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Ubranie ochronne żaroodporne typ lekki - komplet 
Komplet 4-cześciowy składa się z:  Ubrania dwuczęściowego OB-58/OS-58, getrów OG-12 i rękawic ochronnych. 

Opcjonalnie można dokupić kaptur OGK-1 

UBRANIE: 

Ubiór jest zgodny z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999 
Klasa ochrony:  

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 531: 1999 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. 
Osiągnięta klasy ochrony: 
A - ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia; czas dalszego palenia 0 sek, 
czas dalszego żarzenia 0 sek. 
C4 - promieniowanie cieplne (PN-EN 366:1995, metoda b) – stopień przenoszenia ciepła t > 151 s  
D3 - wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (PN-EN 373;1996) > 351 g  

Części składowe:   
Bluza OB-58 i spodnie OS-58  

Przeznaczenie:  
Ubranie przeznaczone jest do ochrony pracownika przed 
czynnikami gorącymi takimi jak płomień, rozpryski płynnego 
metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne. 

Wykonanie:  
Ubiór wykonany jest z następującego układu materiałów: 
- tkanina szklana ST-97 metalizowana,  
- tkanina bawełniana impregnowana niepalnie DK 8/150 N;  
- bluza zapinana jest na szybko rozłączne zapinki chronione 
plisą przed adhezją płynnego metalu;  
- spodnie regulowane za pomocą klamerek zamocowanych do szelek. 

Konserwacja:   
Czyszczenie zewnętrznej powierzchni należy wykonać przy pomocy 
miękkiej szmatki lub gąbki namoczonej w wodzie z dodatkiem mydła. 
Po usunięciu zanieczyszczeń powierzchnię należy wytrzeć do sucha. 
Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników. Nie prać. 

Przechowywanie:  
Ubiór przechowywać w stanie rozwieszonym w miejscach 
przewiewnych i suchych. Czas przechowywania jest praktycznie 
nieograniczony 

Uszkodzenia ubrania:  
Drobne uszkodzenia w postaci rozdarcia o długości nie więcej niż 3 
cm, przepalenie wierzchniej części ubrania do średnicy otworu nie 
większej niż 0,5 cm i ilości do 3 szt. rozerwania na szwie np. rękawa, 
mogą być naprawione u producenta ubrania. 



Uszkodzenia graniczne:  
Liczne przepalenia wierzchniej części (tkaniny szklanej metalizowanej), duże rozdarcia, nie dające się usunąć 
znaczne zabrudzenia wierzchniej tkaniny obniżają jego własności ochronne i takie ubranie należy 
bezwzględnie wycofać z eksploatacji.  

Transport:   
Do transportu opakowań z odzieżą używać środków transportu krytych, ze szczelnym dachem, które powinny 
być suche i czyste. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających 
przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GETRY 
 
Getry są zgodne z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999 

 
Klasa ochrony:  

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 531: 1999 określa 
odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. 
Osiągnięta klasy ochrony: 

A - ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia; czas 
dalszego palenia 0 sek, czas dalszego żarzenia 0 sek. 
C4 - promieniowanie cieplne (PN-EN 366:1995, metoda b) - 
stopień przenoszenia ciepła t > 151 s  
D3 - wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (PN-EN 
373;1996) > 351 g 

Zalecenia:   
Getry należy stosować z inną odzieżą ochronną.  

Przeznaczenie:  
Getry przeznaczone są do ochrony stóp i goleni pracownika 
przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień, rozpryski 
płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie 
cieplne. 



Wykonanie:  
Getry wykonane są z następującego układu materiałów: 
- tkanina szklana ST-97 metalizowana, 
- tkanina wełniana impregnowana niepalnie 9409/125 OG; 
- zapinane są na zatrzaski przymocowane do pasków z skóry termoodpornej. 

Konserwacja:  
Czyszczenie zewnętrznej powierzchni należy wykonać przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki namoczonej w 
wodzie z dodatkiem mydła. 
Po usunięciu zanieczyszczeń powierzchnię należy wytrzeć do sucha. Do czyszczenia nie wolno używać 
rozpuszczalników. Nie prać. 

Przechowywanie:  
Getry przechowywać w stanie rozwieszonym w miejscach przewiewnych i suchych. Czas przechowywania jest 
praktycznie nieograniczony 

Uszkodzenia getrów:  
Drobne uszkodzenia w postaci: 
- rozdarcia o długości nie więcej niż 3 cm,  
- przepalenie wierzchniej części,  
- wyrwanie paska czy zapinki  
mogą być naprawione przez producenta. 

Uszkodzenia graniczne:  
Liczne przepalenia wierzchniej części (tkaniny szklanej metalizowanej), duże rozdarcia, nie dające się usunąć 
znaczne zabrudzenia wierzchniej tkaniny obniżają jego własności ochronne i takie ubranie należy 
bezwzględnie wycofać z eksploatacji. 

Transport:  
Do transportu opakowań z odzieżą używać środków transportu krytych, ze szczelnym dachem, które powinny 
być suche i czyste. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających 
przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem. 

 

RĘKAWICE OCHRONNE 

Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 407:1997 

Poziom skuteczności: 
Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 407:1997 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. 
Poziom skuteczności określa sześciocyfrowy kod zamieszczony na metce każdej rękawicy. Osiągnięty poziom 
skuteczności: 

 4 - oznacza czas palenia. 
2 - oznacza czas kontaktu z gorącym przedmiotem, kontakt z 
przedmiotem o temperaturze 250 st.C.  
2 - jest to wskaźnik przenikania ciepła. 
4 - jest to czas przenoszenia ciepła. 
4 - jest to wskaźnik odporności tkaniny na rozpryski płynnego 
metalu. 
x - materiał nie był badany na duże rozpryski płynnego żelaza.  

Układ materiału z którego są wykonane rękawice był badany na duże rozpryski płynnego aluminium (wg 
PNEN 373: 1996). Wyniki badania:360 g płynnego Al. 



Przeznaczenie:  
Rękawice ochronne dla hutnika przeznaczone są do ochrony rąk pracownika przed czynnikami gorącymi 
takimi jak płomień, rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne, kontakt z 
gorącymi przedmiotami i ciepło konwekcyjne. 

Wykonanie:  
Rękawice wykonane są w następujących układach 
materiałów: 
- tkanina szklana ST-97 metalizowana i tkanina 
bawełniana impregnowana niepalnie 
- DK 8/150 N w części mankietu i grzbietu rękawicy 
- dwoina bydlęca wełna niepalna i podszewka niepalna 
w części chwytnej. 

Rękawice dostępne są w jednej wielkości 11.  

Konserwacja:  
Czyszczenie zewnętrznej powierzchni należy wykonać 
przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki namoczonej w 
wodzie z dodatkiem mydła. Po usunięciu zanieczyszczeń powierzchnię należy wytrzeć do sucha. Do 
czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników. Nie prać. 

Przechowywanie:  
Rękawice przechowywać w miejscach przewiewnych i suchych. Czas przechowywania jest praktycznie 
nieograniczony 

Uszkodzenia graniczne:  
Liczne przepalenia wierzchniej części (tkaniny szklanej metalizowanej), duże rozdarcia, nie dające się usunąć 
znaczne zabrudzenia wierzchniej tkaniny obniżają ich własności ochronne i takie rękawice należy 
bezwzględnie wycofać z eksploatacji. 

Opakowanie i transport:  
Rękawice pakowane są w worki foliowe po dziesięć par, na każdym opakowaniu zamieszczona jest instrukcja 
dla użytkownika. Do transportu opakowań z rękawicami używać środków transportu krytych, ze szczelnym 
dachem, które powinny być suche i czyste. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem. 

 
 

KAPTUR 
Osłona jest zgodna z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999 

Klasa ochrony:  
Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 531: 1999 
określa odporność materiału z jakiego wykonany jest 
wyrób. Osiągnięta klasy ochrony: 
- A - ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia; czas 
dalszego palenia 0 sek, czas dalszego żarzenia 0 sek. 
- C4 - promieniowanie cieplne (PN-EN 366:1995, 
metoda b) - stopień przenoszenia ciepła t > 151 s 
- D3 - wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (PN-EN 
373;1996) > 351 g  

Przeznaczenie:   
Osłona głowy i karku przeznaczona jest do ochrony 
głowy pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak 
płomień, rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, 
intensywne promieniowanie cieplne. 



 
 
 
Zalecenie:  

Osłona powinna być stosowana łącznie z inną odzieżą 
ochronną np. ubraniem metalizowanym. 

Wykonanie:   
Osłona wykonana jest z następującego układu 
materiałów: 

- tkanina szklana ST-97 metalizowana, 
- tkanina wełniana impregnowana niepalnie 9409/125 
OG  
- tkanina bawełniana impregnowana niepalnie DK 8/150 
N. 

Konserwacja:  
Czyszczenie zewnętrznej powierzchni należy wykonać przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki namoczonej w 
wodzie z dodatkiem mydła. Po usunięciu zanieczyszczeń powierzchnię należy wytrzeć do sucha. Do 
czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników. Nie prać. 

Przechowywanie:  
Ubiór przechowywać w stanie rozwieszonym w miejscach przewiewnych i suchych. Czas przechowywania jest 
praktycznie nieograniczony 

Uszkodzenia graniczne:  
Liczne przepalenia wierzchniej części (tkaniny szklanej metalizowanej), duże rozdarcia, nie dające się usunąć 
znaczne zabrudzenia wierzchniej tkaniny obniżają jego własności ochronne i taką osłonę należy bezwzględnie 
wycofać z eksploatacji. 

Transport:  
Do transportu opakowań z odzieżą używać środków transportu krytych, ze szczelnym dachem, które powinny 
być suche i czyste. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających 
przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem. 

Jednostka notyfikowana biorąca udział w ocenie zgodności:  
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czerniakowska 16  
00-701 Warszawa,  
Numer notyfikacji 1437 

 


