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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-03-20.
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Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.
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Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
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jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN 16350:2014) 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 října 2014 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 října 2014.

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

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU, viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů 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, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.



1 Předmět normy

Tato evropská norma poskytuje dodatečné požadavky pro ochranné rukavice nošené v prostorách,
kde se
nacházejí nebo by se mohly vyskytovat hořlavé nebo výbušné oblasti (viz IEC 60079-32-1). Určuje
zkušební metodu a požadavky na provedení, značení a informace pro ochranné rukavice omezující
vznik elektrostatického náboje pro minimalizování rizika výbuchu.

Tato evropská norma nepokrývá:

ochranu elektronických zařízení;●

ochranu proti síťovým napětím;●

izolační ochranné rukavice pro práci pod napětím (EN 60903);●

ochranné rukavice pro svářeče (EN 12477).●

Pro kyslíkem obohacené hořlavé atmosféry nemusí být požadavky dostačující.

Tato evropská norma by měla být používána s příslušnými normami určenými pro rizika, pro která je
rukavice navržena.

POZNÁMKA Ochranné rukavice omezující vznik elektrostatického náboje jsou účinné pouze tehdy,
pokud je uživatel uzemněn přes odpor menší než 108 W.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


