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Předmluva

Tento dokument (EN 469:2014) 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 ledna 2015 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 ledna 2015.

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

Tento dokument nahrazuje EN 469:2005.

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 89/686/EHS je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou částí tohoto
dokumentu.

Je jednou z několika norem pro oděvy, které byly vypracovány k ochraně osob proti teplu a/nebo
plamenům. Některé příklady dalších evropských a mezinárodních norem jsou:

EN 1486:2007 Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální●

hašení ohně;
EN 13911:2004 Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky a metody zkoušení pro kukly pro hasiče;●

EN 15614:2007 Ochranné oděvy pro hasiče – Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na●

provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu;
EN ISO 11611:2007 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech;●

EN ISO 11612:2008 Ochranné oděvy – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni;●

EN ISO 14116:2008 Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Materiály a sestavy materiálů s omezeným●

šířením plamene;
EN ISO 14460:1999 Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů – Ochrana proti teplu a plameni –●

Technické požadavky a zkušební metody;
ISO 15384:2003 Ochranné oděvy pro hasiče – Laboratorní zkušební metody a technické požadavky na●

provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu;
ISO 11613:1999 Ochranné oděvy pro hasiče – Laboratorní zkušební metody a technické požadavky;●

ISO 15538:2001 Ochranné oděvy pro hasiče – Laboratorní zkušební metody a technické požadavky pro●

ochranné oděvy s reflexním vnějším povrchem;
IEC 61482-2:2009 Ochranné oděvy proti tepelným účinkům elektrického oblouku – Část 2: Požadavky●

Podle vnitřních předpisů 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, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Úvod

Účelem této evropské normy je poskytnout minimální hodnoty požadavků na technické provedení
ochranných oděvů pro hasiče.

Není cílem této evropské normy omezovat jakoukoliv jurisdikci, zákazníka nebo výrobce v překročení
těchto minimálních technických požadavků.

1 Předmět normy



Tato evropská norma určuje minimální hodnoty technických požadavků na ochranný oděv proti teplu
a ohni navržený pro používání při zásazích proti požárům, kromě ochranných oděvů používaných při
hašení požárů v otevřeném terénu (EN 15614) nebo pro speciální zásahy (EN 1486).

V této evropské normě jsou v článcích 6.3, 6.4, 6.12 a 6.13 uvedeny technické požadavky pro dvě
třídy provedení:

třída tepelné ochrany dvě (označení X2) je vyšší úroveň;●

třída tepelné ochrany jedna (označení X1) je nižší úroveň.●

Tato evropská norma pokrývá obecné provedení oděvu, minimální technické hodnoty používaných
materiálů, zkušební metody pro stanovení těchto technických hodnot, značení a informace
poskytované výrobcem.

Tato evropská norma nepokrývá žádnou ochranu proti dalším nebezpečím, jako jsou nebezpečí
chemická, elektrická, biologická, radiologická nebo vyžadující zvýšenou viditelnost, ani se nevztahuje
na ochranu hlavy, rukou a chodidel. Tato hlediska mohou být pokryta dalšími evropskými normami.
Avšak případné náhodné malé
postříkání chemikáliemi nebo hořlavými kapalinami je pokryto touto normou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


