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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 343 (83 2761) ze srpna 2019.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě
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ČSN oznámením
ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní technické změny proti předchozímu vydání této normy jsou uvedeny v příloze C.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 343:2019) 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 září 2019 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 září 2019.

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 343+A1:2007.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CEN Evropskou
komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU)
2016/245.

Vztah k nařízení (EU) 2016/245 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
V tomto dokumentu jsou zjišťovány vlastnosti materiálů a švů ochranného oděvu a jejich následné
zatřídění, které je určeno k zajištění náležité úrovně ochrany. Vodonepropustnost a odolnost proti
pronikání vodní páry jsou základními vlastnostmi ověřenými a označenými na etiketě.

Vodonepropustnost je nejdůležitější vlastnost a je měřena na vnější vrstvě materiálu oděvní součásti.
Zkoušky jsou prováděny na nových a předběžně upravených zkušebních vzorcích materiálu a na
částech oděvu se švy.

Je popsána zkušební metoda pro volitelnou zkoušku hotové oděvní součásti po čištění (zkouška
v dešťové věži). Některé vodonepropustné materiály nepropouštějí vodní páru. Avšak na trh se
dostávají další materiály s kombinovanými vlastnostmi, odolností proti pronikání vody a propustností
pro vodní páru. Tato vlastnost (nízká odolnost proti pronikání vodní páry) zvyšuje odpařování potu
a významně přispívá k ochlazování těla. Je to důležité, protože to přispívá ke zvýšení pohodlí a snížení
fyziologického napětí a prodlouží se doba nošení v určitých klimatických podmínkách (viz příloha A).



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje požadavky a zkušební metody na provedení materiálů a hotových
oděvních součástí na ochranu proti účinkům srážek (např. dešti, sněžení), mlze a zemní vlhkosti.
Oděvní součásti na ochranu proti jiným účinkům, než jsou srážky (např. stříkající voda, vlny), nejsou
předmětem této normy. Požadavky na ochranné účinky obuvi, rukavic a oddělených pokrývek hlavy
jsou z působnosti tohoto dokumentu vyňaty.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    ČSN EN 20811:1994, která přejímala EN 20811:1992, byla zrušena z důvodu nahrazení
evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.


