZU I TWARZY PRZED PROMIENIOWANIEM OPTYCZNYM
Przed promieniowaniem nadfioletowym (także widzialnym) i podczerwonym chronią odpowiednie okulary, gogle i osłony twarzy o różnych filtrach – w 
zależności od intensywności promieniowania. 
Do ochrony oczu i twarzy podczas spawania (promieniowanie optyczne, odpryski metalu, dymy spawalnicze) służą gogle spawalnicze z filtrami, okula-
ry bądź przyłbice spawalnicze. Gogle występują w wersji z uchylnymi ramkami, wyposażonymi w filtry lub bez ramki (filtry znajdują się bezpośrednio w 
oprawie). Używane są przeważnie w spawaniu gazowym i lutospawaniu, natomiast nie stosuje się ich podczas spawania łukiem elektrycznym, mikro-
plazmowego i cięcia strumieniem plazmy, gdyż wówczas należy osłaniać całą twarz przed intensywnym promieniowaniem. Okulary spawalnicze muszą 
posiadać boczne osłonki i – podobnie jak gogle – mogą mieć ramki odchylne lub nie. Okularów spawalniczych używa się z reguły podczas lutowania 
twardego. Przyłbice spawalnicze chronią oczy oraz całą twarz spawacza i stosowane są wówczas, gdy spawanie jest długotrwałe i intensywne. Podczas 
spawania łukiem elektrycznym, przy cięciu tlenem lub strumieniem plazmy stosuje się przyłbice i tarcze spawalnicze. Mogą być wyposażone w filtr po-
jedynczy, o dwóch stopniach ochrony lub w automatyczne filtry spawalnicze, samoczynnie przyciemniające widoczność w chwili pojawienia się łuku 
elektrycznego bądź plazmowego. Przyłbice mogą posiadać systemy wentylacyjne oraz instalacje umożliwiające zamontowanie sprzętu filtrującego z wy-
muszonym obiegiem powietrza. Wszystkie tarcze i przyłbice spawalnicze muszą posiadać szklane lub poliwęglanowe szybki ochronne, chroniące oczy i 
filtry przed odpryskami.

OCHRONA OCZU PRZED SŁOŃCEM
Intensywne promieniowanie słoneczne stanowi jedno z najbardziej powszechnych zagrożeń dla pracowników pracujących na wolnym powietrzu oraz 
dla kierujących pojazdami. Ochronę przed słońcem stanowią okulary z odpowiednimi filtrami, w tym również chroniącymi przed promieniowaniem UV. 
Dobór zależy od intensywności świecenia oraz indywidualnej wrażliwości na światło.

Klasy ochrony oczu i twarzy – urazy mechaniczne

Parametr
Rodzaj środka ochrony

Okulary Gogle Osłona 
twarzy

Podwyższona odporność na uderzenie (12 m/s) – ozn. S + + +
Odporność na uderzenie o niskiej energii (45 m/s) – ozn. F  + + +
Odporność na uderzenie o średniej energii (120 m/s) – ozn. B - + +
Odporność na uderzenie o wysokiej energii (190 m/s) – ozn. A - - +
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Okulary ochronne MOST 516

■ Okulary ochronne MOST 516 są innowacyjną i solidną konstrukcją 
zawierającą wiele ciekawych rozwiązań wpływających na odpowiednią 
ochronę i komfort noszenia: 

●  wyprofilowany model, gwarantujący optymalną ochronę boczną
●  anatomiczny, miękki, gumowy nanosek
●  kolorowe zauszniki z antyalergicznej gumy
●  powłoka odporna na zarysowania

Numery katalogowe:
77 35 916100  MOST 516, bezbarwne 
77 35 516102  516.01.10.02, soczewka szara

5.1. Okulary ochronne

Linia X – GENERATION

■ Innowacyjne rozwiązanie mogące zrewolucjonizować rynek okularów ochronnych: z połączenia ergonomii, stylu i jakości powstała ekskluzywna linia 

Agresywne projekty i dbałość o szczegóły zastosowane po raz pierwszy w sprzęcie ochronnym, specyfika technologii i procesu produkcji dla uzyskania 
optymalnego komfortu bez punktów ucisku na twarzy: X – GENERATION wyznacza nowe granice w ochronie wzroku. W rezultacie szczegółowej
analizy, nie tylko jakości materiałów i projektu ale również ergonomii, te okulary gwarantują najwyższe możliwe dopasowanie do każdego użytkownika 
dzięki swoim wyjątkowym oprawkom.

Dzięki wielu ustawieniom zauszników, innowacyjnemu użyciu materiałów i skrupulatnemu projektowi SOFTPAD poprawił już imponującą ergonomię 
produktów Univet, osiągając nowy, absolutny komfort. Technologia SOFTPAD to opatentowany system zaprojektowany by uzyskać perfekcyjną stabil-
ność okularów ochronnych i pełne dopasowanie do twarzy użytkownika. Przyleganie okularów jest zapewnione na całej powierzchni zauszników dając 
komfortowe i stabilne dopasowanie.

Okulary ochronne MOST 568

■ Okulary ochronne MOST 568 to lekkie, ekonomiczne okulary, zapew-
niające dobrą ochronę: 

●  lekkie i bardzo poręczne, w całości z poliwęglanu
●  masa tylko 23g
●  różne powłoki i soczewki

Numery katalogowe:
77 35 968200  MOST 568, bezbarwne, nieparujące
77 35 568202  568.02.01.02, soczewka szara
77 35 568204  568.02.09.04, soczewka pomarańczowa
77 35 568103  568.01.03.03, soczewka żółta

516.01.10.02 568.02.09.04 568.02.01.02 568.01.03.03
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Okulary ochronne 5X6 - sportowy styl

■ By nosić okulary ochronne przez długi czas potrzebne są takie ce-
chy jak ich lekkość, stabilność i komfortowe dopasowanie. Połączenie 
użytych materiałów z końcówkami SoftPad oraz miękkim nanoskiem i 
opływowymi soczewkami nadało modelowi 5X6 sportowy charakter, 
pozwalając użytkownikowi w pełni docenić ich jakość i komfort pracy.
●  Sportowy, panoramiczny styl
●  Technologia SoftPadTM

●  Lekkie i komfortowe, idealne do długotrwałego użytkowania
●  Regulacja długości zauszników
●  Anatomiczny, miękki, gumowy nanosek
●  Opływowe soczewki

Numery katalogowe:
77 35 596300  5X6.03.11.00 bezbarwne
77 35 596305  5X6.03.00.05 szare G15
77 35 596303  5X6.03.00.03 żółte
77 35 596100  5X6.31.11.00 in/out

Okulary ochronne 5X7 - perfekcyjne nadokulary

■ Zwykłe okulary korekcyjne nie gwarantują właściwej ochrony w nie-
bezpiecznych warunkach, które dodatkowo mogą spowodować ich 
uszkodzenie. Okulary ochronne 5X7 linii X, to nadokulary korekcyjne, 
oferujące maksymalną ochronę i komfort użytkownikowi w jego wła-
snych okularach.
●  Znakomite nadokulary na okulary korekcyjne
●  Precyzyjne opracowanie ramki pozwoliło uniknąć kolizji zauszników 

dając najwyższy komfort
●  Technologia SoftPadTM

●  Regulacja długości zauszników
●  Duży wybór różnorodnych soczewek

Numery katalogowe:
77 35 597300  5X7.03.11.00 bezbarwne
77 35 597102  5X7.01.11.02 szare
77 35 597109  5X7.01.00.09 bursztynowe
77 35 597304  5X7.03.00.04 pomarańczowe
77 35 597147  5X7.01.11.47 UVR
77 35 597100  5X7.31.11.00 in/out

Okulary ochronne 5X8 - efektywna ochrona

■ Kopertowa linia i wszystkie techniczne rozwiązania sprawiają, że mo-
del 5X8 dopasowuje się perfekcyjnie do każdej twarzy. Regulacje w dłu-
gości oraz pionowym ustawieniu zauszników pozwalają użytkownikowi 
na dopasowanie ich do własnych potrzeb.
●  Bezuciskowy, kompozytowy nanosek o wyjątkowym komforcie
●  Regulacja zauszników w pionie i poziomie
●  Bezkonkurencyjny, ergonomiczny model dopasowany do każdego 

użytkownika
●  Technologia SoftPadTM

Numery katalogowe:
77 35 598300  5X8.03.11.00 bezbarwne
77 35 598305  5X8.03.00.05 szare G15
77 35 598303  5X8.03.00.03 żółte
77 35 598100  5X8.31.11.00 in/out

5X6.03.00.03

5X6.03.11.00 5X6.31.11.00 5X6.03.00.05

5X7.03.11.00

5X7.01.11.47 5X7.01.11.02 5X7.03.00.04

5X7.01.00.09 5X7.31.11.00

5X8.03.00.03 5X8.03.11.00 5X8.31.11.00

5X8.03.00.05
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Okulary ochronne 508

●  Nowoczesny projekt
●  Wyjątkowo lekkie i komfortowe nawet przy długim użytkowaniu
●  Zauszniki z kompozytowym wykończeniem, gwarantujące znakomite 

dopasowanie i komfort
●  Panoramiczne soczewki ze zintegrowanymi osłonkami bocznymi
●  Ochrona brwi

Numery katalogowe:
77 35 508200  508.02.01.00, bezbarwne
77 35 508405  508.04.01.05, szare G15

Okulary ochronne 513

●  Kolorowe zauszniki z antyalergicznej gumy
●  Znakomite do nanoszenia własnego logo
●  Antypoślizgowy, gumowy nanosek
●  Ochrona brwi

Numery katalogowe:
77 35 513100  513.01.00.00, bezbarwne
77 35 513102  513.01.10.02, szare

Okulary ochronne LASERVISION ochrona 
przed promieniowaniem laserowym

■ Każde urządzenie obrabiające lub spawające metal laserem wymaga 
posiadania okularów, a często również i innych środków ochronnych. 
Zamontowana w większości takich urządzeń osłona z tworzywa chroni 
jedynie przed promieniowaniem rozproszonym - nie chroni przed tra-
fieniem bezpośrednim promieniem lasera.
Okulary konieczne są ponadto przy wszelkich pracach serwisowych i 
nastawczych głowicy - justowanie.
Oferujemy wsparcie merytoryczne oraz dobór środka ochrony pod 
Państwa potrzeby. Na życzenie: dodatkowe materiały informacyjne.

Pozostali producenci

Okulary ochronne VS 160

■ Okulary wykorzystywane przede wszystkim do prac szlifierskich. 
Wykonane całkowicie z poliwęglanu. Są lekkie i nie ograniczają widocz-
ności. Można ich używać z okularami korekcyjnymi.

Numer katalogowy: 
77 33 011000

508.02.01.00

508.04.01.05

513.01.00.00

513.01.10.02
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5.2 Gogle ochronne 

Gogle ochronne 601

●  Szerokie pole widzenia w zaawansowanych technologicznie goglach
●  Różne systemy wentylacji (szczelne, wentylacja pośrednia)
●  Dostępne także wersje z soczewką octanową i dla spawaczy
●  Dostępna wkładka korekcyjna
●  III kategoria ochronna (z soczewką poliwęglanową)

Numery katalogowe:
77 35 601200  601.02.77.00, bezbarwne, poliwęglanowe
77 35 601201  601.02.77.01, bezbarwne, octanowe

Gogle ochronne 602

●  Podstawowy model, idealny dla różnorodnych zastosowań
●  Regulowana taśma elastyczna w oplocie tekstylnym
●  Soczewka poliwęglanowa
●  System wentylacji pośredniej

Numery katalogowe:
77 35 602100  602.01.00.00, bezbarwne, poliwęglanowe

5.3. Osłony twarzy

Osłona przeciwodpryskowa OT-1N, OT-1,5N

■ Osłony przeciwodpryskowe twarzy OT-1N, OT-1,5N składają się z po-
liwęglanowej szyby przeciwodpryskowej i zespołu nagłowia, posiada-
jącego dodatkowo wzmocnienia czołowe. Zespół nagłowia umożliwia 
płynną regulację położenia szyby względem twarzy, skokową regulację 
głębokości osadzenia na głowie oraz płynną regulację dopasowania do 
obwodu głowy. Szyby ochronne wszystkich typów są elementami wy-
mienialnymi. Wszystkie osłony chronią oczy i twarz podczas pracy m.in. 
przy ręcznej i maszynowej obróbce metali, drewna, betonu i tworzyw 
sztucznych. Osłony OT-1,5N zapewniają dodatkowo ochronę przed łu-
kiem powstającym przy zwarciu elektrycznym.

Numery katalogowe:
72 01 040030  OT-1N
72 01 040032  OT-1,5N
72 01 040031  wymienna szyba 1 mm do OT-1N
72 01 040033  wymienna szyba 1,5 mm do OT-1,5N

Osłona przeciwodpryskowa OT-1

■ Lekka, praktyczna osłona zakładana na głowę. Poliwęglanowa osłona 
grubości 1 mm chroni całą twarz (dostępna również wersja 1,5 mm).

Numery katalogowe:
72 01 040000  OT-1
72 01 040001  wymienna szyba do OT-1
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Przezroczyste osłony twarzy 3M™

■ Przezroczysta osłona twarzy zapewnia skuteczną ochronę przed rozbryzgami z przodu i z boku, a ochrona czoła i kąt nachylenia osłony minimalizują od-
blaski powodujące olśnienie. Osłona twarzy z octanu posiada powłokę zabezpieczającą przed zaparowaniem po obu stronach, co zapewnia maksymalną 
widoczność. Osłona z poliwęglanu zapewnia doskonałą odporność na uderzenia i zarysowanie, dostępna w wersji z filtracją światła oraz dielektrycznej, 
która chroni przed łukiem przy zwarciu elektrycznym. Osłony zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku zgodnie z wymogami normy europejskiej 
PN-EN 166. Przezroczyste osłony twarzy są dostosowane do współpracy z przemysłowymi hełmami ochronnymi marki Peltor. Osłony spełniają wymaga-
nia dotyczące osłon chroniących przed cząstkami o dużej prędkości w uderzeniach o niskiej energii.

Nagłowie 3M™ G500-GU

■ Nagłowie 3M™ G500-GU  do zastosowań przemysłowych zostało 
skonstruowane z myślą o połączeniu z osłoną twarzy i ochronnikami 
słuchu lub zestawami komunikacyjnymi. Praktyczne i wygodne rozwią-
zanie chroniące twarz i słuch, w przypadku gdy ochrona głowy nie jest 
konieczna. 
Główne cechy:
●  Daszek ochronny: Dobra wentylacja zwiększa komfort pracy
●  Bezbarwna osłona z poliwęglanu: Z powłoką chroniącą przed zaparo-

waniem i zarysowaniem
●  Zintegrowane okulary: W celu poprawy ochrony wzroku, nagłowie 

G500 można połączyć z okularami ochronnymi serii V6*.
●  Ochrona słuchu: Dzięki solidnej konstrukcji, nagłowie G500 może być 

stosowane zarówno z nausznikami, jak i bez nich
●  Więźba: Solidna i wytrzymała konstrukcja dająca możliwość łączenia z 

nausznikami przeciwhałasowymi. 
 
Dostępny model:  Nagłowie, żółte G500-GU

Regulacja więźby
3 pozycje regulacji wysokości

Regulacja więźby
8 pozycji regulacji obwodu 
więźby

Regulacja śrubowa
Więźba z ergonomicznym podparciem szyi i karku, daje unikalny komfort nawet 
podczas długotrwałego użytkowania. Mechanizm regulacji wykonany jest z 
elastomeru plastycznego, co pozwala na uzyskanie doskonałego trzymania na 
głowie

3M™ G500V5FH510-GU

■ 3M™ G500V5FH510-GU zestaw dla przemysłu to uniwersalne i kom-
fortowe rozwiązanie dla osób, które oczekują kompleksowej ochrony 
twarzy i słuchu. Rozwiązania zastosowane w nowych nagłowiach po-
zwalają na łatwe łączenie ich z osłonami twarzy, pasywnymi jak i aktyw-
nymi ochronnikami słuchu czy zintegrowanymi okularami ochronnymi.
Zestaw składa się z nagłowia G500, osłony twarzy 5F1 (poliwęglan) oaz 
nauszników przeciwhałasowym 3M™ Peltor™ Optime I.

Osłona twarzy 5F-1 (przezroczysta)

●  Materiał wykonania: Poliwęglan: (AF+AF)
●  Masa: 138 g
●  Oznaczenie: „A+BT”

Osłona twarzy 5E-1 (zielona)

●  Materiał wykonania: Poliwęglan: (AF+AF)
●  Stopień zaciemnienia 5DIN
●  Masa: 138 g
●  Oznaczenie: ”BT”



Śr
od

ki
 o

ch
ro

ny
 p

ra
cy

5. Ochrona wzroku i twarzy © RYWAL-RHC - Wszelkie prawa zastrzeżoneIV-50

Osłona twarzy V4E/V4EK

●  Osłona twarzy z zielonego poliwęglanu.
●  Wykorzystany materiał zapewnia najlepszą ochronę przed uderzeniami i odporność na 

zarysowania.
●  Idealna do użytku podczas lutowania z użyciem gazów oraz w hutach i warsztatach.
●  Materiał: Zielony poliwęglan. Redukcja światła: 70%.
●  Zakres temperatur: od -40°C do +130°C. Grubość: 1 mm. Masa: 110 g

Numer katalogowy: 77 11 246850   V4E

Osłona twarzy V4F/V4FK

●  Doskonała, bezbarwna osłona twarzy odporna na uderzenia.
●  Wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu zapewnia wysoką odporność na uderzenia i 

zarysowanie.
●  Materiał: Poliwęglan. Zakres temperatur: od -40°C do +130°C.
●  Grubość: 1 mm. Masa: 110 g.

Numer katalogowy:  77 11 246820

Osłona twarzy V2C

●  Doskonała, przezroczysta, bezbarwna osłona twarzy odporna na uderzenia.
●  Wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu o dużej odporności na uderzenia i zarysowanie.
●  Przepuszcza około 90% światła  więcej niż w przypadku szyby okiennej.
●  Materiał: Poliwęglan. Zakres temperatur: od -40°C do +130°C
●  Grubość: 1 mm. 
●  Masa: 110 g

Numer katalogowy:  77 11 246900
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6. OCHRONA SŁUCHU

Słuch dla naszego zdrowia jest ważny tak, jak każdy inny zmysł. Człowiek nie tylko korzysta z „zasłyszanych” informacji, ale jest mocno od nich uza-
leżniony. Zbyt duży hałas powoduje mobilizację całego organizmu: wzrasta poziom adrenaliny, poziom ciśnienia krwi i pojawia się próba lokalizacji 
źródła hałasu.

Nie dziwi więc fakt, że po 8 godzinach spowodowanej nadmiernym hałasem „mobilizacji” w pracy, pracownik czuje się zmęczony, poirytowany i rozdraż-
niony, a jego tolerancja na stres jest obniżona. Gdy ucho człowieka zbyt długo wystawione jest na hałas o dużym natężeniu, komórki słuchowe najpierw 
tracą swoją elastyczność, a później obumierają. Kiedy określona grupa komórek obumiera, człowiek przestaje słyszeć tylko te częstotliwości dźwięków, 
za które komórki owe były odpowiedzialne. Nadal jednak słyszy tak szeroki zakres częstotliwości, że ta „niewielka strata” nie wpływa na ogólny odbiór 
bodźców.

Taka uniwersalność słuchu jest cechą bardzo niebezpieczną, gdyż nikt nie podejrzewa u siebie uszkodzenia lub utraty słuchu, skoro w dalszym ciągu 
słyszy. Najczęściej dzieje się tak wówczas, gdy czułość komórek słuchowych w pozostałych częstotliwościach jest nadal bardzo dobra. Zawodowe uszko-
dzenie słuchu od wielu lat jest na pierwszym miejscu (pod względem liczebności rejestrowanych przypadków) na liście chorób zawodowych w Polsce. 
Co roku rejestruje się około 3000 nowych przypadków uszkodzenia słuchu, co stanowi około 1/3 wszystkich rejestrowanych przypadków chorób zawo-
dowych w naszym kraju. Dlatego bardzo ważną sprawą jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony słuchu, jeśli zachodzi taka konieczność. W 
sytuacji, gdy poziom hałasu nadal przekracza dopuszczalne normy, należy bezwzględnie używać indywidualnych ochron słuchu.

Stosowanie nauszników i zatyczek jest najprostszą metodą ochrony słuchu pracowników narażonych na pracę w głośnym środowisku. Aby wybrać od-
powiedni środek ochronny – zatyczki lub nauszniki – należy przeprowadzić badanie natężenia hałasu w miejscu pracy. Indywidualny dobór polega na 
dopasowaniu poziomu tłumienia do oczekiwanego poziomu hałasu na stanowisku pracy.

Uszczelki (wkłady) do nauszników powinny być wymieniane przynajmniej raz w roku, gdyż materiał, z którego są wykonane, starzeje się i stopniowo 
twardnieje, co jest spowodowane głównie działaniem wydzielin skórnych. Stwardniałe wkłady zwiększają ryzyko „przedostawania się” dźwięków poprzez 
brak szczelności przy głowie, a co za tym idzie – drastycznego obniżenia zdolności tłumiących.
Podczas jednoczesnego stosowania okularów i nauszników ważne jest, aby uszczelki były miękkie i elastyczne oraz by oprawki do okularów były cienkie 
i ściśle przylegające do głowy.

WARTOŚĆ GRANICZNA
Ochrona przed szkodliwym hałasem polega na usunięciu jego szkodliwej dawki. Podobnie jak w innych zagrożeniach, dla hałasu istnieje wartość gra-
niczna, po przekroczeniu której hałas zaczyna być szkodliwy. Granica ta została ustalona na 85 dB. Jest to dopuszczalna dawka hałasu dla normalnego, 
8-godzinnego dnia pracy. 
W przypadku codziennego przebywania w środowiskach, w których natężenie dźwięku przekracza 85 dB, ochrona słuchu staje się koniecznością.

Kolejnym stawianym wymaganiem jest to, by maksymalna suma natężeń dźwięku nie przekraczała 115 dB (z wyjątkiem dźwięków tzw. impulsowych). 
Poza tym obowiązuje reguła, że dźwięk krótkotrwały, czyli impulsowy, nie może przekroczyć 140 dB.

Podstawowa zasada głosi, że osoba przebywająca w środowisku, w którym hałas przekracza którąś z powyższych wartości granicznych, jest narażona na 
szkodliwą dawkę hałasu i wówczas musi stosować środki ochrony słuchu. Warto też zauważyć, że (w odróżnieniu od większości powszechnie używanych 
skal) natężenie dźwięku mierzy się nie w skali dziesiętnej, lecz w skali logarytmicznej. Oznacza to podwojenie natężenia dźwięku przy wzroście o każde 
3 dB.

Należy w związku z tym pamiętać, że dopuszczalne przez 8 godzin dziennie 85 dB przy wzroście do np. 88 dB dopuszcza już tylko 4 godziny pracy dziennie 
w hałasie, a przy natężeniu dźwięku 100 dB wolno nam przebywać już tylko 10 minut bez ryzyka uszkodzenia słuchu.
Wybrane przykłady hałasu przekraczającego 85 dB:

Badania wykazały, że najprostszym i najszybszym sposobem ochrony narządu słuchu przed szkodliwymi skutkami oddziaływania hałasu są ochronniki słu-
chu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednią ochro-
nę przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas. W praktyce oznacza to, że pracodawca powinien odpowiednio przystosować środki techniczne 
i organizacyjne, aby zmniejszyć natężenie hałasu. W przypadku, gdy nadal stwierdza się przekroczenie dopuszczalnych wielkości hałasu, ma obowiązek 
zapewnić pracownikom indywidualne ochrony słuchu, które będą odpowiednio dobrane do wielkości hałasu oraz do cech indywidualnych pracowni-
ków, a także zapewnić możliwość ich stosowania. Powyższe postanowienia prawne są zgodne z przepisami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

ODPOWIEDNIE STOSOWANIE OCHRONNIKÓW SŁUCHU
Głównym warunkiem spełnienia właściwej funkcji przez środek ochrony słuchu jest stosowanie go przez cały czas przebywania w hałasie. Dlatego też, 
oprócz właściwej ochrony, powinien być wygodny w użyciu. Niewłaściwe użytkowanie ochron słuchu może być tragicznym w konsekwencjach błędem, 
mogącym doprowadzić do trwałego kalectwa. Powszechny pogląd, że noszenie ochron słuchu przez 50% czasu pracy da taki sam spadek dawki hałasu, 
jest iluzoryczny.

Jeżeli przy natężeniu hałasu równym 100 dB przez cały czas nosimy nauszniki o tłumieniu 23 dB, obniżymy hałas do 77 dB, a więc do poziomu bezpiecz-
nego dla naszego zdrowia. Jeśli jednak będziemy zdejmować nauszniki „tylko” na 3 minuty w ciągu każdej godziny, to przez 8 godzin pracy ograniczymy 
natężenie hałasu do 87,4 dB. Taki wynik oznacza w konsekwencji otrzymanie dawki hałasu niemal dwukrotnie przewyższającej dopuszczalne normy.

Dlaczego niechętnie stosujemy ochronniki słuchu? Do czynników powodujących odrzucanie przez pracowników ochron słuchu zaliczamy: niewygodę 
związaną z ich noszeniem oraz uczucie izolacji akustycznej, które występuje w przypadku stosowania wkładek i nauszników przeciwhałasowych o zbyt 
dużym tłumieniu dźwięku.
Należy przy tym pamiętać, że dyskomfort związany ze stosowaniem ochronników słuchu może wynikać także z niewłaściwego doboru ochronnika dla 
danej osoby lub dla danego środowiska pracy. Na dobór ochronników mają wpływ pewne cechy osobnicze pracownika: wielkość i kształt przewodu słu-
chowego czy skłonność do uczuleń. Także wysoka temperatura, wilgotność, zapylenie w miejscu pracy mają wpływ na wybór ochronnika słuchu.
Równie istotne jest stosowanie ochronników zgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcja użytkowania powinna być opracowana w języku polskim i dołączo-
na do produktu.

●  lotniska, silniki odrzutowe
●  kopalnie
●  wiertła pneumatyczne
●  maszyny stosowane w leśnictwie
●  ładowarki
●  przemysł betonowy
●  przemysł odzieżowy i włókienniczy
●  kuźnie

●  roboty drogowe
●  maszynownie okrętowe
●  młoty pneumatyczne
●  traktory
●  prasy (np. do blach)
●  hałas hal fabrycznych i warsztatów
●  narzędzia ręczne elektryczne
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RODZAJE ŚRODKÓW OCHRONY SŁUCHU
Do środków ochrony słuchu zalicza się różnorodne nauszniki oraz wkładki przeciwhałasowe.

Nauszniki przeciwhałasowe
Składają się z czasz tłumiących, które obejmują małżowiny uszne i idealnie przylegają do głowy dzięki miękkim poduszkom uszczelniającym. Nauszniki 
występują w trzech rozmiarach: małym, dużym i normalnym. Ponadto mogą być niezależne lub mocowane do hełmów ochronnych.

Wkładki przeciwhałasowe
Są to ochronniki słuchu używane w zewnętrznym kanale słuchowym oraz w małżowinie usznej. Mają one za zadanie szczelne zamknięcie kanału słucho-
wego. Ważne jest, żeby stosowanie wkładek przeciwhałasowych poprzedziły badania laryngologiczne. Lekarz powinien stwierdzić, czy nie ma żadnych 
przeciwwskazań do ich stosowania. 

Wkładki przeciwhałasowe
Wkładki przeciwhałasowe wtykane są do zewnętrznego kanału słuchowego. Występują dwa warianty: zwykłe, pojedyncze zatyczki (najczęściej jednora-
zowego użytku) oraz zatyczki połączone łukiem lub sznurkiem (zwykle wielokrotnego użytku).
Niektóre wkładki przeciwhałasowe produkowane są w różnych rozmiarach w celu lepszego dopasowania do ucha, a tym samym optymalnego uszczel-
nienia i zwiększenia komfortu użytkowania.
Wkładki przeciwhałasowe wykonane są z miękkich, szczelnych materiałów,jak np. silikon, wata mineralna, guma i inne tworzywa sztuczne. Dopasowywane 
są bezpośrednio przez użytkownika (ściskane) i w przewodzie słuchowym ulegają rozszerzeniu, szczelnie wypełniając kanał uszny.

Nauszniki tradycyjne
Występują w różnych wariantach: ze sprężyną dociskową zakładaną na głowę bądź na kark, do montowania na hełmie ochronnym itd. Nauszniki poprzez 
zróżnicowaną wielkość są dopasowane do różnych poziomów hałasu. Czasze nauszników, szczelnie obejmujące uszy, wykładane są miękkimi poduszecz-
kami. Wykonane są z tworzyw sztucznych (ABS, polipropylen, poliamid itd.). Tłumiąca wyściółka to najczęściej pianka z PCW lub poliuretanu.

Aktywne nauszniki
Wzmacniają dźwięki o niskim natężeniu. Wzmacnianie zmniejsza się stopniowo w miarę zbliżania się do poziomu 80 dB. Tuż przed poziomem 80 dB prze-
chodzi w coraz silniejsze tłumienie sygnałów dźwiękowych, by przy 82 dB ekwiwalentny poziom dźwięku nie został przekroczony. Niektóre modele mają 
możliwość podłączenia do nich krótkofalówki i telefonu komórkowego.

Nauszniki z wmontowaną krótkofalówką
Umożliwiają prowadzenie rozmowy między dwoma lub więcej użytkownikami, jednocześnie chroniąc ich słuch przed nadmiernym hałasem.
Nauszniki z wmontowanym odbiornikiem radiowym w zakresie FM
Zmniejszają u użytkowników poczucie odcięcia od świata. Istnieje możliwość jednoczesnego słuchania programu radiowego przy ograniczeniu szkodli-
wego hałasu.

RODZAJE PAŁĄKÓW
Pałąk nagłowny – A
●  Sprężyny dociskowe wykonane ze stali nierdzewnej.
●  Niskie, dwupunktowe mocowanie czasz tłumiących.
●  Szerokie, miękkie wykończenie miejsc, gdzie sprężyna dociskowa styka się z głową, pozwala na komfortowe użytkowanie nauszników nawet przez 

długi czas.

Sprężyna dociskowa z tyłu głowy – B
●  Pomocna, gdy zachodzi potrzeba używania dodatkowego sprzętu ochrony osobistej, np. osłony twarzy.
●  Idealne rozwiązanie dla użytkowników przyłbic spawalniczych.
●  Cięższe nauszniki są dostępne wraz z cienką podtrzymującą taśmą.

Pałąk składany – F
●  Cienki, wygodny pałąk, który nie będzie przeszkadzał nawet we współpracy z nakryciem głowy.
●  Złożony ochronnik słuchu zajmuje niewielką przestrzeń, a jego poduszki uszczelniające są dobrze zabezpieczone.
●  Łatwe do złożenia.

Adaptor dohełmowy – P3*
●  Do montażu na hełmach ochronnych.
●  Łatwy w montażu, może być ustawiony w trzech różnych pozycjach: roboczej, wentylacyjnej i spoczynkowej.
●  Stanowi zaczep dla osłon twarzy i osłon przeciwdeszczowych.
●  Dostępny w wersjach dostosowanych do większości modeli hełmów.

Czy wiesz, że...
●  Rehabilitacja osoby z uszkodzeniem słuchu jest 10-krotnie droższa od zapobiegania danemu uszkodzeniu.
●  Działanie hałasu na organizm ludzki można porównać do działania promieni radioaktywnych.
●  Możemy przyjąć tylko określoną dawkę hałasu. Wielkość dawki hałasu jest wprost proporcjonalna do czasu i poziomu (natężenia) dźwięku. 

Codzienny pobyt w środowisku powyżej 85 dB zmusza do ochrony słuchu.
●  Uszkodzeniu ulegają komórki słuchowe ucha środkowego i wewnętrznego. Komórki słuchu nigdy się nie regenerują.
●  Wygodne środki ochrony, dopasowane do poziomu hałasu, w którym się przebywa, stanowią najlepszą gwarancję, jeśli są używane przez cały czas 

pracy (100% czasu przebywania w szkodliwym środowisku) i tym samym dają pewną ochronę przed trwałym uszkodzeniem słuchu.
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6.1. Nauszniki

Innowacyjna ochrona słuchu - Seria 3M™ Peltor™ X

■ Firma 3M, światowy lider w dziedzinie bezpieczeństwa i sprzętu ochrony indywidualnej, z dumą prezentuje w swojej ofercie produkty marek Peltor™ 
i E-A-R™. Produkty ochrony słuchu marek Peltor™ i E-A-R™ używane w głośnych i niebezpiecznych miejscach pracy są uznawane za jedne z najlepszych 
na świecie. Ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie firmy Aearo oraz uznana marka 3M gwarantują produkty o doskonałej jakości, zapewniające opty-
malne zrównoważenie wygody oraz funkcji ochronnych.
Pasywne ochronniki słuchu składają się z trwałych czasz z miękkimi plastikowymi poduszkami uszczelniającymi, które szczelnie przylegają wokół uszu w 
celu zmniejszenia poziomu hałasu. Są one często wybierane jako sprzęt ochrony słuchu ze względu na ich łatwe użytkowanie i większą wygodę. Są do-
stępne w wersjach z pałąkami nagłownym, nakarkowym, z mocowaniem nahełmowym oraz w wersji składanej, co umożliwia ich użycie w większości 
zastosowań.

■ Nowa seria nauszników 3M™ Peltor™ X to nowy standard ochrony, wzornictwa i komfortu. Przy ich projektowaniu wykorzystano innowacyjną techno-
logię tłumienia, dzięki czemu seria Peltor™ X to szeroka gama poziomów ochrony słuchu i możliwość zastosowania we wszystkich gałęziach przemysłu. 
Nauszniki 3M™ Peltor™ X5 to poziom tłumienia aż do 37dB!

Pałąk nagłowny 
Szeroki, miękki pałąk to komfort, nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Łatwe dostosowanie do wielkości i kształtu głowy. 
Mocowanie nahełmowe
Do montażu na hełmach ochronnych. Ochronniki mogą być ustawione w pozycji roboczej, uniesionej i spoczynkowej. 

Dostępne modele:
3M™ Peltor™ X1, X1A nagłowne
3M™ Peltor™ X1, X1P3 nahełmowe
3M™ Peltor™ X2, X2A nagłowne
3M™ Peltor™ X2, X2P3 nahełmowe
3M™ Peltor™ X3, X3A nagłowne
3M™ Peltor™ X3, X3P3 nahełmowe 
3M™ Peltor™ X4, X4A nagłowne
3M™ Peltor™ X4, X4P3 nahełmowe 
3M™ Peltor™ X5, X5A nagłowne
3M™ Peltor™ X5, X5P3 nahełmowe 

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ Optime™ I, II i III

■ Uniwersalne, cieszące się zaufaniem użytkowników nauszniki pasywne serii 3M™ Optime™ opracowane zostały z myślą o użyciu w większości środo-
wisk przemysłowych. Seria ta oferuje trzy modele o zróżnicowanym poziomie tłumienia, aby jak najlepiej dopasować się do indywidualnych potrzeb. 
Nauszniki 3M™ Optime™ I - SNR do 27 dB; Optime™ II – SNR do 31 dB; Optime™ III – SNR do 35 dB. 

Pałąk nagłowny (nauszniki Optime™ I, Optime™ II i Optime™ III). 
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej. Miękkie poduszki uszczelniające wypełnione kombinacją pianki i płynu to komfort nawet przy długotrwałym 
użytkowaniu. 
Pałąk nakarkowy (nauszniki Optime™ I, Optime™ II i Optime™ III)
Rozwiązanie optymalne do współpracy z innymi środkami ochrony indywidualnej, np. z przyłbicami spawalniczymi.
Pałąk nagłowny, składany (nauszniki Optime™ I i Optime™ II)
Cienki, dobrze przylegający pałąk mieszczący się pod więźbą hełmu ochronnego. Złożony zajmuje wyjątkowo mało przestrzeni. 
Mocowanie nahełmowe
Do montażu na hełmach ochronnych. Ochronniki mogą być ustawione w pozycji roboczej, uniesionej i spoczynkowej. 

Numery katalogowe:
77 21 027400  3M™ Optime™ I, H510A nagłowne
77 21 011820   3M™ Optime™ I, H510B nakarkowe
77 21 026800   3M™ Optime™ I, H510F składane
77 21 042700   3M™ Optime™ I, H510P3E nahełmowe
77 21 027500   3M™ Optime™ II, H520A nagłowne
77 21 011920   3M™ Optime™  II, H520B nakarkowe
77 21 026900   3M™ Optime™ II, H520F składane
77 21 042800   3M™ Optime™  II, H520P3E nahełmowe
77 21 027600   3M™ Optime™  III, H540A nagłowne
77 21 027100   3M™ Optime™  III, H540B nakarkowe
77 21 042900   3M™ Optime™ III, H540P3E nahełmowe
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3M™ Lite-Com™ Basic

■ Ochronnik słuchu z wbudowanym radiem do komunikacji. Pracujący na nielicencjonowanej częstotliwości 
PMR446. Komunikacja odbywa się na 8 kanałach i 38 podkanałach. Prosty w obsłudze i ekonomiczny. Pracuje 
w systemie SIMPLEX. Wyposażony w mikrofon z funkcją kompensacji hałasu. Nadawanie uruchamiane głosem 
(VOX) lub przyciskiem PTT. Zasilane dwoma bateriami AA 1,5V.

Dostępne modele:
3M™ Lite –Com™ Basic, nagłowne
3M™ Lite –Com™ Basic, nakarkowe
3M™ Lite –Com™ Basic, nahełmowe

3M™ WS Lite-Com™

■ Ochronniki słuchu WS Lite-Com™ są dodatkowo wyposażone w moduł Bluetooth, który umożliwia połącze-
nie z telefonem komórkowym lub innym urządzeniem komunikacyjnym pracującym w systemie Bluetooth. 
Mikrofony zewnętrzne działające w układzie stereofonicznym wzmacniają dźwięki z otoczenia i przekazują je 
do wnętrza czasz tłumiących, podczas gdy funkcja automatycznej reakcji na hałas skutecznie chroni słuch ogra-
niczając dźwięki o charakterze impulsowym.

Dostępne modele:
3M™ WS Lite –Com™ Basic, nagłowne
3M™ WS Lite –Com™ Basic, nakarkowe
3M™ WS Lite –Com™ Basic, nahełmowe

3M™ Peltor™  Spawalnicze nauszniki przeciwhałasowe

■ Nauszniki ochronne 3M™ Peltor™ H505B zostały specjalnie zaprojektowane do stosowania z osłonami spa-
walniczymi 3M, jak np. przyłbica Speedglas™ 9100. Nauszniki te zapewniają średni poziom tłumienia, odpo-
wiednie dla większości prac spawalniczych. Kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej. 

3M™ Peltor™ Radio XP

■ Ochronniki słuchu umożliwiające równoczesną ochronę i słuchanie radia. Dzięki stereofonicznemu łączu, 
możliwe jest również podłączenie odtwarzacza MP3. Dostępny w zestawie z ładowarką i akumulatorami wie-
lokrotnego ładowania AA. 

Dostępne modele:
3M™ Peltor™ Radio XP nagłowne
3M™ Peltor™ Radio XP nahełmowe
3M™ Peltor™ Radio XP nagłowne w zestawie z ładowarką
3M™ Peltor™ Radio XP nahełmowe w zestawie z ładowarką
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6.2. Wkładki przeciwhałasowe

■ Firma 3M™ oferuje szeroką gamę jednorazowych wkładek przeciwhałasowych wykonanych z poliuretanu, co ułatwia znalezienie optymalnego rozwią-
zania dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika.

E-A-R Soft

■ Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R Soft są wykonane z wolno rozprężającej się pianki poliuretanowej. 
Wkładki zapewniają równomierny rozkład nacisku, elastyczność, dobre dopasowanie i wygodę. Wkładki E-A-R 
Soft dostępne są również w wersji ze sznurkiem.
Podstawowe cechy:
●  Dostępne ze sznurkiem
●  Komfort
●  Łatwość użytkowania
●  Skuteczna ochrona słuchu
●  Kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej

Numery katalogowe:
77 27 015010  wkładki 3M™ E-A-R Soft 1 para

3M™ 1100 / 1110

■ Miękka, hipoalergiczna pianka zapewnia maksymalną wygodę i niewielki nacisk wewnątrz ucha. Gładka, od-
porna na działanie kurzu powierzchnia zapewnia lepszą higienę, wytrzymałość i wygodę. Stożkowa konstrukcja 
jest dopasowana do większości kanałów słuchowych, co ułatwia używanie wkładek. 
Poliestrowy sznurek (1110) ułatwia wyjmowanie wkładek po użyciu i zapobiega ich zgubieniu.
Podstawowe cechy:
●  Dostępne ze sznurkiem (1110)
●  Komfort
●  Łatwość użytkowania
●  Skuteczna ochrona słuchu
●  Kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej

Numery katalogowe:
77 00 001100  wkładki 3M™ 1100
77 00 001110  wkładki 3M™ 1110 ze sznurkiem

Dozownik 3M™ One Touch™

■ Wiele jednorazowych wkładek E-A-R™ można obecnie kupić w opakowaniach uzupełniających do nowocze-
snego dozownika One Touch™. Łatwy w użyciu, innowacyjny dozownik pozwala uniknąć strat, ponieważ wkład-
ki przeciwhałasowe spadają prosto do ręki użytkownika po wykonaniu prostego obrotu. Swobodny dostęp ze 
wszystkich stron umożliwia obsługę jedną ręką przez obracanie w dowolnym kierunku.

Numery katalogowe:
77 27 010000   Dozownik One Touch™
77 27 015009   Wkład wymienny + 500 par 3M™ E-A-R Soft™
77 27 016006   Wkładki 3M™ E-A-R Soft™ 500 par, luzem do dozownika.

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku

■ Unikatowy, elastyczny pałąk umożliwia łatwe manipulowanie wkładkami, a końcówki z miękkiej, okrągłej 
pianki zmniejszają nacisk i zapewniają wygodne dopasowanie. Model 1310 waży zaledwie 13 g, a wykonane z 
pianki końcówki można łatwo wymienić (3M™ 1311). Zostały zaprojektowane z myślą o ułożeniu pałąka z tyłu 
głowy lub pod brodą, z minimalnym kontaktem z ubraniem.
Podstawowe cechy:
●  Kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
●  Wielokrotność użytku
●  Wolno rozprężająca się pianka
●  Nie wymaga rolowania

Numery katalogowe:
77 00 001310  wkładki ze sprężyną 3M™ 1310
77 00 001311  wkładki wymienne 3M™ 1311
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Dozownik Leight® Source 400

●  Opakowania uzupełniające w workach 
●  Uniwersalny dozownik wkładek do uszu 
●  Dozownik z tworzywa sztucznego montowany do ściany lub do postawienia na blacie stołu łatwy w obsłudze 

zasobnik wkładek do uszu 
●  Wytrzymała plastikowa konstrukcja to ekonomiczny sposób dozowania wkładek do uszu 
●  Pokrętło do dozowania wkładek 
●  Tacka zapobiegający wypadaniu wkładek na ziemię 
●  Mieści 400 par wkładek do uszu jednorazowego użytku Howard Leight: Max®, Max Lite®, Laser Lite®,  

Multi Max®, Matrix™, Bilsom® 303

Dozownik Leight® Source 500

●  Wkłady wypełniające w pudełkach 
●  Dozownik mocowany na stałe 
●  Solidne i mocne wykonanie z anodowanego aluminium zapewnia trwałość dozownika nawet przy dużym 

obciążeniu 
●  Do montowania na ścianie w celu uzyskania łatwego dostępu
●  Rączka z korbką do podawania wkładek
●  Idealny do dużych fabryk i przemysłu przetwórczego 
●  Mieści 500 par wkładek do uszu Howard Leight: Max, Max Lite, Laser Lite, Multi Max, Matrix, Quiet®,  

Bilsom 303

Wkładki przeciwhałasowe BILSOM 303/ 304

●  Idealne w sytuacjach wymagających wysokiego komfortu, częstych zmian lub gdy ponowne zastosowanie 
jest niemożliwe z przyczyn higienicznych

●  Indywidualny komfort i jakość 
●  Konstrukcja stożkowa zapewniająca łatwiejsze zakładanie dla bardziej indywidualnego dopasowania 
●  Nowa formuła Leight Stripe™: połączenie żółtej i białej pianki poliuretanowej, dające odczucie większej mięk-

kości, zarówno w dłoni, jak i w uchu
●  Łatwe do zrolowania i właściwego umieszczenia 
●  Odporność na wypadanie z kanału słuchowego 
●  Mniejsze ciśnienie rozprężania zapewniające komfort długotrwałego noszenia 
●  Gładka, odporna na zabrudzenia powłoka zapobiega osadzaniu brudu na wkładkach 
●  Dostępne w dwóch rozmiarach w celu zapewnienia odpowiedniego i wygodnego dopasowania

Numery katalogowy:
77 21 002230  Bilsom 303
77 21 002700  Bilsom 304 ze sznurkiem
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7. OCHRONA GŁOWY

Na wielu stanowiskach pracy istnieje ryzyko urazów mechanicznych głowy spowodowanych głównie przez spadające przedmioty, uderzenie głową o 
przedmioty wystające, jak również przez siły ściskające. Przemysłowy hełm ochronny spełniający wymogi PN-EN 397 Przemysłowe hełmy ochronne jest 
podstawowym środkiem BHP i stanowi główne zabezpieczenie głowy pracownika przed uderzeniem. Dodatkowo hełmy, w zależności od konstrukcji i 
tworzywa, mogą chronić przed innymi zagrożeniami, np. przed porażeniem prądem elektrycznym, odpryskami stopionego metalu itp. W ostatnim cza-
sie coraz większą popularność zdobywają lekkie hełmy przemysłowe zgodnie z wymaganiami PN-EN 812 Przemysłowe hełmy lekkie, przeznaczone do 
ochrony górnej części głowy przed skutkami uderzenia o nieruchome twarde lub ostre przedmioty, mogące wywołać skaleczenia lub powierzchowne 
urazy. Lekkie hełmy mają najczęściej formę tkaninowych czapek z daszkiem wyposażonym wewnątrz w twardą wkładkę wykonaną z tworzywa ABS, sta-
nowiącą zasadniczy element chroniący głowę.

Konstrukcja hełmu ochronnego

Budowa hełmów może być zróżnicowana ze względu na ich zastosowanie; jednakże w każdym hełmie przemysłowym dają się wyróżnić podstawowe 
elementy:
Skorupa jest zewnętrzną częścią hełmu i nadaje mu określony kształt. W wypadku uderzenia częściowo pochłania energię, resztę energii przekazując na 
więźbę. Chroni głowę użytkownika przed kontaktem z ostrymi elementami. Skorupa hełmu może posiadać dłuższy lub krótszy daszek, obrzeże w postaci 
ronda lub rynienki odprowadzającej wodę. Może posiadać otwory wentylacyjne, gniazda zaczepowe do mocowania nauszników nahełmowych, lampy 
oraz osłon twarzy, tym samym stanowiąc konstrukcję bazową do mocowania innych ochron osobistych. Skorupy hełmów produkuje się najczęściej z 
tworzywa ABS lub polietylenu. 
Więźba jest zasadniczą wewnętrzną częścią hełmu, bezpośrednio stykającą się z głową użytkownika. Jest przymocowana do hełmu i przyjmuje część 
energii uderzenia, amortyzując i rozkładając tę energię na całą powierzchnię górnej części głowy. Więźba wykonana jest najczęściej z taśm tkanych z 
włókien syntetycznych lub pasków polietylenowych. Hełmy mogą być wyposażone również w dodatkową wykładzinę amortyzującą, której zadaniem jest 
zmniejszenie wartości siły przekazywanej na głowę w czasie uderzenia.
Pas główny opasuje głowę na wysokości czoła i podstawy czaszki. W powiązaniu z więźbą umożliwia stabilne umieszczenie hełmu na głowie. Połączony 
jest zwykle z potnikiem, którego zadaniem jest wchłanianie potu wydzielanego przez skórę (głównie na czole).
Pasek podbródkowy jest elementem pomocniczym, zapobiegającym spadaniu hełmu z głowy w razie jej pochylenia. Nie ma potrzeby jego stosowania, 
jeśli więźba hełmu wraz z pasem głównym jest tak skonstruowana, że obejmuje część potyliczną głowy.

Dobór i użytkowanie hełmów ochronnych

Norma PN-EN 397 stawia wiele wymagań dotyczących określonych cech przemysłowych hełmów ochronnych: materiałów użytych do produkcji, parame-
trów konstrukcyjnych, odporności na przebicie, działanie płomienia, stopnia amortyzacji itp. Hełmy specjalnego zastosowania muszą spełniać dodatko-
wo wymagania związane z odpornością na boczne zgniatanie, na działanie odprysków stopionego metalu, właściwości elektroizolacyjne. 
Skuteczna ochrona głowy wymaga prawidłowego doboru hełmu do danego stanowiska pracy. Decydując się na określony hełm należy wziąć pod uwagę 
następujące czynniki:
●  zakres regulacji długości pasa głównego oraz wysokości noszenia przy uwzględnieniu konkretnych wymiarów głowy użytkownika;
●  zakres temperatur występujących na danym stanowisku pracy, który warunkuje przynależność hełmów do jednej z 4 kategorii:
 – podstawowa – zakres temperatur: -10°C - +50°C, brak szczególnego oznakowania hełmu;
 – do stosowania w niskich temperaturach – zakres temperatur: od -20°C, z oznaczeniem na hełmie: „-20°C”;
 – do stosowania w bardzo niskich temperaturach – zakres temperatur: od -30°C, z oznaczeniem na hełmie: „-30°C”;
 – do stosowania w bardzo wysokich temperaturach – zakres temperatur: do +150°C, z oznaczeniem na hełmie: „+150°C”.
●  inne niebezpieczne dla pracownika czynniki – odpryski stopionego metalu, napięcie elektryczne itd.

Podstawowe zasady doboru hełmów ochronnych:
●  Jeśli praca związana jest z dużym wysiłkiem fizycznym lub odbywa się w wysokich temperaturach, należy wówczas wybrać hełm posiadający otwory 

wentylacyjne.
●  Jeśli praca wymaga pochylania się pracownika, co stwarza ryzyko spadania hełmu z głowy, należy wybrać hełm z paskiem podbródkowym lub tak 

ukształtowanym pasem głównym, by dobrze obejmował część potyliczną głowy.
●  Jeśli praca grozi kontaktem z elementami będącymi pod napięciem, należy stosować hełmy o odpowiednich właściwościach elektroizolacyjnych z 

oznakowaniem „440 V AC”.
●  Jeśli praca odbywa się przy narażeniu na odpryski stopionego metalu, należy używać hełmów odpornych na takie czynniki z oznaczeniem „MM”.
●  Jeśli pracownik narażony jest na boczne zgniecenie głowy, trzeba wybrać hełm o podwyższonej odporności z oznakowaniem „LD”.
●  Jeśli praca wymaga stosowania innych ochron indywidualnych, np. osłon twarzy i nauszników przeciwhałasowych, należy dobrać hełmy posiadające 

odpowiednie otwory umożliwiające zamocowanie ochron.
●  Jeśli na stanowisku pracy istnieje zagrożenie wybuchem, należy dobrać hełm o właściwościach antyelektrostatycznych.
●  Jeśli podczas pracy mogą pojawić się inne czynniki mające wpływ na obniżenie lub utratę właściwości ochronnych hełmów (np. silne substancje che-

miczne), przy doborze właściwego hełmu należy te czynniki uwzględnić.

Prawidłowe użytkowanie hełmów ochronnych warunkuje możliwie najwyższe 
bezpieczeństwo pracownika. Podstawowymi warunkami zachowania właściwości 
ochronnych hełmów są niżej wymienione zasady:
●  Hełm powinien być dopasowany do głowy użytkownika poprzez odpowiednią 

regulację pasa głównego, wysokości noszenia oraz paska podbródkowego.
●  Hełm należy wycofać z użytkowania w wypadku jego widocznego uszkodzenia 

lub silnego uderzenia.
●  Hełmu nie należy stosować po upływie terminu jego użytkowania, określonego 

przez producenta.
●  Hełmy należy przechowywać i konserwować zgodnie z instrukcją przechowywa-

nia i konserwacji producenta.
●  Nie wolno samemu wykonywać zmian w konstrukcji hełmu.

Okresy użytkowania

Ponieważ hełmy wykonane są z tworzyw sztucznych, trwałość ich wynosi co naj-
mniej 3 lata od daty produkcji bez zmiany właściwości ochronnych. Hełmy wy-
konane z tworzywa ABS mają przedłużoną żywotność. Należy też pamiętać, że 
ekstremalna ekspozycja na promieniowanie słoneczne czy działanie silnych che-
mikaliów może skrócić czas użytkowania hełmów. Rys. Konstrukcja typowego przemysłowego hełmu ochronnego. 

1 – skorupa, 2 – więźba, 3 – pas główny, 4 – potnik, 5 – zaczep pa-
ska podbródkowego, 6 – zaczep pasa więźby.
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Hełm 3M™ G3000 Solaris™

■ Hełm 3M™ G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu 
i leśnictwa. Jest przeznaczony do użytku w trudnych warunkach wymagających skutecznej 
ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Cechami hełmu G3000 są: do-
skonała ochrona i spełnienie wymagań normy PN-EN 397, a także następujące atesty:
3M™ G3000*
działanie niskiej temperatury (-30°C) i kontakt z odpryskami stopionego metalu (MM).
3M™ G3001* 
(bez wentylacji): działanie niskiej temperatury (-30°C), kontakt z odpryskami stopionego me-
talu (MM), elektroizolacja (440 V AC, prąd zmienny).
3M™ G3001* 1000 V
(bez wentylacji): tak samo, jak w przypadku G3001, dodatkowy atest w normy PN-EN 50365, 
test pod napięciem 1000 V. 
3M™ G3000*-10*
(z lampą i uchwytem przewodu) działanie niskiej temperatury (-30°C), kontakt z odpryskami 
stopionego metalu (MM).

Materiał: Tworzywo ABS o podwyższonej odporności na działanie promieniowania ultrafioletowego. 
Kolor: szary, żółty, biały, pomarańczowy, czerwony, niebieski i zielony. Masa: 310 g. Rozmiar: 54-62 cm. 
Hełm ochronny G3000 jest kompatybilny z przyłbicami spawalniczymi, ochroną twarzy, wzroku oraz słuchu.

Numery katalogowe:
77 11 243518  zielony
77 11 243519  niebieski
77 11 243520  biały 
77 11 243521  żółty

Wentylacja
W celu zapewnienia wygody niezbędna jest odpowiednia 
wentylacja, zwłaszcza w otoczeniu o wysokiej temperaturze. 
Hełm G2000 umożliwia swobodny przepływ powietrza pomię-
dzy hełmem a więźbą. W połączeniu z wkładka wentylacyjną 
w górnej części hełmu pomaga to poprawić komfort osoby no-
szącej hełm.

Peltor Uvicator™ Sensor
Sensor ułatwiający podjęcie decyzji o wymianie hełmu.

Ochrona karku
Wydłużona krawędź z tyłu hełmu zapew-
nia dodatkową ochronę delikatnych okolic 
karku.

Więźba
Od tego ważnego zespołu elementów zależy sta-
bilność hełmu na głowie. Łatwa regulacja.

Optymalny profil dla ochronników słuchu
Hełm G2000 cechuje się specjalną konstrukcją 
profilu umożliwiającą najlepsze dopasowanie 
ochronników słuchu instalowanych na hełmie 
oraz dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb.

Miejsce mocowania akcesoriów
Regulowane, zatrzaskowe miejsce mocowania w 
punkcie równowagi hełmu umożliwia łatwe pod-
łączenie akcesoriów, takich jak ochronniki słuchu, 
zestawy do komunikacji radiowej i osłony twarzy.

Opaska przeciwpotna
Łatwa wymiana zapewnia wygodę i umożliwia 
zachowanie higieny. Dostępna również wersja z 
miękkiej skóry.

Opcjonalne miejsce na nadruk klienta
Płaska powierzchnia umożliwiająca nadrukowanie 
logo lub nazwy firmy.

■ Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ ma na celu ułatwienie użytkownikowi wykrycie nadmiernego zużycia hełmu pod wpływem działania promieni 
ultrafioletowych oraz określenie terminu wymiany. Nowa technologia jest wynikiem wielu lat testów nad starzeniem się różnych rodzajów materiałów 
pod wpływem zróżnicowanych warunków oświetlenia. 
Okrągły wskaźnik został strategicznie umieszczony nieco poniżej najniższego punktu hełmu, tak aby zoptymalizować pomiar w normalnych warunkach pracy.  
W wyniku ekspozycji hełmu na działanie promieni słonecznych, umieszczony w nim wskaźnik stopniowo zmienia kolor z czerwonego na biały. Gdy wskaź-
nik stanie się całkowicie biały, oznacza to, że hełm otrzymał maksymalną dawkę promieniowania i wymaga wymiany. 

Wskaźnik 3M™ Uvicator™ czerwony znak bezpieczeństwa

Hełm 3M™ G2000



IV-597. Ochrona głowy© RYWAL-RHC - Wszelkie prawa zastrzeżone
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Hełm ochronny PERSONNA 5510

■ Hełm ochronny wykonany z polietylenu posiadający pasek przeciwpotny. Stanowi ochronę przed urazami mechanicznymi. Bardzo dobra jakość hełmu 
idzie w parze z wyjątkowo korzystną ceną. 
Dostępny w kolorach: żółty, biały, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy.

Numery katalogowe:
77 11 214000  żółty
77 11 214500  biały
77 11 215000  niebieski
77 11 215500  czerwony
77 11 216000  zielony 
77 11 216500  pomarańczowy


