A 89/686/EK irányelv szerinti egyéni védôeszközök vonatkozó szabványai és a termékeken feltüntetett jelölések jelentései
1.

2.

Bevezetés
Ez az összefoglaló nem tartalmazza a különleges felhasználású
egyéni védôeszközök (tûzoltóság, honvédség) szabványait és
jelöléseit. A területen alkalmazott szabványokban elôírt jelöléseket és a hozzá tartozó jelentéseket soroljuk fel. Minden egyéni
védôeszközön kötelezô a „CE” jelölés feltüntetése és a termék
bevizsgálását elvégzô notifikált intézet notifikációs száma. Az
alábbiakban a „CE” jelölésen kívül a szabványszámokat és az
általánostól eltérô felhasználási területeket fogjuk taglalni.

Az elsô szám jelentése:
2
Ultraibolya (UV) szûrô
3
Ultraibolya (UV) szûrô, jó színfelismerést biztosít
4
Infravörös (IR) szûrô
5
Napszûrô IR nélkül
6
Napszûrô IR-rel
A szûrôfokozat jelentése:
1,2–1,4 Rövidzárlati elektromos ív esetén
1,2–5 Napsugárzás esetén
1,2–10 Üvegipar, öntöde esetén
1,1–1,4 Erôs fényviszonyok esetén
1,7–13 Hegesztô szûrôk esetén
1,7
Ponthegesztés
3–5
Hegesztés
5–7
Vágás oxigénnel
7 fölött Ívhegesztés, plazmavágás

Védôsisakok
Az ipari védôsisakok területén két szabvány létezik:
– MSZ-EN 397 Ipari védôsisakok,
– MSZ-EN 812 Beütôdés elleni védôsisakok.
A két szabvány között az a különbség, hogy a beütôdés elleni
védôsisakokat nem vizsgálják a leesô tárgyak ellen és a héj
átlyukadására sem.
A védôsisakokon kötelezôen fel kell tüntetni:
– A gyártó nevét és jelét.
– A gyártás idôpontját (év, hónap.) A védôsisak a gyártástól
számított 3 évig használható.
– A nagyságot. (A fejméretet cm-ben, pl.: 54–61. Ez azt jelenti,
hogy ilyen fejméretek között állítható a fejkosár.)
– A sisak típusát a sisakhéjon és a fejkosáron egyaránt.

3.6. Lencse optikai osztály
1
+/- 0,06 dioptria állandóan viselhetô
2
+/- 0,12 dioptria alkalmanként viselhetô
3
+/- 0,25 dioptria eltérés megengedett, ritkán viselhetô
4.

A védôsisakokon alkalmazható egyéb jelölések:
– „-20 °C”
-20 °C környezeti hômérsékletig használható.
– „-30 °C”
-30 °C környezeti hômérsékletig használható.
– „150 °C”
+150 °C környezeti hômérsékletig használható.
A fenti jelölések hiányában a védôsisakok -10 °C és +50 °C
közötti környezeti hômérsékleten viselhetôek.
– „440 Vac”rövid ideig tartó érintkezés megengedett 440 V
váltakozóáramnál.
– „1000 V” rövid ideig tartó érintkezés megengedett 1000
V-ig.
– „MM”
védelmet biztosít fröccsenô fémolvadékok ellen.
– „LD”
nagy oldalirányú terhelés veszélye esetén is
használható.

Légzésvédô eszközök
A légzésvédelem területén az alábbi szabványokat alkalmazzuk.
MSZ-EN 149:2001 Részecskék elleni, szûrôanyaggal ellátott
álarcok
MSZ-EN 136
Egész álarcok
MSZ-EN 140
Fél- és negyedálarcok
MSZ-EN 143
Részecskeszûrô
MSZ-EN 141
Gáz- és kombinációs szûrôk
MSZ-EN 405
Gázok, vagy gázok és részecskék elleni
kilégzôszeleppel ellátott, szûrôanyagból
készült félálarcok
MSZ-EN 12941 Légzésvédôk. Rásegítéses, szûrési típusú légzésvédôk. Kámzsával.
MSZ-EN 12942 Légzésvédôk. Rásegítéses, szûrési típusú légzésvédôk. Gázálarccal.

– MSZ-EN 532
– MSZ-EN- 533
– MSZ-EN 702

– MSZ-EN 1456

– MSZ-EN 13911
– MSZ-EN 368
– MSZ-EN 369
– MSZ-EN 14325
– MSZ-EN 464

– MSZ-EN 465

– MSZ-EN 466

– MSZ-EN 467

– MSZ-EN 468
3.

Szem- és arcvédelem
A szem- és arcvédelem területén alkalmazott szabványokat
az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
– alapszabványok
– a keret típusának jelölése
– látómezô típusának jelölése
– mechanikai ellenállóképesség
– sugárzással szembeni védelem
– lencse optikai osztály

3.1. Szabványok
Alapszabványok
– MSZ-EN 166 – Általános követelmények
– MSZ-EN 167 – Optikai vizsgálati módszerek
– MSZ-EN 168 – Nem optikai vizsgálati módszerek
Termékekre vonatkozó szabványok
– MSZ-EN 169 – Hegesztéses szûrôk
– MSZ-EN 170 – Ultraibolya szûrôk
– MSZ-EN 171 – Infravörös szûrôk
– MSZ-EN 172 – Napfényszûrôk
Hegesztés
– MSZ-EN 175 – Hegesztéses munkák felszerelése
– MSZ-EN 379 – Aktív hegesztéses szûrôk
Lézer
– MSZ-EN 207 – Lézersugárzás elleni szûrôk
– MSZ-EN 208 – Lézer berendezések elleni szûrôk

Minden terméken fel kell tüntetni a gyártót a termék típusát,
különbözô méretek esetén a méretét, és a szabványt.
MSZ-EN 14387 Gázszûrôbetétek és kombinált szûrôk
MSZ-EN 14435 Nyomólevegôs légzésvédôk
4.1. Részecskeszûrô félálarcokon található egyéb jelölések
FFP1
4,5-szeres MAK értékig használható
FFP2
12-szeres MAK értékig használható
FFP3
50-szeres MAK értékig használható
D
folyékony és szilárd alkotórészek elleni védelem
jelölésére
OV
szerves eredetû szagok elleni védelemre
AV
savas gôzök és gázok elleni védelemre
4.2. Gázszûrô betéteken található jelölések
A betûjelöléseken kívül körbefutó színcsíkkal is jelöli a betét
felhasználhatósági körülményeit.
A barna szerves anyagok ellen
B szürke szervetlen anyagok ellen
E sárga kén, kéndioxid ellen
K zöld
ammóniák ellen
P fehér részecskék ellen
NO kék
nitrogén ellen
HG piros higany ellen
CO fekete szénmonoxid ellen
SX lila
anyagspecifikus
AX barna 65 °C forráspont alatti szerves anyagok ellen
5.

A megfelelô szabvány szerinti jelöléseket fel kell tüntetni mind
a kereten, mind pedig a látómezôn.
3.2. A keret típusának jelölése
– B-D
Gyártó (Bacou-Dalloz)
– 166
Szabvány szám
– 167 xxx Felhasználási terület
•3
= folyadékok (cseppek vagy kilövellések)
•4
= nagy méretû porszemcsék (>5µm)
•5
= gáz és finom porok
•8
= rövidzárlati villamos ív
•9
= meleg, szilárd anyagok és fémolvadékok
–F
Mechanikai ellenállás jele
– F(T)
Hômérsékleti mechanikai ellenállás jele (-5 °C-tól
+55 °C-ig)
–H
Kisméretû fejen viselhetô szemüveg jelzése
– 2.5
Nagy szilárdságú keret jelölése

Zaj ellen védô eszközök
A hallásvédô eszközökre két szabvány vonatkozik:
– MSZ-EN 352-1 Fültokok
– MSZ-EN 352-2 Füldugók
– MSZ-EN 458
Hallásvédôk kiválasztása, karbantartása,
ajánlások

5.1. Fültok
A fültokokon maradandóan meg kell jelölni:
– a gyártó nevét, vagy védjegyét
– a modell megnevezését
– a szabvány számát
– különleges viselés esetén az erre utaló helyzet megjelölését.
A csomagoláson – és/vagy a kezelési – használati utasításban
fel kell tüntetni az összes olyan körülményt, amely befolyásolhatja a védelmi képességet.
Fel kell tüntetni az SNR (súlyozott átlag zajcsillapítás) értéket
és a frekvenciánkén mért zajcsillapítási értékeket.

– MSZ-EN 943

Védôruházat. Hô és láng elleni védelem.
Korlátozott láng terjedés vizsgálata.
Védôruházat. Hô- és lángvédelem lángterjedésgátló anyagok és anyagkombinációk.
Védôruházat. Hô és láng elleni védelem.
Vizsgálati módszer a kontakt hô átbocsátásának meghatározása a védôruházaton vagy annak anyagán.
Védôruházat tûzoltók részére. Különleges tûzoltáshoz használt hôvisszaverô
ruházat követelményei és vizsgálat módszerei.
Védôruházat tûzoltók részére. Kámzsák.
Védôruházat. Védelem folyékony vegyszerek ellen. Áteresztôképesség.
Vizsgálati módszer: az anyagok folyadék
áteresztésével szembeni ellenállása.
Védôruházat vegyszerek ellen. Teljesítményosztályba-sorolás.
A folyékony és gáznemû vegyszerek –
beleértve az aeroszolokat és a szilárd részecskéket – ellen védô ruházat.
Vizsgálati módszer: a gázzáró öltözetek
tömörségének meghatározása (belsô
nyomásos vizsgálat).
Védôruházat. Védelem folyékony vegyszerek ellen. Teljesítménykövetelmények a ruházat különbözô részei között
permetzáró kapcsolattal rendelkezô,
vegyszerek ellen védô ruházathoz.
Védôruházat. Védelem folyékony vegyszerek ellen. Teljesítménykövetelmények a ruházat különbözô részei között
folyadékzáró kapcsolatokkal rendelkezô,
vegyszerek ellen védô ruházat.
Védôruházat. Védelem folyékony vegyszerek ellen. Teljesítménykövetelmények testrészek védelmét ellátó ruhadarabokhoz.
Védôruházat. Védelem folyékony vegyszerek ellen. Vizsgálati módszer: permet
behatolással szembeni ellenállás meghatározása. (Permetteszt).
Védôöltözet folyékony és gáz alakú
vegyszerek ellen, beleértve a folyékony
aerosol és szilárd részecskéket is.
Jól láthatóságot biztosító védôruha.
Védôruházat. Idôjárás elleni védelemre.
Védôruházat. Hideg elleni védelemre.
Védôruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok.

Kalapács jel: Mechanikai veszélyekkel szembeni védelmet jelöl.

Nyitott könyvjel „i” betûvel: A védôruhára vonatkozóan fontos
információt tartalmaz a kezelési–
használati utasítás és ezt kötelezôen el kell olvasni.
Biológiai jel: Biológiai veszélyekkel szembeni védelmet jelöli.

Ív elleni védelem: Zárlati ív elleni védelmet jelöli.
Klasse 1: 4 kA
Klasse 2: 7 kA
Az ív tartási ideje 400 V-on: 500 msec
7.

A védôkesztyûkön fel kell tüntetni a gyártót, a termék típusát
és méretét.
A kötelezô jelöléseken túl az alábbi jeleket találhatjuk a védôkesztyûkön.
Kalapács jel: A; B; C; D kategória jelöléssel, mechanikai ártalmak ellen.
A Kopásállóság (4 szint)
B Vágással szembeni ellenállás (5 szint)
C Szakítószilárdság (4 szint)
D Átszúrással szembeni ellenállás (4 szint)

3.4. Mechanikai ellenállóképesség
A
Nagy energiájú ütközés (190 m/s) esetén, arcvédôknél
B
Közepes energiájú ütközés (120 m/s) esetén, zárt szemüvegeknél
F
Gyenge energiájú ütközés (45 m/s) esetén, száras szemüvegeknél
S
Alacsony energiájú ütközés (12 m/s) esetén ásványi
üveg lencsével ellátott szemüveg esetén
T
Ütközéssel szembeni ellenállás szimbóluma szélsôséges hômérsékleten (-5 °C-tól +55 °C-ig).
3.5. Sugárzással szembeni védelem
A sugárzással szembeni védelem esetén az UV, IR és napszûrôknél a jelölés egy elôszámból és egy szûrôfokozatból áll.

5.2. Füldugó
A füldugón való jelölés korlátozott, mivel azon információt
elhelyezni nem lehet. A fenti jelöléseket és információkat ezért
a gyûjtôcsomagoláson kell elhelyezni. Jelölni kell, hogy a
füldugó egyszer, vagy többször használható-e.
6.

Védôruházatok
A védôruházatokra az alábbi szabványok vonatkoznak:
– MSZ-EN 340
Védôruházat. Általános elôírások.
– MSZ-ISO 3758 Textíliák kezelési jelképeinek kódcimkéi.
– MSZ-EN 348
Védôruházat.
Vizsgálati módszer: az anyagok viselkedésének meghatározása megolvadt fém
kismértékû kifröccsenésekor.
– MSZ-EN 366
Védôruházat.
Hô és tûz elleni védelem. Vizsgálati módszer: sugárzó hôforrásnak kitett anyagok
és anyag-összeállítások értékelése.
– MSZ-EN 367
Védôruházat.
Hô és lángok elleni védelem.
– MSZ-EN 373
Védôruházat.
Az anyagok megolvadt fém kifröccsenésével szembeni ellenállásának értékelése.
– MSZ-EN 469
Védôruházat tûzoltók részére. Tûzoltási
védôruházat követelményei és vizsgálati
módszerei.
– MSZ-EN 470-1 Hegesztéshez és hasonló mûveletekhez
használt védôruházat.
– MSZ-EN-531
Védôruházat. Hô és láng elleni védelem.
Kivéve tûzoltási és hegesztési munkálatokhoz használt védôruházat.
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Egyéni védôeszközök gyártása és forgalmazása, fejtôl a lábig.

8.3. A munkacipôk kategória jelölései
ORO Fûtôolajjal szembeni ellenállás
01
Zárt kéregrész, olajálló talp, antisztatikus és energiaelnyelô sarok
02
A 01 követelményeken túl vízáteresztés és vízfelvétel
03
A 02 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület
04
Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus
és energiaelnyelô sarok
05
A 04 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület
8.4. Az egyéb jelölések
A
Antisztatikus cipô
E
Energiaelnyelô sarok
WRU A felsôrész vízgôzáteresztô és vízálló
P
Átszúrásbiztonság
C
Vezetôképes talp
HI
Meleg elleni szigetelés
CI
Hideg elleni szigetelés
HRO Kontakt hôvel szembeni ellenállás
WR A teljes lábbeli vízálló
M
Lábfejvédelem
AN Bokavédelem

Szikrakisülés jel: Antisztatikusság jele.

– MSZ-EN 471
– MSZ-EN 343
– MSZ-EN 342
– MSZ-EN 1149-1
– MSZ-EN 1149-2
– MSZ-EN 1149-3
– MSZ-EN 381
Védôruházat kézi láncfûrészek használói
részére.
– MSZ-EN 510
Mozgó gépalkatrészek közelében használandó védôruhák és követelményei.
– MSZ-EN 530
Védôruházati anyag kopásállósága.
– MSZ-EN 863
Védôruházat. Mechanikai tulajdonságok.
Vizsgálati módszer: átlyukasztási ellenállás.
– MSZ-EN 13998 Lánckötények.
– MSZ-EN 14058 Védôruházat. Hideg környezet ellen.
– MSZ-EN 14360 Védôruházat. Esô ellen.
– ENV 50354
Ív elleni védôruházat.

Esernyô: idôjárás elleni védelmet jelöl két számmal
X = vízállóság (3 szint)
Y = vízgôz áteresztôképesség (3 szint)

Biológiai jel: Mikroorganizmusokkal szemben.

Jégvirág: idôjárás elleni ruha melegbélésén két számmal
X = vízgôzáteresztô képesség ( 2 szint)
Y = melegtartó képesség (2 szint)

Lombik jel: Vegyszerártalmak ellen.

Jégvirág: hideg elleni védelmet jelöl három számmal
X = aláöltözettel mért hôszigetelô képesség
Y = légáteresztô képesség (3 szint)
Z = vízgôzáteresztô képesség (3 szint)

A lánckesztyûkön a különbözô méreteket különbözô színekkel
jelölik.
Az elektromos védôkesztyûk kategória jelölései:
00 500 Volt munkafeszültségig
0
1000 Volt munkafeszültségig
1
7500 Volt munkafeszültségig
2 17000 Volt munkafeszültségig
3 26500 Volt munkafeszültségig
4 36000 Volt munkafeszültségig

Szikrakisülés jel: Elektrosztatikus feltöltôdés elleni védelmet jelöl.

Láncfûrész jel: Láncfûrésszel dolgozók részére (3 szint)

Mellény jel: Jól láthatóságot biztosító védôruházat jelölése.
X = nappali és éjszakai jól láthatóságot biztosító anyagok mennyisége a védôruhán.
(3 szint)
Y = a fényvisszaverô anyag osztályba sorolása
(1. vagy 2.)
Lombik jel: Veszélyes vegyszerek behatolása elleni védelmet
jelöl.
3. típus – folyadékokkal szemben
4. típus – permetekkel szemben
5. típus – szilárd részecskékkel szemben
6. típus – fröccsenéssel szemben

„A munkáltató köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, karbantartani, azokat a munkakörülmények változásából adódóan vagy elhasználódásuk miatt cserélni, illetôleg a meglétükrôl meggyôzôdni.” (Részlet a 2/1998. [I. 16.] MüM rendeletbôl)
Figyelmeztetô jel

Tiltó jel

Biztonsági szín
Vörös (piros)

A
B
C
D

MSZ-EN 388 Mechanikai ártalmak
Kopásállóság
Vágással és metszéssel szembeni ellenállás
Szakító szilárdság
Átszúrással szembeni ellenállás

ciklus szám
indexszám
Newton
Newton

2
>500
>2,5
>25
>60

3
>2000
>5,0
>50
100

4
>8000
10,0
>75
>150

5
–
>20,0
–
–

MSZ-EN 388 Vágási ellenállás leesô éles tárgy esetén
Vágási vizsgálat 1050 g tömegû fém penge esetén 150 mm magasságból.

A
B
C

MSZ-EN 511 Hidegártalmak
Konvektív hideggel szembeni ellenállás
Kontakt hideggel szembeni ellenállás
Vízállóság (1 szint – min. 30 perc áthatolásig)

A
B
C
D
E
F

MSZ-EN 407 Hôártalmak
Hô- vagy lángállóság
Kontakt hôvel szembeni ellenállás
Konvektív (átadott) hôvel szembeni ellenállás
Sugárzó hôvel szembeni ellenállás
Olvadt fém kismértékû fröccsenése
Nagy mennyiségû olvadt fém fröccsenése

Jelentés
Tiltás
Veszély

Tûzvédelmi tájékoztató jel

Kiegészítô jel

Példa
Veszélyes magatartás, állj, üzemszünet,
vészkikapcsoló, menekülés (mentés)
Hely

Sárga
vagy borostyánsárga

Figyelmeztetés

Figyelem, vigyázat

Kék

Rendelkezés

Meghatározott magatartás vagy tevékenység, egyéni védôfelszerelés kötelezô

Zöld

Vészkijárat, menekülési
útvonal, elsôsegély
Veszélymentesség

Ajtók, kijáratok, utak, eszközök, helyek
Visszatérés a normális állapothoz

1. számú melléklet a 2/1998. (I. 16.) MüM rendelethez
1. Tiltó jelek – Alak: kör
Fekete piktogram fehér alapon, szélén és a harántsávban (balról jobbra 45°-os szögben
a vízszinteshez) vörös. A vörös szín a jel felületének legalább 35%-át teszi ki.

Dohányozni tilos Nyílt láng használata Gyalogosok számára Vízzel oltani tilos
és dohányzás tilos
tilos

Szívritmusszabályozóval
belépni tilos

Erre a helyre
rakodni tilos

Nem ivóvíz

Illetékteleneknek
belépni tilos

A felvonón
Vízzel locsolni tilos
személyszállítás tilos

Szállítóeszközzel
behajtani tilos

Rádiótelefon
használata tilos

2. Figyelmeztetô jelek – Alak: háromszög
Fekete piktogram sárga alapon, fekete szegély.
A sárga szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.

Gyúlékony
Robbanásveszélyes
(tûzveszélyes anyag)
anyag
vagy magas
hômérséklet*

Mérgezô anyag

Maró anyag

Radioaktív anyag

Függô teher

Munkagép
közlekedés

Áramütés veszélye Általános veszély

Lézersugár

Oxidáló anyag

Nem ionizáló
sugárzás

Erôs mágneses tér

Botlásveszély

Alacsony
hômérséklet

Ártalmas vagy
ingerlô anyag**

Robbanásveszélyes
légkör

Gázpalack

Elcsúszás veszélye

Zuhanásveszély

MSZ-EN 388 Antisztatikusság
Teszteredmény: 106–109 Ωcm.

Elsôsegély vagy menekülési jel

Tûzvédelmi berendezés,
eszköz, anyag

Teljesítmény szint
X␣ – erre az ártalomra nem történt bevizsgálás
0␣ – 1 alatti érték
1
>100
>1,2
>10
>20

Rendelkezô jel

Biológiai veszély

* ha a magas hômérsékletre nem figyelmeztet külön jel
** ennek a jelnek a háttere borostyánsárga is lehet annak érdekében, hogy megkülönböztessék a más közúti jelzôtáblától

hôszigetelés m2-ben, °C/W
hôellenállás m2-ben, °C/W

>0,10
>0,025

>0,15
>0,050

>0,22
>0,100

>0,30
>0,150

–
–

3. Rendelkezô jelek – Alak: kör
Fehér piktogram kék alapon. A kék szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.

Védôszemüveg
Fejvédô
Hallásvédô
Légzésvédô
használata kötelezô használata kötelezô használata kötelezô hsználata kötelezô

lánghatás
>15 perc
hôátadás
hôátadás
40 °C – cseppek száma
40 °C – cseppek száma

<20˝
100 °C
>4˝
>5˝
>5
>30

<10˝
250 °C
>7˝
>30˝
>15
>60

<3˝
350 °C
>10˝
>90˝
>25
>120

<2˝
500 °C
>18˝
>150˝
>35
>200

–
–
–
–
–
–

Lábvédô
Védôkesztyû
Védôruha
használata kötelezô használata kötelezô használata kötelezô

Arcvédô
Testhevederzet Gyalogosok részére Általános utasítás
használata kötelezô használata kötelezô
(kiegészítô jelzéssel)

4. Elsôsegély vagy menekülési jel – Alak: téglalap vagy négyzet
Fehér piktogram zöld alapon. A zöld szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.

Menekülési út vagy vészkijárat

Láng jel: lángkicsapás veszélye elleni védelem két számmal
(MSZ-EN 533)
Y = láng terjedése (3 szint)
Z = lángmentesített védôruha tisztítás utáni védôképessége (3 szint)
Láng jel: A; B; C; D; E kategória jelöléssel láng és hôhatás ellen
A
Védôruha anyaga megfelel az EN
533-as szabvány Z = 3-as kategóriának
B (B1–B5) Áramló hô elleni szigetelés.
C (C–)
Sugárzó hô elleni szigetelés
D (D1–D3) Olvadt fröccsenô alumínium elleni
hôszigetelés.
E (E1–E3) Olvadt fröccsenô vas elleni hôszigetelés.

Minden terméken jelölni kell a gyártót, a termék megnevezését, cikkszámát és gyártási évet (év/hó vagy év/hét). Ez nagyon
fontos, mert a zuhanásgátlókat évente felül kell vizsgálni a
gyári elôírásoknak megfelelôen.
A munkaöveken és hevedereken jelölni kell a méretnagyságot.
A zuhanásgátlókon, önmentô készülékeken és csörlôkön jelölni kell a mûködô hosszt.
Az egy pozícióban használható védôeszközökön a mûködési
helyzetet is jelölni kell.

Védôkesztyûk

Sugárzás jel: Radioaktív ártalmak ellen.
A kötelezô gyártó, méretjelölés és a mosási KRESZ címke
mellett a következô jelöléseket találhatjuk a védôruhákon.

Zuhanásgátlók
A zuhanásgátlókra vonatkozó szabványok:
MSZ-EN 341
Ereszkedôk, önmentôk
MSZ-EN 353-1
Fix zuhanásgátló rendszerek (rögzített)
MSZ-EN 353-2
Mozgatható zuhanásgátló rendszer
MSZ-EN 358
Helyzetbeállítók, munkaövek
MSZ-EN 360
Visszahúzódó típusú zuhanásgátlók
MSZ-EN 361
Biztonsági hevederek
MSZ-EN 362
Csatlakozók
MSZ-EN 363
Lezuhanásgátló rendszerek
MSZ-EN 364
Vizsgálati módszerek
MSZ-EN 365
Jelölések, idôszakos vizsga, karbantartás
MSZ-EN 354
Kötelek
MSZ-EN 355
Energiaelnyelôk
MSZ-EN 813
Beülô hevederek
MSZ-EN 1496
Mentôkészülékek
MSZ-EN 1497
Mentôhevederek
MSZ-EN 1498
Mentôövek (hónalj alatt [helikopter])
MSZ-EN 795
A Kikötési pontok
MSZ-EN 795
B Mozgatható kikötési pontok
MSZ-EN 795
C Vízszintes zuhanásgátló rendszer
MSZ-EN 795
D Vízszintes sínes rendszer
MSZ-EN 795
E Súly- és ellensúlypont
MSZ-EN 892-1
Hegymászó kötelek

A VÉDELMI SZINTEK ÉRTÉKEI

Jégvirág jel: A; B; C kategória jelöléssel hideg ártalom ellen.
A Konvektív hideggel szemben (4 szint)
B Kontakt hideggel szemben (4 szint)
C Vízállóság (1 szint)
Láng jel: A; B; C; D; E; F kategória jelöléssel, hô ártalmak ellen.
A Hô- vagy lángállóság (4 szint)
B Kontakt hôhatás (4 szint)
C Konvektív hôhatás
D Sugárzó hôhatás (4 szint)
E Kis mennyiségû olvadt fém fröccsenése
(4 szint)
F Nagy mennyiségû olvadt fém fröccsenése
(4 szint)

9.

Érinteni tilos

Kés jel: Szúrással szembeni ellenállás.

8.
3.3. Látómezô típusának jelölése
–3
Kód: szûrôképesség
2 és 3 = UV • 4 = IR • 5 és 6 = napszûrô
– 1.2
Védelmi osztály: 1,2 és 7 között
– B-D
Gyártó (B-D = Bacou-Dalloz)
–1
Optikai osztály (1 = állandó viselet, 2 és 3 = alkalmankénti viselet)
–F
Mechanikai ellenállás jele (F = ütközés)
– (F)T
Hômérsékleti mechanikai ellenállás jele (-5 °C-tól
+55 °C-ig)
–8
Rövidzárlati elektromos ív jele
–9
A fémolvadék nem-tapadásának és meleg, szilárd
anyagok elleni védelmének jele
–K
Apró részecskék károsító hatásának jele
–N
Páramentesség jele
–R
IR sugárzás elleni védelem jele
–O
(O) eredeti lencse jele, (V) helyettesítô lencse jele

Kézvédelem
A kézvédelem területén használatos szabványok:
– MSZ-EN 420
Általános követelmények
– MSZ-EN 388
Mechanikai ártalmak, antisztatikusság és
vágás elleni vizsgálat
– MSZ-EN 407
Termikus kockázatok ellen védô kesztyûk
– MSZ-EN 511
Hideg elleni vizsgálat
– MSZ-EN 421
Ionizáló sugárzás elleni védelem
– MSZ-EN 374-2 Mikroorganizmusokkal szembeni védelem
– MSZ-EN 374
Vegyszerek elleni védelem
– MSZ-EN 1082-1 Lánckesztyû
– MSZ-EN 60-903 Szigetelô anyagú kesztyûk (FAM)

8.2. A védôcipôk kategória jelölései
PB Alapkövetelményeknek megfelel
P1 Zárt kéregrész, antisztatikus és energiaelnyelô sarok
P2 A P1 követelményeken túl vízáteresztés és vízfelvétel
P3 A P2 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás
és mintázott járófelület
P4 Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus
és energiaelnyelô sarok
P5 A P4 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás
és mintázott járófelület

ROBOTEX KIADÓI ÜZLETÁG KFT.
Táblagyártás és forgalmazás.
Munka- és tûzvédelmi kiadványok, nyomtatványok, óriási választék – kedvezô ár.
Munkavédelmi és Tûzvédelmi Szaküzlet • H–1138 Budapest, Tomori köz 13.
Telefon/fax: 06-1-329-7472, 06-1-350-1236 • Mobil: 06-30-535-4503
E-mail: robotex@chello.hu • Web-áruház: www.robotex.hu

Lábvédelem
A lábvédelem területén alkalmazott szabványok.
– MSZ-EN ISO 20344 Lábvédelem
– MSZ-EN ISO 20345 Biztonsági lábbelik (200J) orrmerevítôvel
– MSZ-EN ISO 20346 Védôlábbelik (100J) orrmerevítôvel
– MSZ-EN ISO 20347 Munkalábbelik, orrmerevítô nélkül
– MSZ-EN ISO 17249 Biztonsági lábbelik láncfûrész vágással szemben
– EN 50321
Villamos szigetelô lábbelik
– EN 13832
Vegyszerálló lábbelik

MSZ-EN 421 Ionizáló sugárzás és/vagy radioaktív ártalmak
A kesztyût áteresztési vizsgálatnak és speciális hatásoknak kell alávetni.
Iránymutató (kiegészítô táblaként)

MSZ-EN 374 Mikroorganizmusokkal szembeni védôképesség
A piktogram akkor alkalmazható, ha a kesztyû áteresztési (levegôáramlási) vizsgálatnak lett alávetve.
Elsôsegély

MSZ-EN 374-2 Víz és enyhe vegyszerek elleni védelem
MSZ-EN 374-3 Vegyszerártalmak elleni védelem

A védôlábbelin fel kell tüntetni a gyártót, a szabványt, a
kategóriát, a lábbeli megnevezését, cikkszámát és méretét.
A kategória és egyéb tulajdonságok jelölései az alábbiak lehetnek:
8.1.␣ A biztonsági lábbelik kategória jelölése
8.2.␣ A védôlábbelik kategória jelölései
8.3.␣ A munkalábbelik kategória jelölései
8.4.␣ A biztonsági, védô és munkalábbelik egyéb jelölései
8.1. A biztonsági cipôk kategória jelölései
SB Minden alapkövetelménynek megfelel
S1 Az alapkövetelményeken felül zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiaelnyelés
S2 Az S1 követelményeken felül vízgôzáteresztés és vízfelvétel
S3 Az S2 követelményeken felül átszúrás mentes talplemez
S4 Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus
és energiaelnyelô sarok
S5 Az S4 követelményeken túl talpátszúrással szembeni védelem

A
E
WRU
P
C
HI
CI
HRO
WR
M
AN

Ártalmak jelölése
Alapkövetelmények
Zárt sarokrész
Antisztatikus lábbeli
Energiaelnyelô sarok
A felsôrész vízgôzáteresztô és vízálló képességû
Átszúrásbiztonság
Vezetôképes talp
Meleg elleni szigetelés
Hideg elleni szigetelés
Kontakt hôvel szembeni ellenállás
A teljes lábbeli vízálló
Lábfejvédelem
Bokavédelem
▲ Elôírt követelmény

Biztonsági zuhany Szemöblítô készülék

Vészbejelentô
telefon

Orvos

5. Tûzvédelmi tájékoztató jel – Alak: téglalap vagy négyzet
Fehér piktogram vörös alapon. A vörös szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.

A JELÖLÉS A CIPÔKET VÉDELMI SZINTJÜK SZERINT OSZTÁLYOZZA
Szakmai osztályozás
MSZ-EN ISO 20345 Biztonsági lábbeli (200J-os orrmerevítô)
MSZ-EN ISO 20346 Védôlábbeli (100J-os orrmerevítô)
MSZ-EN ISO 20347 Munkalábbeli (orrmerevítô nélkül)

Hordágy

SB
PB

▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tûzivíz tömlô

Szimbólum
S1
S2
P1
P2
01
02

S3
P3
03

Kategóriák
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

▲
▲
▲
▲
▲
▲
●
●
●
●
●
●
●

● Kiegészítô védelem

A PLAKÁT SZERZÔI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL, UTÁNNYOMÁSÁT A TÖRVÉNY TILTJA.

Létra

Tûzoltó készülék

Tüzbejelentô telefon

Iránymutató (kiegészítô táblaként)

A 11.§ (1) bekezdés szerinti sárga-fekete, illetve vörös-fekete csíkozás

2. számú melléklet a 2/1998. (I. 16.) MüM rendelethez
A biztonsági jelek és a kiegészítô táblán elhelyezett írásjelek legkisebb méretei
Tiltó és rendelkezô
jel

Figyelmeztetô jel

Elsôsegély- vagy
menekülési jel,
tûzvédelmi
tájékoztató jel,
kiegészító tábla

Felismerési távolság
(m)

Átmérô
d (mm)

Hosszabbik oldal
b (mm)

Rövidebb oldal
a (mm)

Betûmagasság
h (mm)

1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
14
16
17
19
21
24

50
50
100
100
200
200
200
400
400
400
400
400
600
600
600
600

50
100
100
200
200
200
400
400
400
400
600
600
600
600
900
900

12,5
25,5
50,5
50,5
50,5
100,5
100,5
100,5
100,5
200,5
200,5
200,5
200,5
200,5
300,5
300,5

4
8
10
14
17
20
27
30
34
40
47
54
57
64
70
80

Kiegészítô tábla

