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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13911:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 162 Ochranné oděvy,
včetně ochrany paží a rukou a záchranných vest, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13911:2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tato norma specifikuje minimální bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kuklu pro hasiče
nošenou hasičem po vyhodnocení rizika uživatelem. Pokud je nošena s ochranným oděvem, dýchacím
přístrojem a přilbou, pak je cílem konstrukce a požadavků na provedení kukly pro hasiče poskytovat
ochranu vystaveným oblastem hlavy a krku proti teplu a plameni.

Kukly pro hasiče mohou být použity v různých konečných aplikacích, a to jak přes, tak pod
obličejovou masku a s různými tvary přileb. Je zodpovědností uživatele zvolit správnou hasičskou
kuklu vhodnou k oděvní součásti, přilbě a obličejové masce doporučené výrobcem kukly.



1 Předmět normy
Tato norma specifikuje minimální bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kuklu pro hasiče
nošenou během hasičských zákroků k ochraně proti teplu a plameni. Tato norma platí pouze
v situacích, když je také nošen ochranný oděv (EN 469), dýchací přístroj (EN 136 a EN 137) a přilba
(EN 443).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


