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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14325:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 162 Ochranné oděvy,
včetně ochrany paží a rukou a záchranných vest, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14325:2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Významné změny mezi tímto dokumentem a jeho předchozím vydáním jsou uvedeny v příloze A.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje klasifikaci odolnosti a zkušební metody pro materiály použité
v protichemickém ochranném oděvu včetně rukavic a obuvi. Rukavice a obuv by měly mít stejné
požadavky na ochrannou bariéru proti chemikáliím jako textilie, pokud jsou nedílnou součástí oděvu.
Toto je referenční norma, na kterou se mohou úplně nebo zčásti odvolávat další požadavkové normy
na ochranné oděvy proti chemikáliím, ale tato norma není vyčerpávající v tom smyslu, že výrobkové
normy mohou vyžadovat zkoušky podle zkušebních metod, které nejsou zahrnuty v této normě.

Je důležité, aby výrobce nebo dodavatel ochranného oděvu proti chemikáliím stanovil správné třídy
odolnosti, přičemž cílem tříd je uvádět odolnost ochranných oděvů proti chemikáliím při
předpokládaném použití, a aby uživatel (osoba, která stanovuje potřebnou ochranu) posoudil riziko
a stanovil správnou třídu odolnosti pro dané použití.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    ČSN EN 20811:1994, která přejímala EN 20811:1992, byla zrušena z důvodu nahrazení
evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.


