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Informace výrobce / návod k použití

Ochranné rukavice proti teplotním rizikům dle DIN EN 407: 2004

Metalizované a nemetalizované rukavice

Výrobce: TEMPEX GmbH Ochranné oděvy
Postfach 1740, D-89507 Heidenheim
Plocquet-Str. 11, D-89522 Heidenheim
Tel.+49 7321 32561 Fax+49 7321325470

1. Požadavky na žáruodolné ochranné oděvy
Ochranné rukavice proti tepelným rizikům jsou osobní ochranné prostředky kategorie III a 
podléhají přezkoušení vzorku a zjištění jeho ochranných vlastností. Rukavice, které 
odpovídají této normě, chrání ruce proti žáru  / ohni v jedné nebo více následujících formách:

DIN EN 407 předpokládá následující dílčí zkoušky:

 Hořlavost 4 stupně
 Kontaktní teplo 4 stupně
 Sálavé teplo 4 stupně
 Malé roztavené okuje 4 Stupně
 Velké roztavené okuje 4 stupně

Vyšší stupeň odpovídá vyššímu zatížení.

Příklad etikety - popisu vlastností: v pořadí

2. Oblast pro nasazení ochranných rukavic proti tepelným rizikům
Pro zjištění správného typu ochranných rukavic pro uvažované pracovní nasazení musí 
uživatel analyzovat možná nebezpečí.

Je nutno např. zvážit, zda bude nositel pracovat s nářadím ale štulpna a nárt budou vystaveny 
vysokému stupni zatížení sálavým teplem (doporučení použít metalizované rukavice) nebo 
nebo bude brát žhavé předměty přímo do rukou (doporučení použít nemetalizované rukavice 
s odpovídající izolací).



Provedené zkoušky a dosažené stupně ochrany je možno konzultovat s výrobcem. Mimo to 
jsou tyto zřejmé z etikety, která je součástí oděvu.

Příklad etikety - popisu vlastností: v pořadí

3. Typy rukavic
Pytlové návleky
Jednostranné pačáky
Oboustranné palčáky
3-prsté rukavice
5-ti prsté rukavice

4. Velikosti rukavic
Ochranné rukavice TEMPEX proti tepelným rizikům jsou vyráběny v jednotné velikosti, 
s možností volby různých délek u některých typů. Rukavice jsou velmi volně střižené. Z toho 
vyplývají lepší izolační vlastbnosti a možnost rychlého sejmutí rukavic v nouzových 
případech.

5. Doba použitelnosti
Použitelnost není omezena. Vyřazení rukavic z provozu záleží na stupni poškození 
používáním, eventuelně stupněm znečištění. Znečištění oděvů může vést ke snížení 
ochranných vlastností.

6. Působení na pokožku – není známo

7. Skladování oděvů
Rukavice TEMPEX je nutno skladovat v suchém a bezprašném prostředí. Praní a čištění se 
nepředpokládá.

8. Likvidace
Jako běžný domovní odpad

9. Pokyny
Kombi rukavice mohou být použity samostatně nebo s doplňky (návleky). Použití samotných 
návleků není dovoleno.

Znečištění oděvů může vést ke snížení ochranných vlastností.

Zertifikováno u:
BGIA
Alte Heerstrasse 111
53757 St. Augustin

Zkoušeno pod číslem: 0121




