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PRÁCE VE VÝŠKÁCH
Jedním z hlavních cílů je umět našim zákazníkům nabídnout maximální možnou ochranu a bezpečí při práci ve výškách, horolezectví nebo pro 
záchranu osob v kritických situacích, které mohou ve vertikálním světě často nastat.
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532ZACHYCOVAČE A TLUMIČE PÁDU
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TABULKY VELIKOSTÍ

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE
• jištění proti pádu
• výstup a sestup
• zadní připojovací prvek
• zachycovací postroj
• zachycovač pádu
• zajišťovací lano

• jištění proti pádu z úrovně 
    pracoviště
• zadní připojovací prvek
• tlumič pádu nebo 
    zatahovací zachycovač pádu
• zachycovací postroj

• jištění proti pádu
• výstup a sestup
• zadní připojovací prvek
• zachycovač pádu
• zajišťovací lano
• pracovní polohovací
    prostředek

• jištění proti pádu nad úrovní
    pracoviště
• přední připojovací prvek
• zadní připojovací prvek
• zachycovací postroj 
• zatahovací zachycovač pádu

• jištění proti pádu
• výstup a sestup
• přední připojovací prvek
• zachycovač pádu
• zajišťovací lano
• zachycovací postroj

• jištění proti pádu nad úrovní
    pracoviště
• přední připojovací prvek
• zadní připojovací prvek
• zachycovací postroj
• zatahovací zachycovač pádu

VELIKOST KÓD
M - XL 95
XXL 96

VELIKOST KÓD VELIKOST KÓD
2,5m 001 30m 005
5m 002 40m 006

10m 003 50m 007
20m 004

NORMY POPIS NOREM
EN 341  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Slaňovací zařízení.

EN 353-1+A1  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně  
 pevného zajišťovacího vedení.

EN 353-2  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně 
 poddajného  zajišťovacího vedení.

EN 354  Prostředky ochrany osob - Spojovací prostředky.

EN 358  Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní 
 polohování.

EN 360  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu.

EN 361  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje.

EN 362  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky.

EN 363  Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.

EN 795  Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.

EN 813  Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje.

EN 364  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zkušební metody.

EN 365  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání, 
 údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení.

EN 1496  Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení.

POSTROJE LANA
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TABULKY VELIKOSTÍ

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE
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ROLEX

• jištění proti pádu
• výstup a sestup
• přední připojovací prvek
• zachycovač pádu
• zajišťovací lano
• zachycovací postroj

• jištění proti pádu nad úrovní
    pracoviště
• přední připojovací prvek
• zadní připojovací prvek
• zachycovací postroj
• zatahovací zachycovač pádu

NORMY POPIS NOREM
EN 341  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Slaňovací zařízení.

EN 353-1+A1  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně  
 pevného zajišťovacího vedení.

EN 353-2  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně 
 poddajného  zajišťovacího vedení.

EN 354  Prostředky ochrany osob - Spojovací prostředky.

EN 358  Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní 
 polohování.

EN 360  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu.

EN 361  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje.

EN 362  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky.

EN 363  Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.

EN 795  Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.

EN 813  Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje.

EN 364  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zkušební metody.

EN 365  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání, 
 údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení.

EN 1496  Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení.

str.
537

str.
536

str.
536

str.
530

P-30 HV

str.
529



528

POSTROJE

P-30
4610 001 000 XX, bezpečnostní postroj

Velikost: 95 - 96
Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony
Výška: 164 - 185 cm, 185 - 200 cm
Obvod hrudníku: 85 - 100 cm, 100 - 130 cm
• zadní připojovací spona 
• kombinace se systémem zachycení pádu
• přední připojovací smyčky
• zapínací a nastavovací spony
• nastavitelné stehenní popruhy
Norma: EN 361
Jednotka: 1 kus

P-50
4610 002 000 XX, bezpečnostní postroj

Velikost: 95 - 96
Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony
Výška: 164 - 185 cm, 185 - 200 cm
Obvod hrudníku: 85 - 100 cm, 100 - 130 cm

• zadní připojovací spona 
• kombinace se systémem zachycení pádu
• přední připojovací smyčky
• zapínací a nastavovací spony
• bederní výztuha se sponou

Norma: EN 361, EN 358
Jednotka: 1 kus



529

PO
ST

RO
JE

POSTROJE

PB-10
4610 004 000 95, polohovací pás

Velikost: 95
Materiál: polyamid, polyester

• bederní výztuha s odvětrávacími kanálky
• boční přezka
• nastavovací spona pásu
• textilní popruh

Norma: EN 358
Jednotka: 1 kus

4610 004 000 95, polohovací pás

• bederní výztuha s odvětrávacími kanálky

boční přezka

P-51E
4610 003 000 95, bezpečnostní postroj

Velikost: 95
Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony
Výška: 164 - 185 cm
Obvod hrudníku: 85 - 100 cm

• zadní připojovací spona 
• kombinace se systémem zachycení pádu
• přední připojovací smyčky
• zapínací a nastavovací spony
• pracovní polohovací pás

Norma: EN 361, EN 358
Jednotka: 1 kus

4610 003 000 95, bezpečnostní postroj

přední připojovací smyčky
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POSTROJE

P-70
4610 030 000 XX, bezpečnostní postroj

Velikost: 95 - 96 (na objednávku)
Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony
Výška: 164 - 185 cm, 185 - 200 cm
Obvod hrudníku: 85 - 100 cm, 100 - 130 cm

• připojovací karabina pro systém zachycení pádu
• přední připojovací spona - použití jako sedlo podle    
    normy EN 813
• přední připojovací smyčky
• pracovní polohovací pás
• zadní přezky pro uchycení nářadí
• nastavitelné stehenní popruhy

Norma: EN 361, EN 358, EN 813
Jednotka: 1 kus

P-30 HV
4610 031 200 95, bezpečnostní postroj

Velikost: 95 (na objednávku)
Materiál: řemeny: polyamid/polyester, vesta: polyester/
bavlna, ocelové pozinkované spony
Výška: 164 - 180 cm
Obvod hrudníku: 85 - 100 cm

• vesta s refl exními pásky
• kombinace se systémem zachycení pádu
• přední připojovací smyčky
• zapínací a nastavovací spony
• nastavitelné stehenní popruhy

Norma: EN 361
Jednotka: 1 kus
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bezpečnostní postroj P-51E str. 530

přilba CXS STAVBAŘ str. 442

rukavice CXS PUNO str. 373

vystražné kraťasy CXS NORWICH str. 132

bezpečnostní polobotka CXS ROCK APLIT S3 str. 294

tričko CXS DANIEL str. 229
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ZACHYCOVAČE A TLUMIČE PÁDU

ROLEX
4620 001 000 00, samonavíjecí zachycovač pádu

Délka: 2,25 m

• kombinace s tlumičem pádu
• součástí horní karabina AZ 011 s otevřením 18 mm
• součástí karabina popruhu AZ 002 AS
• navíjecí zařízení uvnitř pouzdra

Norma: EN 360
Jednotka: 1 kus

CR 250 V 10
4620 040 800 00, samonavíjecí zachycovač pádu

Délka: 10 m
• kabelové samonavíjecí zařízení s brzdou a tlumícím 
    mechanismem
• ocelové lano o průměru 4 mm uvnitř plastového těla
• součástí otočná karabina AZ 002 ASI s otevřením 24 mm

Norma: EN 360
Jednotka: 1 kus

4620 040 800 00, samonavíjecí zachycovač pádu
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ZACHYCOVAČE A TLUMIČE PÁDU

AC 010
4620 004 000 00, řízený zachycovač pádu

Délka: 44 cm

• kombinace s tlumičem pádu
• je určen pro polyamidové lano AC 100 o průměru 
    14 mm
• součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm

Norma: EN 353-2
Jednotka: 1 kus

ABM
4620 005 001 00, tlumič pádu s lanem 

Délka: 2 m

• tlumič pádu z 32 mm širokého polyamidového 
    popruhu
• nastavitelná délka lana LB 100 o průměru 12 mm 
• 1x ocelová karabina AZ 002 a 1x ocelová karabina 
     AZ 022

Norma: EN 355
Jednotka: 1 kus

ABM
4620 006 000 00, tlumič pádu s dvěma lany

Délka: 2,25 m

• tlumič pádu z 32 mm širokého polyamidového
    popruhu
• nastavitelné délky lan LB 100 o průměru 12 mm 
• součástí 1 ocelová karabina AZ 002
• součátí 2 ocelové karabina AZ 022

Norma: EN 355
Jednotka: 1 kus
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LANA

LP 100
4630 XXX 000 000, pomocné lano s karabinou

Kódy: 001, 002
Materiál: polyamid
Délka: 2,5 m, 5 m 
Průměr: 10,5 mm

• lano se smyčkami na koncích
• součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
• slouží jako dočasné kotevní zařízení
• maximální nosnost 100 kg

Norma: EN 795 třída B, EN 354
Jednotka: 1 kus

AC 100
4630 XXX 000 00, pracovní lano s karabinou

Kódy: 003, 004, (005, 006, 007 na objednávku)
Materiál: polyamid
Délka: 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m 
Průměr: 14 mm

• lano ukončeno smyčkami opatřenými obrubami
• součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
• lano je určeno pro tlumič pádu AC 010
• maximální nosnost - vertikální použití: 140 kg, 
    horizontální použití: 100 kg

Norma: EN 353-2
Jednotka: 1 kus

4630 XXX 000 000, pomocné lano s karabinou

• součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm

4630 XXX 000 00, pracovní lano s karabinou

• součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
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LB 100
4630 008 000 00, pracovní lano s karabinou

Materiál: polyamid, polyester
Délka: 1,5 m 
Průměr: 12 mm

• lano s nastavitelnou délkou
• součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
• použití ve spojení s tlumičem nebo jako lano pro polohování
• maximální nosnost 100 kg

Norma: EN 354, EN 358
Jednotka: 1 kus

PROT 3
4630 009 000 00, polohovací prostředek s karabinou

Materiál: polyamid
Délka: 2 m 
Průměr: 14 mm

• ochranný obal lana
• součástí ocelová karabina AZ 011 s otevřením 18 mm
• součástí šroubovací ocelová karabina AZ 002 
    s otevřením 18 mm
• nastavovací zařízení délky lana
• maximální nosnost 140 kg

Norma: EN 358
Jednotka: 1 kus
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DOPLŇKY

AZ 900
4630 010 000 00, vázací popruh

Materiál: polyamid
Délka: 120 cm

• sešité konce popruhu vytvářející uzavřenou smyčku
• nosnost popruhu: 22 KN
• lze použít jako kotevní prvek nebo v kombinaci 
    s tlumiči pádu

Norma: EN 354, EN 795 třída B
Jednotka: 1 kus

AT 060
4690 058 000 00, kotevní bod

Materiál: galvanizovaná ocel
Rozměry: 1415 x 150 x 100 mm
Hmotnost: 6,9 kg

• 2 upevňovací a nastavovací desky
• lze ukotvit o rámy dveří a oken o šířce otevírání 350 - 1240 mm
• musí být použito zároveň s osobními ochrannými 
    prostředky

Norma: EN 795 Třída B
Jednotka: 1 kus

• lze ukotvit o rámy dveří a oken o šířce otevírání 350 - 1240 mm
• musí být použito zároveň s osobními ochrannými 

AX 011
4690 059 400 00, přepravní vak

Materiál: PVC, plachtovina
Rozměry: 300 x 300 x 600 mm
Objem: 33 l

• určený pro práci ve výšce
• slouží k přepravě vybavení a chrání jej před 
    nepříznivými vlivy počasí
• oděru odolný a snadno omyvatelný

Jednotka: 1 kus
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AZ 011
4640 001 000 00, bezpečnostní karabina

Materiál: ocel
Velikost: 108 x 60 mm

• karabina se šroubovacím zámkem
• rozsah otevření 18 mm
• životnost: 5 let
• statická pevnost: 25 KN

Norma: EN 362
Jednotka: 1 kus

AZ 014T 
4640 002 000 00, bezpečnostní karabina

Materiál: hliník
Velikost: 117 x 73 mm

• lehká karabina s automatickým zámkem
• rozsah otevření 24 mm
• životnost: 5 let
• statická pevnost: 20 KN

Norma: EN 362
Jednotka: 1 kus

EVO 3 
4310 009 150 00, ochranná přilba

Materiál: HDPE
Velikost: 53 - 64 cm
Hmotnost: 375 g 

• šestibodové textilní uchycení
• čtyřbodový textilní pásek
• potní pásek z egyptské bavlny
• mikroštítek
• nastavení velikosti One TouchTM

• odolnost vůči teplotám -40°C/+50°C
• chrání proti průniku proudu 1000 V a 440 Vac
• životnost: 5 let

Norma: EN 397, EN 50365
Karton: 10 kusů
Jednotka: 1 kus
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PÁNSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY

DÁMSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY
Velikost XS S M L XL 2XL

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Obvod hrudi 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112  112-116 116-120 120-124

Obvod pasu 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108

Obvod boků 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

Velikost 3XL 4XL

58 60 62 64

Obvod hrudi 124-128 128-132 132-136 136-140

Obvod pasu 108-112 112-116 116-120 120-124

Obvod boků 132-136 136-140 140-144 144-148

Velikost 3XL 4XL

64 66 68

Obvod hrudi 124-128 128-132 132-136

Obvod pasu 112-116 116-120 120-124

Obvod krku 47 48

Rozměry jsou uvedeny v cm.
*Tolerance + - 5%

Velikost S M L XL 2XL

44 46 48 50 52 54 56 58 60  62

Obvod hrudi 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

Obvod pasu 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112

Obvod krku 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

obvod hrudi

obvod pasu
170
cm

obvod hrudi

výškaobvod pasu

obvod boků

170
cm

pro následující výškové skupiny

182
cm

194
cm

EU

UK

CM*

34

2

22,9

35

3

23,1

36

3,5

23,6

37

4

24,2

38

5

24,9

39

6

25,5

40

6,5

26,1

40

7

26,8

42

8

27,5

EU

UK

CM*

43

9

28,2

44

9,5

28,8

45

10

29,5

46

11

30,1

47

12

30,9

48

13

31,5

49

14

32,1

50

15

32,4

   Velikost a údaje o délkách mohou být odlišné v závislosti na střihu, značce a výrobci.
* Hodnota uvedená v tabulce udává délku vnitřní stélky v cm.

VELIKOSTNÍ TABULKA OBUVI

TABULKY VELIKOSTÍ
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• maximální teplota praní 95 °C
• normální postup

• maximální teplota praní 95 °C
• mírný postup

• maximální teplota praní 70 °C
• normální postup

• maximální teplota praní 60 °C
• normální postup

•  maximální teplota praní 60 °C
• mírný postup

• maximální teplota praní 50 °C
• normální postup

• maximální teplota praní 50 °C
• mírný postup

• maximální teplota praní 40 °C
• normální postup

• maximální teplota praní 40 °C
• mírný postup

• maximální teplota praní 40 °C
• velmi mírný postup

• maximální teplota praní 30 °C
• normální postup

• maximální teplota praní 30 °C
• mírný postup

• maximální teplota praní 30 °C
• velmi mírný postup

• ruční praní
• maximální teplota praní 40 °C

• výrobek se nesmí prát

•  žehlení při maximální teplotě 
žehlící plochy 200 °C

•  žehlení při maximální teplotě 
žehlící plochy 150 °C

•  žehlení při maximální teplotě 
žehlící plochy 110 °C

•  žehlení parou může zbůsobit 
nenávratné poškození

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ ODĚVŮ

ŽEHLENÍ

SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ

BĚLENÍ CHLÓREM
• povoleno použití všech     
    oxidačních bělících prostředků

•  povolen pouze oxidační / 
nechlorový bělící prostředek

• výrobek se nesmí bělit

•  profesionální chemické čištění 
tetrachloretenem a všemi rozpouštědly 
uvedenými pod symbolem F

• normální postup

•  profesionální chemické čištění 
tetrachloretenem a všemi rozpouštědly 
uvedenými pod symbolem F

• mírný postup

•  profersionální chemické čištění v 
uhlovodících (destinační rozmezí mezi 150 °C 
a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C)

• normální postup

•  profersionální chemické čištění v 
uhlovodících (destinační rozmezí mezi 150 °C 
a 210 °C, bod vzblanutí mezi 38 °C a 70 °C)

• mírný postup

•  výrobek se nesmí chemicky 
čistit

• profesionální čištění za mokra
• normální postup

• profesionální čištění za mokra
• mírný postup

• výrobek se nesmí sušit
    v bubnově sušičce

• profesionální čištění za mokra
• velmi mírný postup

•  výrobek se může sušit 
v bubnové sušičce

• normální teplota
•  výrobek se může sušit v bub-

nové sušičce
• nižší teplota sušení

VYSVĚTLIVKY
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S1P

Kovová špice a planžeta

Kovová špice

Nekovová špice a planžeta

Kategorie obuvi

ESD Ochrana

Zboží na objednávku

Dámská verze

Zimní verze

Vyrobeno v EU

Vyrobeno v ČR

Voděodolný materiál

GORE-TEX materiál

Vibram materiál

Obuv bez kovových součástí

TPU

Prodyšný materiál

Voděodolný materiál

TPU membrána

Novinka

Doprodejové zboží

a1 - Odolnost proti poškrábání

a2 - Ochrana proti zamlžování

a3 - Ochrana proti UV paprskům

a4 - Nastavitelná délka postranic

a5 - Nastavitelný úhel zorníku

a6 - Měkké konce postranic

c1 - Mechanická rizika

c2 - Specifi cká chemická odolnost

c3 - Ochrana proti teplu

c4 - Mikroorganismy

c5 -Tepelná rizika, svařování

c6 - Radioaktivní kontaminace

c7 - Chlad

c8 - Práce pod napětím

c9 - Odolnost proti říznutí a bodnutí ručními noži

c10 - Určšeno pro krátkodobý styk s potravinami

Zboží pověšeno na blistru

Refl exní prvky

Novinka!
Doprodej!

Neobsahuje latex

Nelze opakovaně použít

Upínání na temeni hlavy

Účinnost proti koronavirům

Test dolomitickým prachem

Upínání za uši

polomaska třídy FFP2

polomaska třídy FFP3

polomaska třídy FFP1

Pro opakované užívání

Obsahuje aktivní uhlí

Pěnová vložka

Elastická páska

PIKTOGRAMY

METAL FREE
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CHEMICKÁ ODOLNOST RUKAVIC
LÁTKA LATEX NEOPRÉN NITRIL PVC

Aceton = = - -

Alkohol amylnatý = + + =

Anilin = ++ - =

Benzaldehyd (aldehyd benzový) - = = -

Benzen - - = -

Benzín automobilový - + ++ =

Benzylalkohol = + = +

n-Butanol + ++ ++ ++

Butoxyethanol + ++ ++ =

Butylacetát - + + -

Chloroaceton ++ ++ - -

Chlorid amonný ++ ++ ++ ++

Chlorid vápenatý ++ ++ ++ ++

Chlornan sodný ++ ++ ++ ++

Chlornan vápenatý ++ ++ ++ ++

Chloroform - - = -

Čpavek koncentrovaný ++ ++ + ++

Cyklohexan - ++ ++ =

Cyklohexanol ++ ++ ++ ++

Cyklohexanon + = - -

Diacetonalkohol ++ ++ + -

Dibutylftalát = ++ ++ -

Dichlóretan - = = -

Dietanolamin ++ ++ ++ ++

Etanol (etylenalkohol) + ++ ++ ++

2Etoxyetanol = ++ ++ +

Etylamin - + - -

Etylénglykol ++ ++ ++ ++

Fenol (kyselina karbolová) = + + +

Formaldehyd (formol) 30% ++ ++ ++ ++

Furol (furfurol nebo furaldehyd) + ++ - -

Glycerin ++ ++ ++ ++

Glykoly ++ ++ ++ ++

Hexan - + ++ =

Hydroxid draselný koncentrovaný ++ ++ + ++

Hydroxid sodný ++ ++ + ++

Hydroxid vápenatý ++ ++ ++ ++

Izobutanol (izobutylalkohol) + ++ ++ ++

Kerosen - + ++ +

Kyselina chlorovodíková 30% a 5% ++ ++ ++ ++

VYSVĚTLIVKY
++ vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi
+ střední chemické namáhání a jednoduchý kontakt s chemikálií
= jednoduchá ochrana, kdy je nutné, po potřísnění danou látkou, rukavice vyměnit 
- rukavice nejsou vhodné pro styk s danou látkou
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CHEMICKÁ ODOLNOST RUKAVIC
LÁTKA LATEX NEOPRÉN NITRIL PVC

Kyselina chrómová = + = +

Kyselina citrónová ++ ++ ++ ++

Kyselina dusičná 20% + ++ + ++

Kyselina �uorovodíková 30% + ++ + ++

Kyselina fosforečná 75% ++ ++ ++ ++

Kyselina mléčná 85% + ++ + ++

Kyselina mravenčí 90% + ++ = ++

Kyselina octová 50% ++ ++ = ++

Kyselina octová (ledová) + ++ = =

Kyselina olejová + ++ ++ +

Kyselina sírová akumulátorová ++ ++ ++ ++

Kyselina sírová koncentrovaná = + = +

Kyselina šťavelová ++ ++ ++ ++

Louh sodný koncentrovaný ++ ++ + ++

Lučavka královská - + = =

Manganistan draselný ++ ++ ++ ++

2metoxyetanol = ++ ++ +

Metylamin + ++ ++ ++

Metanol (metylenalkohol) = + ++ +

Metylénchlorid - = = -

Monochlorobenzen - = = -

Monoetanolamin ++ ++ ++ ++

Nafta - = ++ =

Nitrobenzen - = - -

Nitropropan = = - -

Oktanol (oktylalkohol) ++ ++ ++ ++

Perchloretylen - = ++ =

Peroxid vodíku = ++ ++ ++

Petroléter - = ++ =

Ředidlo - + ++ +

Ropné látky - = + =

Styren - = = -

Terpentýnová silice - = ++ =

Tetrachlorid uhlíku - = + =

THF tetrahydrofuran = = - -

Toulen - = + =

Topné oleje - = ++ +

Trichlorethylen - = = -

Trietanolamin 85% ++ ++ ++ ++

Xylen - = + =

Odolnostní parametry daných materiálu jsou pouze orientační. Vždy je nutné, aby rukavice splňovali normu 
EN ISO 374-1:2016 a byly na danou látku otestovány. Bližší informace Vám poskytnou na nejbližší prodejně 
nebo Váš obchodní zástupce.
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CHEMICKÁ ODOLNOST RUKAVIC POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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