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HIGH-TECH 
W AKCJI

Elektryczność, łuk elektryczny, iskrzenie, odpryski 
spawalnicze, wysoka temperatura lub ogień – w 
niektórych obszarach pracy codzienność bywa niebe-
zpieczna. Już jedna iskra może prowadzić do wy-
buchu w miejscu pracy. Odzież ochronna z naszego 
asortymentu spełniającego wiele norm Major Protect 
kompleksowo chroni pracownika przed zagrożeniami. 
 

Tkanina asortymentu spełniająca normę EN 1149-5 wykonana została 
z antystatycznych włókien ułożonych w siateczkę – To materiał High-
tech, który zapobiega powstawaniu wyładowań elektrostatycznych na 
odzieży. W efekcie uzyskuje się optymalną ochronę przed ewentualnym 
iskrzeniem i łukiem elektrycznym. Ponadto materiał został wyposażony 
w PFC, dzięki czemu na powierzchni powstaje efekt lotosu. Dzięki temu 
odpryski spawalnicze nie mogą wżerać się w tkaninę wierzchnią – a 
wysoka temperatura i ogień nie mają żadnych szans. To zapewni tkani-
na o ognioodpornych właściwościach, która zdusi w zarodku zagrożenie 
wysoką temperaturą. Kolekcja stworzona zgodnie z mottem: „Ochrona 
przed wysokimi temperaturami w pracy” – certyfikat zgodnie z normami 
EN ISO 11611 Kl. 1-A1 i EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3 oraz F1. 

Asortyment jest także dostępny w wariancie odzieży ostrzegawczej, 
który dba o maksymalną widoczność.

Certyfikowany zgodnie z normą EN 
13034:2005 Typ 6  
Specjalna tkanina wierzchnia tworzy efekt 
lotosu, który chroni przed płynnymi chemika-
liami, lekkimi odpryskom i sprayami

Certyfikat zgodnie z normami EN 1149-
5:2018 i IEC 61482-2
Tkanina z siateczkowym wzorem włókien 
antystatycznych chroni przed iskrami zapło-
nowymi jak i łukami elektrycznymi

Certyfikat zgodnie z normą EN ISO 
11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1  
Ogniotrwałe włókna chronią przed oparze-
niami i zapobiegają dalszemu zapalaniu się 
tkaniny wierzchniej

Certyfikat zgodnie z normą EN ISO 
11611:2015 Kl. 1, A1  specjalny asortyment 
chroni dzięki wytrzymałej tkaninie przed zagroże-
niami związanymi z pracami spawalniczymi. 

002 | 003



M
AJ

OR
 P

RO
TE

CT

004 | 005

BO CHEMIA JEST 
NAJWAŻNIEJSZA
Jeśli między człowiekiem a odzieżą roboczą ma 
„zaiskrzyć” a jednocześnie pokonane muszą być 
codzienne zagrożenia w pracy, nasz asortyment speł-
niający wiele norm Major Protect musi być jedynym 
właściwym wyborem.   

Strefy niebezpieczne przemysłu chemicznego i petrochemicznego: 
Tu pracuje się z olejem i chemikaliami, płynne aerosole unoszą się 
w powietrzu w postaci odprysków i sprayów. Dobrze by było, gdyby 
zagrożenia po prostu spłynęły po odzieży, prawda? Właśnie dlatego 
nasza tkanina wierzchnia ma właściwości chroniące ją przed che-
micznymi odpryskami i podobnymi cząstkami – zgodnie z wytycznymi 
normy EN 13034 Typ 6.

Priorytetem w naszym asortymencie Major Protect 
jest skuteczna ochrona przed działaniem małych 
ilości rozpylonych aerozoli i odprysków chemikaliów 
niskiego ryzyka. Kolekcja oferuje dodatkowe zabez-
pieczenie w postaci odzieży ostrzegawczej zapewnia-
jącej optymalną widoczność. 

Każdy artykuł naszego asortymentu Major Protect spełnia wymagania 
specjalnych norm DIN, które są stawiane poszczególnym ubraniom 
w zależności od różnych zagrożeń w miejscu pracy. Nasze artykuły 
mają różną klasyfikację w zależności od stawianych wymagań. Odzież 
ostrzegawcza Major Protect spełnia ponadto wytyczne w sprawie 
odzieży ostrzegawczej zgodnie z EN ISO 20471. Oznacza to, że każdy 
artkuł posiada dodatkowo klasyfikację odzieży ostrzegawczej, podob-
nie jak połączenie ze sobą poszczególnych części garderoby.

Odblaskowy materiał
Z efektem sygnalizacyjnym

Paski odblaskowe
Dla maksymalnej widoczności

Odzież ostrzegawcza
Tylko dzięki dopasowanym do 
siebie kurtce i spodniom

!Aby zachować certyfikowaną 
ochronę, odzież robocza musi 
być ponownie zaimpregnowana 
po każdym praniu. Odpowiedni 
dodatek do prania Hydrob FC (nr 
art. 9940011) można nabyć u nas 
w pojemnikach 10 kilogramowych.

004 | 005



MAJOR PROTECT
ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA MAJOR PROTECT MAJOR PROTECT

MATERIAŁ 64% bawełna, 35% poliester, 1% włókno węglowe,  

2/2 splot diagonalny   (gramatura ok. 370 g/m²) 

antystatyczny, ognioodporny, pokryty fluorokarbonem 

64% bawełna, 35% poliester, 1% włókno węglowe,  

2/2 splot diagonalny   (gramatura ok. 370 g/m²) 

antystatyczny, ognioodporny, pokryty Fluorcarbonem

WZÓR Odblaskowe wstawki, Tkanina odblaskowa srebrna

KOLORY żółty/chabrowy chabrowy/szary

ROZMIARY Normalne rozmiary 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Rozmiary dla szczupłych

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Normalne rozmiary 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Rozmiary dla szczupłych

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE 
PIELĘGNACJI Odzież ostrzegawcza musi być po każdym praniu ponownie 

zaimpregnowana.

Dodatek do prania Hydrob FC (numer artykułu 9940011) jest 

dostępny u nas w opakowaniach 10 kg. Maks. 5 cykli prania.

Odzież ostrzegawcza musi być po każdym praniu ponownie 

zaimpregnowana.

Dodatek do prania Hydrob FC (numer artykułu 9940011) jest 

dostępny u nas w opakowaniach 10 kg. Maks. 5 cykli prania.
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OBSZARY ZASTOSOWAŃ  
Każda wykonywana praca stawia inne 
wymagania wobec odzieży roboczej. 
W skrócie zebraliśmy informacje doty-
czące obszaru zastosowań asortymen-
tu Major Protect. 

Szczegółowe informacje na temat naszego asortymentu i przyporząd-
kowanych mu obszarów zastosowań znajdziesz, korzystając z kodu 
QR lub na stronie www.planam.de/obszary-zastosowan

Przemysł metalowy
Usługi instalacyjne/
elektryczne/budowlane

Chemia / Olej
Usługi komunalne/ 
budownictwo drogowe 

Odzież ochronna dla spa-
waczy, zabezpieczająca przed 
wysokimi temperaturami



Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

 
 
AKCESORIA

 + zamknięcie przednie z guzikami przyszywanymi
 +  2 kieszenie na piersi z patką
 +  kieszenie z przodu z patkami
 + po 2 paski odblaskowe w pasie i wokół rękawów

 

 
ROZMIARY

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTYFIKATY I NORMY 
 
 
 
 
 

MAJOR PROTECT
Ostrzegawcza kurtka

Dzięki wytrzymałym patkom kies-
zeni do kieszeni nie wpadnie żaden  
„zagubiony” odprysk spawalniczy

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy, gdy odzież noszona jest w komplecie.

EN 1149-5:2018EN 13034:2005
+ A1:2009

Type 6

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1

IEC 61482-2
APC=1

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

2

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

5202
żółty/chabrowy
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MAJOR PROTECT
Ostrzegawcze spodnie do pasa

 
 
AKCESORIA

 + pas i rozporek zapinane na przyszyte guziki
 +  2 skośne kieszenie z przodu
 +  1 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 +  1 kieszeń na metrówkę z patką, po prawej stronie
 +  2 kieszenie z tyłu z patką
 +  po 2 paski odblaskowe wokół nogawki

 

 
ROZMIARY

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTYFIKATY I NORMY 
 
 
 
 
 

Ważne narzędzie jest zawsze pod 
ręką dzięki kieszeni na metrówkę

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy, gdy odzież noszona jest w komplecie.

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN 1149-5:2018EN 13034:2005

+ A1:2009
Type 6

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1

IEC 61482-2
APC=1

1

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

5222
żółty/chabrowy
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Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

5232
żółty/chabrowy

MAJOR PROTECT
Ostrzegawcze spodnie ogrodniczki

 
 
AKCESORIA

 + regulacja szerokości w pasie przez przyszyte guziki
 +  rozporek zapinany na guziki przyszywane
 +  klamrowe zapięcia na szelkach
 +  elastyczna wstawka z tyłu
 + kieszeń na klapie z patką
 +  1 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 +  2 kieszenie z tyłu z patką
 +  2 skośna kieszeń z przodu
 +  po 2 paski odblaskowe wokół nogawki

 

 
ROZMIARY

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTYFIKATY I NORMY 
 
 
 
 
 

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy, gdy odzież noszona jest w komplecie.

Doskonałe dopasowanie do 
sylwetki dzięki wysokiemu, zacho-
dzącemu na plecy tyłowi spodni ze 
skrzyżowanymi szelkami

Większa swoboda ruchu dzięki bocz-
nejregulacji szerokości w pasie

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN 1149-5:2018EN 13034:2005

+ A1:2009
Type 6

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1

IEC 61482-2
APC=1

1

EN ISO 20471:2013
+A1:2016
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Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

MAJOR PROTECT
Kurtka 1-warstwowa

 
 
AKCESORIA

 + zamknięcie przednie z guzikami przyszywanymi
 + 2 kieszenie na piersi z patką
 + 2 kieszenie z przodu z patką

 

 
ROZMIARY

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTYFIKATY I NORMY 
 
 
 
 
 

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy, gdy odzież noszona jest w komplecie.

Dzięki wytrzymałym patkom 
na kieszeni ich zawartość jest 
bezpieczna

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN 13034:2005

+ A1:2009
Type 6

IEC 61482-2
APC=1

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018

5200
chabrowy/szary
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MAJOR PROTECT
Kurtka TDL

 
 
AKCESORIA

 + dwie warstwy tkaniny z przodu i na rękawach
 +  zamknięcie przednie z guzikami przyszywanymi
 +  2 kieszenie na piersi z patką
 +  2 kieszenie z przodu z patką

 

 
ROZMIARY

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTYFIKATY I NORMY 
 
 
 
 
 

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy, gdy odzież noszona jest w komplecie.

Dzięki wytrzymałym patkom 
na kieszeni ich zawartość jest 
bezpieczna

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN 13034:2005

+ A1:2009
Type 6

IEC 61482-2
APC=1

na obszarach dwu-
warstwowych APC=2

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

5210
chabrowy/szary
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MAJOR PROTECT
Spodnie do pasa

 
 
AKCESORIA

 + pas i rozporek zapinane na przyszyte guziki
 +  2 skośne kieszenie z przodu
 +  1 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 +  1 kieszeń na metrówkę z patką, po prawej stronie
 +  2 kieszenie z tyłu z patką

 

 
ROZMIARY

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTYFIKATY I NORMY 
 
 
 
 
 

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy, gdy odzież noszona jest w komplecie.

Masz wszystko przy sobie: Kieszeń 
na metrówkę przechowuje Twoje 
najważniejsze narzędzie do pracy w 
zasięgu ręki

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN 13034:2005

+ A1:2009
Type 6

IEC 61482-2
APC=1

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

5220
chabrowy/szary
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MAJOR PROTECT
Spodnie ogrodniczki

 
 
AKCESORIA

 + regulacja szerokości w pasie przez przyszyte guziki
 +  rozporek zapinany na guziki przyszywane
 +  klamrowe zapięcia na szelkach
 +  elastyczna wstawka z tyłu
 +  kieszeń na klapie z patką
 +  1 kieszeń na udzie z patką, po lewej stronie
 +  2 kieszenie z tyłu z patką
 +  2 skośne kieszenie z przodu

 

 
ROZMIARY

Normalne rozmiary
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Rozmiary dla szczupłych
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTYFIKATY I NORMY 
 
 
 
 
 

Informacja: Kompletna ochrona jest zapewniona tylko wtedy, gdy odzież noszona jest w komplecie.

Doskonałe dopasowanie do 
sylwetki dzięki wysokiemu, zacho-
dzącemu na plecy tyłowi spodni ze 
skrzyżowanymi szelkami

Dopasowują się do sylwetki dzięki 
ściągaczowi z gumką w pasie

Większa swoboda ruchu dzięki 
bocznej regulacji szerokości

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN 13034:2005

+ A1:2009
Type 6

IEC 61482-2
APC=1

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018

Ten artykuł można obejrzeć z każdej strony pod zakładką „Produkty” na stronie planam.de
 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ        

5230
chabrowy/szary
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EN 1149-5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
ELEKTROSTATYCZNYCH

Ta norma jest elementem serii norm metod kontroli i wymagań dla 
właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej. Określa ona wy-
magania dla odzieży ochronnej przewodzącej elektrostatycznie w celu 
uniknięcia wyładowań z możliwością zapłonu. W atmosferach palnych 
wzbogaconych tlenem wymagania mogą nie wystarczać. Ta norma nie 
obowiązuje dla ochrony przed napięciem sieciowym.

ODZIEŻ OCHRONNA UV Z FILTREM  
PRZECIWSŁONECZNYM

Największy ludzki organ, skóra jest narażona w lecie na wielkie niebe-
zpieczeństwo. Promieniowanie ultrafioletowe może zwiększyć ryzyko 
zachorowania na raka skóry. Zwykłe tkaniny przepuszczają promienie i 
nie gwarantują wystarczającej ochrony. 

Bezpieczeństwo, potwierdzone certyfikatami, gwarantują ubrania 
firmy PLANAM, chroniące przed promieniowaniem UV. Ubrania firmy 
PLANAM, chroniące przed promieniowaniem UV gwarantują bezpiec-
zeństwo, potwierdzone certyfikatami. Kolekcja posiadająca certyfika-
ty ochrony UV „PROTECT 80” i „PROTECT 40” gwarantuje optymalną 
ochronę. Podobnie jak w przypadku innych środków chroniących pr-
zed słońcem, wartość filtra ochronnego zapewnia bezpieczne i dłużs-
ze przebywanie na słońcu. Osoba nosząca odzież Planam może 80, 
względnie 40 razy dłużej przebywać na słońcu niż osoba bez ochrony 
przeciwsłonecznej. Dlatego uszlachetnione ubrania ze zintegrowanym 
filtrem ochronnym oferują optymalną ochronę dla skóry. Wrażliwe na 
słońce osoby mogą przebywać dzięki tym ubraniom dłużej na słońcu, 
bez konieczności smarowania całego ciała kremem ochronnym. W 
celu określenia czasu ochrony własnej, czyli czasu, w którym można ry-
zykować ekspozycję na słońce bez uszkodzenia skóry, należy znać swój 
typ karnacji. Wskazany stopień ochrony UV (np. Protect 80) określa, o 
jaki współczynnik można przedłużyć czas ochrony własnej wyłącznie 
przez noszenie tekstyliów.

UVS 113363      TESTEX Zür ich

www.uvstandard801.com

UVS 113363      TESTEX Zür ich

www.uvstandard801.com

EN ISO 11611 – ODZIEŻ OCHRONNA DO PRAC  
SPAWALNICZYCH I PODOBNYCH

Odzież wg EN ISO 11611 służy do ochrony osoby podczas spawania 
oraz pokrewnych procesów, w przypadku których występują porów-
nywalne zagrożenia. Odzież tego typu chroni osobę noszącą przed 
drobnymi odpryskami metalowymi i tzw. przywierającymi odpryskami 
spawalniczymi, a także przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniami i 
gorącem promieniowania łuku elektrycznego. W zwykłych warunkach 
spawania zapewnia w ograniczonym stopniu izolację elektryczną od 
przewodów będących pod napięciem stałym do około 100 V.

Zgodnie z EN ISO 11611 odzież ochronną dzieli się w zależności od 
działania ochronnego na następujące klasy: 

Klasa 1 =  ochrona przy mniej ryzykownych pracach spawalniczych i 
w sytuacjach, gdy ilość odprysków i temperatura na skutek 
promieniowania cieplnego nie są wysokie

Klasa 2 =  ochrona przy ryzykownych pracach spawalniczych i w sytu-
acjach występowania silnego promieniowania cieplnego

 

EN ISO 11612 ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED DZIAŁA-
NIEM WYSOKICH TEMPERATUR I PŁOMIENI

 Odzież ochronna przewidziana do ochrony przed krótkim kontaktem z 
płomieniem i przynajmniej jednym z rodzajów gorąca. Wysoka tempe-
ratura może być konwekcyjna, promieniująca lub spowodowana przez 
duże płynne odpryski metalu albo przez różne kombinacje wymienio-
nych czynników. Należy zawsze spełniać wymogi ograniczonego rozpr-
zestrzeniania się płomieni.

Kod A1 – A2 = ochrona przez ograniczone rozprzestrzenianie się płomieni
Kod B1 – B3 = ochrona przed gorącem konwekcyjnym
Kod C1 – C4 = ochrona przed gorącem promieniującym

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

Każdy z tych wymogów klasyfikowany jest w poziomach wytrzymałoś-
ci. Są one ujęte w EN 14325, metodach kontrolnych i klasyfikacji 
wytrzymałości dla materiałów, szwów, połączeń i wiązań.

Kontrole parametrów R i P wykonywane są przy użyciu referencyjnych 
substancji chemicznych: kwasu siarkowego (30%), wodorotlenku sodu 
(10%), o-ksylenu (rozpuszczalnik, nierozcieńczony), butan-1-olu (roz-
puszczalnik, nierozcieńczony). Należy zwrócić uwagę na to, że prze-
noszenie wyników na inne substancje chemiczne nie jest możliwe lub 
wymaga przeprowadzenia odpowiednich prób dodatkowych.

Poziom wytrzymałości
H2SO4 R = klasa 3, P = klasa 3
NaOH R = klasa 3, P = klasa 3
Klasa 3 = R > 95%, P < 1%
Klasa 2 = R > 90%, P < 5%
Klasa 1 = R > 80%, P < 10%

Odzież nie chroni przed rozpuszczalnikami organicznymi.

EN 1149-3 METODA TESTOWA POMIAR SPADKU 
ŁADUNKU

Pomiar opadania ładunku elektrostatycznego z powierzchni materi-
ałów odzieżowych. Opadanie ładunku = przemieszczanie się ładunku 
przez lub za pośrednictwem materiału, przez co zmniejsza się gęstość 
ładunku lub potencjał powierzchni w punkcie, w którym znajdował się 
ładunek. Typowe obszary zastosowania to zakłady dostarczające me-
dia (np. w gaz, płynne ciecze palne, paliwa), przemysł petrochemiczny, 
stacje benzynowe, czyszczenie cystern itd.

Należy zwrócić uwagę na bezpieczne uziemienie, np. przez przewod-
zące obuwie (opór przenikania buta ≤ 10ex8). W strefach zagrożonych 
wybuchem nie ściągać pełnego okrycia ciała (również odzieży noszo-
nej pod spodem). Odzież zawsze nosić zamkniętą. Stosowanie w stre-
fie wybuchu 0 i do mieszanek gazu/pary i powietrza grupy wybuchu IIC 
wymaga dodatkowych analiz ryzyka właściwych dla pracy.

EN 1149-5:2018

Kod D1 – D = płynne odpryski aluminium
Kod E1 – E3 = płynne odpryski żelaza
Kod F1 – F3 = ciepło kontaktowe

IEC 61482-2 ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED ZAGROŻE-
NIAMI TERMICZNYMI ELEKTRYCZNEGO ŁUKU 
ŚWIETLNEGO

Norma odnosi się do testu, który symuluje działanie zakłóceniowego 
łuku elektrycznego na przód ciała na wysokości klatki piersiowej. Od-
zież ta nie stanowi izolacji elektrycznej – nie służy jako ochrona przed 
przeniknięciem prądu do ciała.
Do całkowitej ochrony ciała należy nosić odpowiednie dodatkowe 
wyposażenie ochronne (np. rękawice, osłonę twarzy, wizjer). Odzież 
ochronną zawsze nosić zapiętą. Odzież ochronną należy nosić podczas 
prac w strefie niskich napięć, jak np. domowe skrzynki przyłączeniowe, 
aby zabezpieczała przed termicznym oddziaływaniem zakłóceniowego 
łuku elektrycznego.

EN 13034 TYP 6 ODZIEŻ OCHRONNA PRZED PŁYN-
NYMI CHEMIKALIAMI

Odzież ochronna z ograniczoną skutecznością ochronną przed od-
działywaniem małych ilości rozpylonych (płynne aerozole, spray) lub 
bryzgających (występujących pod niskim ciśnieniem) chemikaliów nis-
kiego ryzyka. Brak pełnej bariery przed wnikaniem płynów, aby osoba 
nosząca taką odzież w przypadku skażenia mogła na czas podjąć odpo-
wiednie działania. Ta odzież ochronna stosowana jest np.: w przemyśle 
chemicznym i petrochemicznym oraz w laboratoriach. 

EN 13034:2005
+ A1:2009

Typ 6
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PIKTOGRAM

Odzież oznaczana jest piktogramem klasy 1, 2 lub 3. Ponadto instrukcja 
użytkowania odzieży musi zawierać informację, że trwałość produktu 
nie zależy wyłącznie od liczby cykli czyszczenia, ale również od sposo-
bu użytkowania, pielęgnacji i przechowywania.

TAŚMA ODBLASKOWA 

Srebrna tkanina odblaskowa została opracowana dla odzieży ostrze-
gawczej oraz odzieży roboczej i branżowej po to, aby poprawić wi-
doczność pracowników po zmroku i w warunkach złej widocznoś-
ci. Przy oświetleniu reflektorami samochodu materiał świeci biało 
nawet wówczas, gdy osoba nosząca takie ubranie znajduje się na 
skraju drogi. Srebrna tkanina odblaskowa składa się z bezpośrednio 
 odbijających światło otwartych kuleczek szklanych, naniesionych na 
trwałą tkaninę mieszaną (65% poliester/ 35% bawełna). Jej siła od-
blaskowa znacznie przekracza minimalne wartości siły odblasku wy-
magane w najwyższej klasie 3. Właściwości odblaskowe są niezależne 
od kierunku padania światła na odzież.

3

EN ISO 20471:2013
+A1:2016
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PERSONALIZACJA 
W MGNIENIU OKA

Odzież robocza jest powierzchnią rekla-
mową na Państwa logo. Pełni również 
funkcję wizytówki Państwa przedsiębiorst-
wa. Spersonalizowanie zapewnia rozpozna-
walny pozytywny wizerunek przedsiębiorst-
wa. Nasz serwis wykańczania przekazuje 
Państwa przesłanie kierowane zarówno do 
mężczyzn, jak i kobiet w sposób indywidual-
ny, profesjonalny i szybki. 
  

PLANAM Individual specjalizuje się w personalizacji 
odzieży roboczej. Od aplikacji odblaskowych przez druk 
transferowy aż po hafty – dostępne są liczne możliwoś-
ci personalizacji w najwyższej jakości. Zarówno w przy-
padku małych ilości dla zakładów rzemieślniczych, jak 
i dużych nakładów dla przedsiębiorstw przemysłowych 
– nasz zespół specjalistów cały czas doradza przy tym 
osobiście i informuje w szczegółach o optymalnych 
rodzajach wykończenia dla naszych produktów. Dotyczy 
to również możliwości wykańczania, których procedury 
są specjalnie przystosowane pod kątem świadectwa 
badania certyfikowanej odzieży ochronnej.

+49(0)5245-86060

Indywidualne logo, 
indywidualne doradztwo 
Jesteśmy zawsze dostępni pod tele-
fonem – od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 17:00.

Tutaj znajdziesz artykuły z kolekcji Major  
Protect wraz ze zdjęciami z animacją: 

MAJOR PROTECT
DLA PANÓW

Ostrzegawcza 

Kurtka

żółty/chabrowy 5202

Ostrzegawcze 

Spodnie do 

pasa

żółty/chabrowy 5222

Ostrzegawcze 

Spodnie 

ogrodniczki

żółty/chabrowy 5232

Kurtka 

1-warstwowa

chabrowy/szary 5200

Kurtka TDL chabrowy/szary 5210

Spodnie do 

pasa

chabrowy/szary 5220

Spodnie 

ogrodniczki

chabrowy/szary 5230

Środek  

impregnujący 

Hydrob FC

opakowaniach 10 kg 9940011
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Dystrybutor firmy PLANAM


