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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě
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Významné technické změny mezi tímto dokumentem a předchozím vydáním této evropské normy
jsou uvedeny v příloze B.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 943-2:2019) 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 943-2:2002.

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

Vztah k nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Významné technické změny mezi tímto dokumentem a předchozím vydáním této evropské normy
jsou uvedeny v příloze B.

EN 943 Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně
kapalných a pevných aerosolů sestává z těchto částí:

–    Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)

–    Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro
záchranné jednotky (ET)

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.



1 Předmět normy
Tento dokument stanoví minimální požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované
výrobcem
pro ventilované a neventilované plynotěsné protichemické ochranné oděvy pro použití záchrannými
jednotkami (ET).

Stanoví osobní soupravy k ochraně celého těla nošené na ochranu proti pevným, kapalným
a plynným chemikáliím, včetně kapalných a pevných aerosolů. Chemikálie, jako jsou činidla citlivá na
vzduch, nestabilní výbušniny a kryogenní kapaliny, nebyly brány v úvahu, protože ochrana před
těmito dalšími riziky je mimo rozsah této normy.

Tento dokument nestanoví minimální kritéria k ochraně před nechemickými riziky, například
radiologickými,
ohněm, tepelnými riziky, rizikem výbuchu a infekčními činiteli. Tento typ prostředku není určen pro
úplné ponoření do kapalin.

Švy, spoje a sestavy připojující příslušenství jsou zahrnuty do rozsahu platnosti této normy. Kritéria
na provedení pro příslušenství, rukavice, obuv nebo pro ochranu dýchacích orgánů jsou uvedena
v jiných normách.

Ochrana proti částicím je omezena pouze na fyzické pronikání částic.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


