ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1. ΜΔΑ ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΔΡΗΧΝ: ΓΑΝΣΗΑ
1.1.
ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ
1.1.1. Πεδίο σπήζηρ: Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνζηαζία από απινύο κεραληθνύο
θηλδύλνπο (ηξηβέο, ζπκπηέζεηο, εθδνξέο) ζε ζηεγλό πεξηβάιινλ ,γηα εξγαδόκελνπο ζε
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο , θήπνπο, κεραλνηερλίηεο, νδεγνύο θνξηεγώλ, απνθξαθηηθώλ ,
ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ .
1.1.2. Υαπακηηπιζηικά: Μήθνο πεξ.20-25 εθ. Πάρνο: 1-1,2 mm
Τιηθό θαηαζθεπήο: παιάκε, δάρηπια θαη αληίρεηξαο από επεμεξγαζκέλν βόεην δέξκα,
καλζέηα θαη εμσηεξηθό κέξνο από βακβαθεξό ύθαζκα κε ειαζηηθή ηαηλία ζύζθημεο
ζην άλσ κέξνο ηεο παιάκεο
Δπίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ : 2 (ηξηβή), 1 (θνπή κε ιεπίδα), 2 (δηάζρηζε), 2
(δηάηξεζε)
ήκαλζε:
CE, πξνκεζεπηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, θσδηθνί
κεραληθώλ αληνρώλ 2-1-2-2, εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο
Πξόηππα: ΔΝ-388, ΔΝ-420

1.2.
1.2.1.

ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ PVC
Πεδίο σπήζηρ: γηα πξνζηαζία από ρεκηθνύο, κεραληθνύο, βηνινγηθνύο θηλδύλνπο ζε
όιεο ηηο αλσηέξσ εηδηθόηεηεο σο θαη ζηνπο απαζρνινπκέλνπο κε ην θαζαξηζκό ησλ
νρεκάησλ.
Υαπακηηπιζηικά: Μήθνο πεξ. 30 cm, πάρνο: 1 mm.
Τιηθό θαηαζθεπήο: εμσηεξηθά PVC (πνιπβπληινρισξίδην ή θνηλώο βπλίιην), εζσηεξηθή
επέλδπζε από αλζηδξσηηθό πιηθό
Μεραληθέο αληνρέο : 3 (ηξηβή), 1 (θνπή κε ιεπίδα), 2 (δηάζρηζε), 1 (δηάηξεζε)
ήκαλζε:
CE, πξνκεζεπηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, θσδηθνί
κεραληθώλ αληνρώλ 3-1-2-1 εηθνλόζεκα πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο,
ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο
Πξόηππα: ΔΝ-388, ΔΝ-420, ΔΝ-374

ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΝΗΣΡΗΛΗΟ
Πεδίο σπήζηρ: γηα πξνζηαζία από ηζρπξά ρεκηθά ή κηθξννξγαληζκνύο (γηα
εξγαδόκελνπο ζηελ θαζαξηόηεηα θαη γηα απαζρνινύκελνπο κε ςεθαζκνύο)
1.3.2. Υαπακηηπιζηικά: Μήθνο πεξ.30 cm., πάρνο: 0,5 mm.
Τιηθό θαηαζθεπήο: εμσηεξηθά ληηξίιην, εζσηεξηθή επέλδπζε από αλζηδξσηηθό πιηθό
Μεραληθέο αληνρέο : 3 (ηξηβή), 1 (θνπή κε ιεπίδα), 0 (δηάζρηζε), 1 (δηάηξεζε)
ήκαλζε:
CE, πξνκεζεπηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, θσδηθνί
κεραληθώλ αληνρώλ 3-1-0-1, εηθνλόζεκα πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο,
ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο
Πξόηππα: ΔΝ-388, ΔΝ-420, ΔΝ-374.1, ΔΝ-374.2, ΔΝ-374-3, ΔΝ 659
1.3.
1.3.1.

ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ & ΝΗΣΡΗΛΗΟ
Πεδίο σπήζηρ: γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ ζε εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ε παιάκε κπνξεί
λα εθηεζεί ζε ρεκηθέο νπζίεο ή ζε πγξό πεξηβάιινλ, όπσο ζπλεξγεία ζπληήξεζεο ζε
πγξό πεξηβάιινλ, κε βάςηκν ειαηνρξσκαηηζκνί ,ζηνπο απαζρνινύκελνπο κε ηελ
ξήςε άζθαιηνπ , ηελ απνρέηεπζε , ύδξεπζε .
1.4.2. Υαπακηηπιζηικά: Μήθνο πεξ.20-25 cm., πάρνο: min 0,5 mm
Τιηθό θαηαζθεπήο: παιάκε, δάρηπια θαη αληίρεηξαο από ληηξίιην, καλζέηα θαη
εμσηεξηθό κέξνο από βακβαθεξό ύθαζκα κε ειαζηηθή ηαηλία ζύζθημεο ζην άλσ κέξνο
ηεο παιάκεο ή ειαζηηθή καλζέηα
Μεραληθέο αληνρέο : 3 (ηξηβή), 1 (θνπή κε ιεπίδα), 2 (δηάζρηζε), 2 (δηάηξεζε)
ήκαλζε:
CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, θσδηθνί
κεραληθώλ αληνρώλ 3-1-2-2 εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο
Πξόηππα: ΔΝ-388, ΔΝ-420
1.4.
1.4.1.

1.5.
1.5.1.

ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ
Πεδίο σπήζηρ: γηα αληηκεηώπηζε ρεκηθώλ νπζηώλ ή κηθξννξγαληζκώλ ζηνπο
απαζρνινύκελνπο ζηελ απνρέηεπζε/ ύδξεπζε , θαζαξίζηξηεο εζσηεξηθώλ ρώξσλ ,
ζην ρεκηθό θαη κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην .
Υαπακηηπιζηικά: Μήθνο πεξ.20 cm., πιηθό θαηαζθεπήο: ληηξίιην
Μεραληθέο αληνρέο : αδηάθνξν αθνύ είλαη κηαο ρξήζεσο
Μεγέζε: L- XL , πζθεπαζία: θνπηηά 100/200 ηεκ.
ήκαλζε: CE, πξνκεζεπηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, εηθνλόζεκα
πξνζηαζίαο από ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο
Πξόηππα: ΔΝ-374

ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ
Πεδίο σπήζηρ: ζε ζπγθνιιήζεηο γηα πξνζηαζία από κεραληθνύο θηλδύλνπο, επαθή
κε ζεξκόηεηα, κηθξέο εθηνμεύζεηο ιησκέλσλ κεηάιισλ.
1.6.2. Υαπακηηπιζηικά: Μήθνο πεξ. 30cm., πιηθό θαηαζθεπήο: εηδηθά επεμεξγαζκέλν
δέξκα κε εζσηεξηθή επέλδπζε
Μεραληθέο αληνρέο : 3 (ηξηβή), 1 (θνπή κε ιεπίδα), 2 (δηάζρηζε), 1 (δηάηξεζε)
Θεξκηθέο αληνρέο: 3 (θαύζε), 1 (επαθή κε ζεξκέο επηθάλεηεο), 3 (ζεξκόηεηα κε
αγσγή), 1 (αθηηλνβνινύκελε ζεξκόηεηα), 4 (κηθξέο εθηνμεύζεηο ηεγκέλνπ κεηάιινπ),
Υ (κεγάιεο εθηνμεύζεηο ηεγκέλνπ κεηάιινπ)
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, εηθνλόζεκα
πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο θαη πξνζηαζία από ζεξκόηεηα
Πξόηππα: ΔΝ-388, ΔΝ-420, ΔΝ-407
1.6.
1.6.1.

1.7.
1.7.1.
1.7.2.

ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ
Πεδίο σπήζηρ: εξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε ζηνπο ειεθηξνιόγνπο θαη ζηνπο
απαζρνινύκελνπο κε ηα αζθαιηηθά
Υαπακηηπιζηικά: Μήθνο 30 cm., Τιηθό θαηαζθεπήο: ζπλζεηηθό πιηθό ρσξίο ξαθέο
Κιάζε ηάζεο εξγαζίαο : 00, RC : απμεκέλε κεραληθή αληνρή, αληνρή ζε όδνλ, νμέα,
πεηξειαηνεηδή, ςύρνο
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, αξηζκόο ζεηξάο, έηνο θαη κήλαο
θαηαζθεπήο, θιάζε ηάζεο εξγαζίαο, θσδηθόο εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο, RC,( ζήκα
δηεζλνύο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC)
Πξόηππα: ΔΝ-60903

εκεηώλεηαη όηη ε θιάζε αθνξά ζηελ ηάζε εξγαζίαο από ηελ νπνία πξνζηαηεύνπλ ηα
γάληηα Αλ ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πξνζηαζία από κέζε ηάζε ηόηε πξέπεη λα επηιεγνύλ
γάληηα θιάζεο 2 ηα νπνία είλαη πην ρνληξά αιιά πξννξίδνληαη κόλν γηα ρεηξηζκνύο θαη
όρη γηα εξγαζία

2. ΜΔΑ ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΔΦΑΛΖ: ΚΡΑΝΖ
2.1.
ΚΡΑΝΖ
2.1.1. Πεδίο σπήζηρ: γηα πξνζηαζία ηεο θεθαιήο ζε ρώξνπο όπνπ εθηεινύληαη εξγαζίεο ζε
δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, ζηνπο απαζρνινύκελνπο ζε
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ζε εξγαζίεο ρξσκαηηζκώλ, ζηελ απνρέηεπζε.
2.1.2. Υαπακηηπιζηικά: Τιηθό θαηαζθεπήο: εμσηεξηθό θέιπθνο από ζπλζεηηθό πιηθό κε
νπέο αεξηζκνύ,
Κεθαιόδεκα: ζηεξεσκέλν ζην θέιπθνο ζε 4 ζεκεία, δπλαηόηεηα ξύζκηζεο κεγέζνπο.
Καηαθόξπθνη ηκάληεο θεθαινδέκαηνο από ζπλζεηηθέο ίλεο ή καιαθό πιαζηηθό.
Ρύζκηζε ηκάληα απρέλα κε θνριία κηαο θίλεζεο γηα λα ξπζκίδεηαη αθνύ έρεη θνξεζεί.
Αλζηδξσηηθή επέλδπζε ηκάληα πξνζώπνπ από δέξκα, ε νπνία ζα κπνξεί λα
αθαηξείηαη γηα λα πιέλεηαη.
Πξνζηαζία από ειεθηξηθό ξεύκα: 440 vac
Γηάξθεηα αζθαινύο ρξήζεο: 3-5 ρξόληα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, δηειεθηξηθή
αληνρή: 440 vac, απηνθόιιεηε εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο αζθαινύο ρξήζεο,
ζπληήξεζεο, απνζήθεπζεο.
Πξόηππα: ΔΝ-397

3. ΜΔΑ ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΦΘΑΛΜΧΝ: ΓΤΑΛΗΑ- ΑΠΗΓΗΑ – ΜΑΚΔ
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

ΓΤΑΛΗΑ-ΜΑΚΑ GOGGLES
Πεδίο σπήζηρ: ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ πξνζηαζία από ρεκηθέο νπζίεο (πγξέο ή
ζθόλεο) ή/θαη από κεραληθνύο θηλδύλνπο (ηξνρόο, ηόξλνο θ.α.), δειαδή γηα ηνπο
ρεηξηζηέο εξγαιεηνκεραλώλ, ζηνπο απαζρνινύκελνπο ζηνπο θήπνπο θαη ζηνπο
ρξήζηεο ρεκηθώλ νπζηώλ
Υαπακηηπιζηικά: Οπηηθόο δίζθνο: αξθεηά κεγάινο ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε
νξαηόηεηα, Τιηθό θαηαζθεπήο νπηηθνύ δίζθνπ: πνιπθαξβνληθό ή άιιν πνιπκεξέο
Οπηηθή θιάζε: θαηεγνξία 1 (θαηάιιεινο γηα ζπλερή ρξήζε)
Μεραληθή αληνρή: θαηεγνξία Β, Αληνρή ζε ηξηβή: θαηεγνξία Κ,

Πξνζηαζία από ζάκβσζε: θαηεγνξία Ν, Πξνζηαζία από ηεγκέλα κέηαιια/ζεξκά
πγξά: θαηεγνξία 9
Πιαίζην ζηήξημεο νπηηθνύ δίζθνπ: κε ηκάληα ζηεξέσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη
θαη νπέο έκκεζνπ αεξηζκνύ, Μεραληθή αληνρή: θαηεγνξία Β
Πξνζηαζία από πγξέο ρεκηθέο νπζίεο: θαηεγνξία 3, Πξνζηαζία από ζθόλε:
θαηεγνξία 4
ήκαλζε: ζην πιαίζην: CE, θαηαζθεπαζηήο, έηνο θαηαζθεπήο, Β-3-4
ζηνλ νπηηθό δίζθν: 1-Β-Κ-Ν-9
Πξόηππα: ΔΝ-166
Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε έλαο ηύπνο κε ηα πξναλαθεξζέληα
ραξαθηεξηζηηθά είηε δύν ν έλαο γηα πξνζηαζία από ρεκηθέο νπζίεο ( δελ είλαη
απαξαίηεηνη νη θσδηθνί ( 9 θαη Β ) θαη άιινο γηα κεραληθνύο θηλδύλνπο ( δελ είλαη
απαξαίηεηνη νη θσδηθνί 3 θαη 4 ζην πιαίζην )

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ
Πεδίο σπήζηρ: ζε εξγαζίεο ζην ύπαηζξν ηνπο ζεξηλνύο κήλεο
Υαπακηηπιζηικά: Οπηηθόο δίζθνο: Τιηθό θαηαζθεπήο: πνιπθαξβνληθό ή άιιν
πνιπκεξέο Οπηηθή θιάζε: θαηεγνξία 1 (θαηάιιεινο γηα ζπλερή ρξήζε)
Πξνζηαζία από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππέξπζξνπ
θάζκαηνο): 6
Βαζκόο απνξξόθεζεο αθηηλνβνιίαο: 2 ή 2,5. Αληνρή ζε ηξηβή: θαηεγνξία Κ
Βξαρίνλεο: ξπζκηδόκελνπ κήθνπο γηα θαιύηεξε πξνζαξκνγή Μεραληθή αληνρή:
θαηεγνξία F (θξνύζε ρακειήο ελέξγεηαο)
ήκαλζε: ζηνπο βξαρίνλεο: CE, θαηαζθεπαζηήο, έηνο θαηαζθεπήο,
F Μεραληθή αληνρή,
ηνλ νπηηθό δίζθν: 1 Οπηηθή θιάζε
-6_2 (ή 6_2,5)-_ πνπ
ζπκβνιίδεη ηε δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο
-F Μεραληθή αληνρή,
Κ πξνζηαζία έλαληη ηξηβήο
Πξόηππα: ΔΝ-166, ΔΝ-169

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

ΚΡΑΝΟ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΑΠΗΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΟΞΟ
Πεδίο σπήζηρ: ζε ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο
Υαπακηηπιζηικά: Η δηάηαμε απνηειείηαη από θξάλνο πξνζηαζίαο κε ελζσκαησκέλν
αζπίδην πξνζηαζίαο από ειεθηξηθό ηόμν ζην εζσηεξηθό ηνπ θξάλνπο ην νπνίν ζα
είλαη δπλαηό λα θαηεβαίλεη θαη λα θαιύπηεη ην πξόζσπν ηνπ ρξήζηε, θαζώο θαη
δηάηαμε ρεηξηζκνύ κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ζα αλεβάδεη ή ζα θαηεβάδεη ην αζπίδην
θαηά ηελ θξίζε ηνπ.
Κξάλνο: Πξνζηαζία από ειεθηξηθό ξεύκα: 440 vac
Κεθαιόδεκα κε θαηαθόξπθνπο ηκάληεο από πιεθηέο ζπλζεηηθέο ίλεο θαη ηκάληεο
κεηώπνπ θαη απρέλα από ζπλζεηηθό πιηθό ρακειήο ππθλόηεηαο. Η πξνζαξκνγή
κήθνπο ηκάληα απρέλα ζα γίλεηαη κε θνριία ξύζκηζεο πνπ ζα βξίζθεηαη ζην πίζσ
κέξνο ηνπ ηκάληα απρέλα.
Τπνζηάγσλν κε ξπζκηζηή κήθνπο. Γεξκάηηλνο ή
βακβαθεξόο ηκάληαο απνξξόθεζεο ηδξώηα ζην κέησπν. ην εμσηεξηθό ηκήκα ηνπ
θειύθνπο ζα ππάξρεη ε δηάηαμε κε ηελ νπνία ζα ξπζκίδεηαη ε ζέζε ηνπ αζπηδίνπ.
Αζπίδην: Οπηηθή θιάζε: θαηεγνξία 2 ην πνιύ (πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα ρξήζεο)
Βαζκόο θιίκαθαο : 2-1.2 ή 3-1.2, Μεραληθή αληνρή: θαηεγνξία Β(θξνύζε κέζεο
ελέξγεηαο), Πξνζηαζία από ειεθηξηθό ηόμν: θαηεγνξία 8, Πξνζηαζία από ζάκβσζε:
θαηεγνξία Ν, Αληνρή ζε ηξηβή: θαηεγνξία Κ
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, έηνο θαηαζθεπήο, δηειεθηξηθή αληνρή: 440 vac,
Πξόηππα: ΔΝ-397 (θξάλνο), ΔΝ-166 (αζπίδην)

3.4.
3.4.1.
3.4.2.

ΓΤΑΛΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛΖΣΧΝ
Πεδίο σπήζηρ: ζε ζπγθνιιήζεηο κε αέξηα (νμπγόλν)
Υαπακηηπιζηικά: Γπαιηά ηύπνπ κάζθαο, νη έγρξσκνη θαθνί ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα
αλαζεθώλνληαη (ηύπνο flip-up) όηαλ δελ γίλεηαη νμπγνλνθόιιεζε.

Οπηηθόο δίζθνο : Τιηθό θαηαζθεπήο: πνιπθαξβνληθό ή άιιν πνιπκεξέο. Οη νπηηθνί
δίζθνη ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα αιιάδνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε
ζθίαζε αλάιν γκε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή αεξίνπ ζύκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ-169.
Οπηηθή θιάζε: θαηεγνξία 1 (θαηάιιεινο γηα ζπλερή ρξήζε)
Βαζκόο ζθίαζεο: 4 έσο 8
Μεραληθή αληνρή: θαηεγνξία F (θξνύζε ρακειήο ελέξγεηαο)
Πιαίζην: Μεραληθή αληνρή: θαηεγνξία F (θξνύζε ρακειήο ελέξγεηαο)
ήκαλζε: ζην πιαίζην: CE, θαηαζθεπαζηήο, έηνο θαηαζθεπήο, F
ζηνλ νπηηθό δίζθν: 1-F
Πξόηππα: ΔΝ-166, ΔΝ-175

3.5.
3.5.1.
3.5.2.

ΜΑΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ
Πεδίο σπήζηρ: ζηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο
Υαπακηηπιζηικά: Μάζθα πνπ θαιύπηεη όιν ην πξόζσπν κε νπηηθνύο δίζθνπο πνπ
απνξξνθνύλ ηελ αθηηλνβνιία ησλ ζπγθνιιήζεσλ. Μπνξνύλ λα επηιεγνύλ είηε ηύπνο
πνπ ζηεξίδεηαη ζην θεθάιη είηε ηύπνο πνπ θξαηηέηαη κε ην ρέξη (αζπίδην).
Τιηθό θαηαζθεπήο: fiberglass
Οη έγρξσκνη νπηηθνί δίζθνη ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα αιιάδνπλ γηα λα
ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε ζθίαζε αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ έληαζε
ηνπ ξεύκαηνο.
Οπηηθή θιάζε: θαηεγνξία 1 (θαηάιιεινο γηα ζπλερή ρξήζε)
Βαζκόο ζθίαζεο: 9 έσο 14
Μεραληθή αληνρή πιαηζίνπ: θαηεγνξία F (θξνύζε ρακειήο ελέξγεηαο)
ήκαλζε: ζην πιαίζην: CE, θαηαζθεπαζηήο, έηνο θαηαζθεπήο, F
ζηνλ νπηηθό δίζθν: 1, 9 έσο 14 βαζκνύο ζθίαζεο
Πξόηππα: ΔΝ-166, ΔΝ-175, ΔΝ-169

4. ΜΔΑ ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΑΠΝΟΖ: ΜΑΚΔ
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.2.

ΦΗΛΣΡΟΜΑΚΑ Ρ1
Πεδίο σπήζηρ: ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ πξνζηαζία κόλν από ηε ζθόλε π.ρ.
νηθνδνκηθέο θαη αζθαιηηθέο εξγαζίεο , θαζαξηόηεηα ρώξσλ .
Υαπακηηπιζηικά: Μάζθα ηύπνπ P (έλαληη ζσκαηηδίσλ ιεπθή) κε ελζσκαησκέλν
θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζθόλεο ηύπνπ 1 (πξνζηαζία από κηθξέο ζπγθεληξώζεηο
ξύπσλ) κε δηπιό ηκάληα πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιύπηεη κύηε, ζηόκα θαη πηγνύλη.
Τιηθό θαηαζθεπήο: ζπλζεηηθό πιηθό, πζθεπαζία: 20-30 ηεκ.
Πξόηππα: ΔΝ 149, ήκαλζε: ε κάζθα θαη ηα θίιηξα ζα πξέπεη λα θέξνπλ αλεμίηεια
ηππσκέλα ηα εμήο: CE, FF(=Filtering Facepiece)-P1, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο
πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, Κσδηθόο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο.
ΦΗΛΣΡΟΜΑΚΑ Α1 Ρ1
Υαπακηηπιζηικά: Φηιηξόκαζθα πνπ πξνζηαηεύεη κύηε , πεγνύλη , ζηόκα ηεο νπνίαο
ην θπξίσο ζώκα είλαη από δηεζεηηθό πιηθό πνπ πξνζηαηεύεη από νξγαληθά αέξηα θαη
ζσκαηίδηα
Πξόηππα: ΔΝ 405,
ήκαλζε: ε κάζθα θαη ηα θίιηξα ζα πξέπεη λα θέξνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο:
CE, FF(=Filtering Facepiece)-Α1P1, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο
θαηαζθεπήο, Κσδηθόο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο.
Η θηιηξόκαζθα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζπζθεπαζκέλε ζε ζαθνύια πνπ όηαλ δελ
ρξεζηκνπνηείηαη ζα θπιάζζεηαη
Η επηινγή αλάκεζα ζε θηιηξόκαζθα ή κάζθα κε θίιηξα ζρεηίδεηαη κε ην θόζηνο ( ζηε
κάζθα αιιάδνληαη κόλν ηα θίιηξα ) θαη ηελ άλεζε (νη θηιηξόκαζθεο ππεξηεξνύλ )

ΜΑΚΑ ΖΜΗΔΧ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΑΔΡΗΑ
Πεδίο σπήζηρ: θαηά ηηο εξγαζίεο κε ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο όπσο π.ρ,
ζηνπο απαζρνινύκελνπο κε ην βάςηκν ( θηίξηα ΄θάγθεια, ειαηνρξσκαηηζκνί θιπ)
ζηνπο θεπνπξνύο ζηνπο νδεγνύο απνθξαθηηθώλ , ζηνπο απαζρνινπκέλνπο ζε
απνρέηεπζε ζηελ αζθαιηόζηξσζε .
4.3.2. Υαπακηηπιζηικά: Κπξίσο κάζθα από ζπλζεηηθό πιηθό κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο πνπ
ζα θαιύπηνπλ κύηε ζηόκα θαη πηγνύλη. Πξνηηκάηαη κάζθα κε δηπιά θίιηξα (ρξώκαηνο
θαθέ θαη ιεπθνύ): Α1Ρ3 ή ηζνδύλακε θηιηξόκαζθα
(έλαληη νξγαληθώλ
αεξίσλ/αηκώλ/ζσκαηηδίσλ θαη γηα πξνζηαζία ζε κηθξέο ζπγθεληξώζεηο ξύπσλ) ή
Α2Ρ3 -εθόζνλ δηαζέηεη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία- έλαληη νξγαληθώλ
αεξίσλ/αηκώλ/ζσκαηηδίσλ θαη γηα πξνζηαζία ζε κεζαίεο ζπγθεληξώζεηο ξύπσλ)
Τιηθό θαηαζθεπήο: ζπλζεηηθό πιηθό .
ήκαλζε: ε κάζθα θαη ηα θίιηξα ζα πξέπεη λα θέξνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο:
CE, FF (filtering facepiece), θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο,
εκεξνκελία ιήμεσο θίιηξσλ, Κσδηθόο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, ρξσκαηηθόο
θσδηθόο θίιηξσλ (θαθέ θαη ιεπθό)
Πξόηππα: ΔΝ-140 γηα ηε κάζθα θαη ΔΝ-141γηα ηα θίιηξα.
4.3.
4.3.1.

ΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΜΔ ΦΗΛΣΡΑ
Πεδίο σπήζηρ: γηα πξνζηαζία από νξγαληθά θαη αλόξγαλα αέξηα, αηκνύο νμέσλ,
ακκσλία, ζσκαηίδηα, δειαδή γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο κε ηνπο ςεθαζκνύο ζηνπο
θήπνπο, ζηηο απνιπκάλζεηο θαη ηελ απνρέηεπζε ,ηερλίηεο νρεκάησλ
4.4.2. Υαπακηηπιζηικά: θπξίσο κάζθα από ζπλζεηηθό πιηθό κε ηκάληεο πξνζαξκνγήο.
Καιύπηεη όιν ην πξόζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νθζαικώλ.
Σν
θαηάιιειν θίιηξν είλαη ην ΑΒΔΚ2 Ρ3 (Α= ρξώκαηνο θαθέ: έλαληη νξγαληθώλ αεξίσλ
θαη αηκώλ, Β=γθξη: έλαληη αλόξγαλσλ αεξίσλ θαη αηκώλ, Δ= θίηξηλν: έλαληη HCl
(Hydrogen Cloride), H2S (Hydrogen Sulfide), Κ= πξάζηλν: έλαληη ακκσλίαο θαη Ρ=
ιεπθό: έλαληη ζσκαηηδίσλ)
ήκαλζε: ε κάζθα θαη ηα θίιηξα ζα πξέπεη λα θέξνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο:
CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, εκεξνκελία ιήμεσο
θίιηξσλ, Κσδηθόο Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο.
ηα θίιηξα ζα ππάξρεη θαη
ρξσκαηηθόο θώδηθαο.
Πξόηππα: ΔΝ-136 γηα ηε κάζθα θαη EN-141 γηα ηα θίιηξα
4.4.
4.4.1.

5. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΖ ΔΝΓΤΜΑΗΑ : ΓΗΛΔΚΑ-ΠΟΓΗΔ
5.1.
ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ
5.1.1. Πεδίο σπήζηρ: γηα εξγαζίεο θνληά ζε θηλνύκελα νρήκαηα, ζηνπο απαζρνινύκελνπο
κε αζθαιηνζηξώζεηο, ζηε ζήκαλζε νδώλ, ζηελ ύδξεπζε/απνρέηεπζε, ηερληθά έξγα
ζηνπο νδνύο , ζηνπο εξγάηεο θήπσλ, επηβιέπνληεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ .
5.1.2. Υαπακηηπιζηικά: Γηιέθν κε έληνλα δηαθξηλόκελν ρξώκα αθόκα θαη ζε ζπλζήθεο
ρακεινύ θσηηζκνύ, κε δύν νξηδόληηεο ισξίδεο από εηδηθό αλαθιαζηηθό πιηθό.
Τιηθό θαηαζθεπήο: βακβάθη (15%) θαη πνιπεζηέξαο (85%)
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, θσδηθνί 2-2
(επηθάλεηα αλαθιαζηηθνύ πιηθνύ – ζπληειεζηήο αληαλάθιαζεο) θαη εηθνλόζεκν γηα
αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο
Πξόηππα: ΔΝ-340, ΔΝ-471

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

ΠΟΓΗΔ ΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ
Πεδίο σπήζηρ: ζηνπο απαζρνινύκελνπο κε ζπγθνιιήζεηο
Υαπακηηπιζηικά: πνδηέο από εηδηθά επεμεξγαζκέλν ππξίκαρν δέξκα (θξνύηα)
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, έηνο
θαηαζθεπήο, εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από ζεξκόηεηα
Πξόηππα: ΔΝ-370 ΔΝ-470

5.3.
5.3.1.

ΣΟΛΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΥΖΜΗΚΑ
Πεδίο σπήζηρ: ζηνπο απαζρνινύκελνπο κε ηνπο ςεθαζκνύο ζηνπο θήπνπο θαη ηηο
απνιπκάλζεηο, ζηνπο απαζρνινύκελνπο ζην ρεκηθό /κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην, κε
ηηο βαθέο , θαζαξηόηεηα ρώξσλ .
Υαπακηηπιζηικά: εληαίεο ζηνιέο (garment) από Tyvek ή ηζνδύλακα πιηθά πνπ
πξνζηαηεύνπλ από πηηζηιίζκαηα ρεκηθώλ νπζηώλ θαη ζθόλεο, ελώ παξάιιεια
πξνζηαηεύνπλ επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο.
Πξνζηαζία από ρεκηθέο νπζίεο: 4: από αεξνιύκαηα (sprays), 5: από ζηεξεά
ζσκαηίδηα (ζθόλεο), 6: από πηηζηιίζκαηα πγξώλ νπζηώλ.
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, έηνο
θαηαζθεπήο, θσδηθνί 4-5-6, εηθνλόζεκν πξνζηαζίαο από πηηζηιίζκαηα ρεκηθώλ
νπζηώλ
Πξόηππα: ΔΝ-340, ΔΝ-463 (ΔΝ-368 )

5.3.2.

5.4

ΣΟΛΔ ΔΡΓΑΗΑ

5.4.1 Πεδίο σπήζηρ: ζηνπο απαζρνινύκελν εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ( ζπλεξγεία
ύδξεπζεο –απνρέηεπζεο , κεραλνηερλίηεο , ειεθηξνιόγνη , νδεγνί, ρεηξηζηέο)
5.4.2 Υαπακηηπιζηικά: ηνιέο δπν ηεκαρίσλ ζύκθσλα κε ην ππόηςπο ΔΝ-340: 2003
αθάθη ρξώκαηνο γθξη-πνξηνθαιή .Μαλζέηεο ξεγθιάλ, ξπζκηδόκελεο κε θόπηηζεο .
Σέζζεξηο( 4) ηζέπεο εθ ησλ νπνίσλ κία (1) πάλσ ζην καλίθη, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν
ζρέδην
Παληειόλη ρξώκαηνο γθξη – πνξηνθαιί. Διαζηηθέο πιεπξέο ζηε κέζε . Δπηά ( 7) ηζέπεο
ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην
2
ύλζεζε πθάζκαηνο : 65 % πνιπεζηέξαο , 35% βακβάθη , βάξνο 245 gr/cm
Aληνρή ζε ζξάζε θαηά ΔΝ ΙSO 13934-1 Πξνζηαζία από ρεκηθέο νπζίεο: 4: από
Αληνρή θάζεηεο απόζρηζεο ΔΝ ΙSO 13937-1 , NFGO7-148
Αληίζηαζε ζε ηξηβή θαηά ΔΝ ΙSO 12947-2.
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, , έηνο θαηαζθεπήο,
Πξόηππα: ΔΝ-340, 2003

6. ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ
6.1.
6.1.1.
6.1.2.

ΓΑΛΟΣΔ
Πεδίο σπήζηρ: ζηνπο απαζρνινύκελνπο ζηελ ύπαηζξν ππό βξνρή θαη ηνπο πγξνύο
ρώξνπο
Υαπακηηπιζηικά: αδηάβξνρν ππόδεκα ηύπνπ C(=κπόηα) 2(=από ζπλζεηηθό πιηθό),
από αληηζηαηηθό πιηθό, αβιαβήο, άλεηε, ζηαζεξή, κε πξνζηαηεπηηθό δαθηύισλ έλαληη
θξνύζεο έσο 200 J, κε θιεηζηή θηέξλα θαη ηαθνύλη απνξξόθεζεο κεραληθήο
ελέξγεηαο, κε πξνζηαηεπηηθό ζόιαο έλαληη δηάηξεζεο θαη αληηνιηζζεηηθή ζόια κε
απιαθώζεηο .
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο.
ύκβνιν S5.
Πξόηππα: ΔΝ-344, ΔΝ-345

6.2 ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ( ΔΝ ISO 20345 )
6.2.1
6.2.2

Πεδίο σπήζηρ: ζε όινπο ηνπο απαζρνινπκέλνπο ησλ ηερληθώλ ζπλεξγείσλ
αλεμαξηήησο εξγαζίαο , επηβιέπνληεο
Υαπακηηπιζηικά : Σα ππνδήκαηα ηύπνπ Β(=εκηάξβπιν) 1(=από δέξκα), απηήο ηεο
θαηεγνξίαο εθηόο από ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηέρνπλ ( αληνρέο ,
θαηαπνλήζεηο , βιαπηηθνύο παξάγνληεο , εξγνλνκία , αληηνιηζζεηηθέο ηθαλόηεηεο θιπ
) νθείινπλ λα θέξνπλ ππνρξεσηηθά πξνζηαηεπηηθά δαθηύισλ . Δπίζεο, είλαη
ππνρξεσηηθή ε αληνρή ηεο εμσηεξηθήο ζόιαο ζε πεηξειαηνεηδή .
Δθόζνλ ηα παπνύηζηα πιεξνύλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ( θαη κόλνλ απηέο ) , θέξνπλ
ην ζύκβνιν SB ( Safety- Basic )
Πξόηππα: ( ΔΝ ISO 20345 )
Όηαλ πιεξνύληαη ηαπηόρξνλα νξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο ην παπνύηζη
κπνξεί λα ιάβεη έλα από ηα ζύκβνια S1,S2,S3
ήκαλζε:
 CE,

θαηαζθεπαζηήο,
 θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο,
 Σν ζύκβνιν S1 πνπ ζπκβνιίδεη
 Πξνζηαζία δαθηύισλ
 Αληνρή ηεο ζόιαο ζε πεηξειαηνεηδή
 Κιεηζηή θηέξλα
 Αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο ( A )
 Απνξξόθεζε ελέξγεηαο ζηε θηέξλα (Δ)




Σν ζύκβνιν S2 πνπ ζπκβνιίδεη όπσο S1 θαη επηπιένλ
Γηαπέξαζε λεξνύ
Απνξξόθεζε λεξνύ





Σν ζύκβνιν S3 πνπ ζπκβνιίδεη όπσο S2 θαη επηπιένλ
Αληνρή ζηε δηάηξεζε ( P)
όια κε νδνληώζεηο

πκπιεξσκαηηθή απαίηεζε γηα ηα ππνδήκαηα (ζηνπο απαζρνινύκελνπο
αζθαιηηθέο εξγαζίεο ) αληνρή ζε ζεξκόηεηα ζηε ζόια εμ επαθήο (HRO)

6.3.
6.3.1.
6.3.2.

ζε

ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ
Πεδίο σπήζηρ: εξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε , επηβιέπνληεο εξγαζηώλ
Υαπακηηπιζηικά: Όηη ηζρύεη γηα ηα άξβπια αζθαιείαο αιιά πξέπεη λα έρεη
αληεπεμέιζεη ηε δνθηκή δηειεθηξηθήο αληνρήο 5kV

Πξόηππα:ζεηξάο ΔΝ-344( ΔΝ ISO 20345 ),( ΔΝ 50321 2000 )

6.4.
6.4.1.
6.4.2

ΑΡΒΤΛΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
Πεδίο σπήζηρ: ζε όινπο ηνπο απαζρνινπκέλνπο ησλ ηερληθώλ ζπλεξγείσλ
αλεμαξηήησο εξγαζίαο , επηβιέπνληεο εξγαζηώλ , επηβιέςεηο Σερληθήο ππεξεζίαο
Υαπακηηπιζηικά: ππόδεκα ηύπνπ Β(=εκηάξβπιν) 1(=από δέξκα),
Σα ππνδήκαηα
ηύπνπ «πξνζηαζίαο» είλαη παξεκθεξή κε ηα ηύπνπ «αζθαιείαο» , κόλν πνπ θάπνηα
πξνζηαηεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά αληηζηνηρνύλ ζε κηθξόηεξεο βαξύηεηαο θηλδύλνπο
Σα ππνδήκαηα απηά , όπσο θαη ηα ππνδήκαηα αζθαιείαο , νθείινπλ λα θέξνπλ
πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα δαθηύισλ . Καη εδώ είλαη ππνρξεσηηθή ε αληνρή ζε
πεηξειαηνεηδή .
Δθόζνλ ηα παπνύηζηα πιεξνύλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ( θαη κόλνλ απηέο ) , θέξνπλ
ην ζύκβνιν PB (Protective- Basic )
Πξόηππα: ( ΔΝ ISO 20346 )
Όηαλ πιεξνύληαη ηαπηόρξνλα νξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο ην παπνύηζη
κπνξεί λα ιάβεη έλα από ηα ζύκβνια P1,P2,P3
ήκαλζε:
 CE,

θαηαζθεπαζηήο,
 θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο,
 Σν ζύκβνιν P1 πνπ ζπκβνιίδεη
 Πξνζηαζία δαθηύισλ
 Αληνρή ηεο ζόιαο ζε πεηξειαηνεηδή
 Κιεηζηή θηέξλα
 Αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο ( A )
 Απνξξόθεζε ελέξγεηαο ζηε θηέξλα (Δ)




Σν ζύκβνιν P2 πνπ ζπκβνιίδεη όπσο P1 θαη επηπιένλ
Γηαπέξαζε λεξνύ
Απνξξόθεζε λεξνύ





Σν ζύκβνιν P3 πνπ ζπκβνιίδεη όπσο P2 θαη επηπιένλ
Αληνρή ζηε δηάηξεζε ( P)
όια κε νδνληώζεηο

πκπιεξσκαηηθή απαίηεζε γηα ηα ππνδήκαηα (ζηνπο απαζρνινύκελνπο
αζθαιηηθέο εξγαζίεο ) αληνρή ζε ζεξκόηεηα ζηε ζόια εμ επαθήο (HRO)

ζε

Πξόηππα:ζεηξάο ΔΝ-344( ΔΝ ISO 20346 )
6.5.
6.5.1.
6.5.1

ΑΡΒΤΛΑ ΔΡΓΑΗΑ
Πεδίο σπήζηρ : ζε όινπο ηνπο απαζρνινπκέλνπο ησλ ηερληθώλ ζπλεξγείσλ
αλεμαξηήησο εξγαζίαο , επηβιέπνληεο εξγαζηώλ , επηβιέςεηο Σερληθήο ππεξεζίαο
Υαπακηηπιζηικά: ππόδεκα ηύπνπ Α(=ρακειά ) γπλαηθεία ,Β(=εκηάξβπιν) αλδξηθά
1(=από δέξκα), Σα ππνδήκαηα απηά , αληίζεηα κε ηηο άιιεο δπν θαηεγνξίεο , ΓΔΝ
ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα δαθηύισλ . Δπίζεο ΓΔΝ είλαη
ππνρξεσηηθή ε αληνρή ζε πεηξειαηνεηδή αιιά απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή απαίηεζε .
Δθόζνλ ηα ππνδήκαηα πιεξνύλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ( θαη κόλνλ απηέο ) , θέξνπλ
ην ζύκβνιν OB ( Occupational- Basic )
Πξόηππα: ( ΔΝ ISO 20347 ) και ΔΝ 13832.02
Όηαλ πιεξνύληαη ηαπηόρξνλα νξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο ην παπνύηζη
κπνξεί λα ιάβεη έλα από ηα ζύκβνια O1,O2,O3
ήκαλζε:
 CE,

θαηαζθεπαζηήο,
 θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο,
 Σν ζύκβνιν Ο1 πνπ ζπκβνιίδεη
 Πξνζηαζία δαθηύισλ






Αληνρή ηεο ζόιαο ζε πεηξειαηνεηδή ( ζπκπιεξσκαηηθή απαίηεζε )
Κιεηζηή θηέξλα
Αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο ( A )
Απνξξόθεζε ελέξγεηαο ζηε θηέξλα (Δ)





Σν ζύκβνιν Ο2 πνπ ζπκβνιίδεη όπσο Ο1 θαη επηπιένλ
Γηαπέξαζε λεξνύ
Απνξξόθεζε λεξνύ





Σν ζύκβνιν Ο3 πνπ ζπκβνιίδεη όπσο Ο2 θαη επηπιένλ
Αληνρή ζηε δηάηξεζε ( P)
όια κε νδνληώζεηο

-πκπιεξσκαηηθή απαίηεζε γηα ηα ππνδήκαηα αληνρή ζε ζεξκόηεηα ζηε ζόια εμ
επαθήο (HRO (ζηνπο απαζρνινύκελνπο ζε αζθαιηηθέο εξγαζίεο )
-πκπιεξσκαηηθή απαίηεζε γηα ηα ππνδήκαηα αληηνιηζζεηηθό ζε θεξακηθό πιαθάθη
θαη απνξξππαληηθό SRA ( απαζρνινύκελνη κε θαζαξηόηεηα ρώξσλ ζε ζπλεξγείν
ζπληήξεζεο νρεκάησλ & κεραλεκάησλ )
-πκπιεξσκαηηθή απαίηεζε γηα ηα ππνδήκαηα
αλζεθηηθά ζε ρεκηθέο νπζίεο
πξόηππν ( ΔΝ 13832.02) ( απαζρνινύκελνη
ζην ρεκηθό θαη κηθξνβηνινγηθό
εξγαζηήξην )

7.
7.1
7.1.1
7.1.2

ΑΛΛΑ ΑΣΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΧΣΟΑΠΗΓΔ
Πεδίο σπήζηρ: ππνρξεσηηθά όπνπ ν ζόξπβνο ππεξβαίλεη ηα 90 dB(A), θαη δπλεηηθά
όπνπ ν ζόξπβνο ππεξβαίλεη ηα 85 dB(A) γηα νθηάσξε έθζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ.
Υαπακηηπιζηικά: θέιπθνο θαη ζηεθάλε ζηήξημεο ζην θεθάιη κε δπλαηόηεηα
απμνκείσζεο . Αλζηδξσηηθέο επελδύζεηο ζηνπο δαθηύιηνπο πνπ έξρνληαη ζε επαθή
κε ην έμσ απηί γηα λα είλαη πην εύρξεζηεο. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
ππνρξεσηηθά, δηάγξακκα κε ηελ εμαζζέληζε ηνπ αθνπόκελνπ ήρνπ αλά νθηάβα
ζπρλνηήησλ. Σν δηάγξακκα πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο
ώζηε ε ρξήζε ηνπο λα αληηκεησπίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζόξπβν.
Τλικό καηαζκεςήρ: θέιπθνο από ζπλζεηηθό πιηθό
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο
Πξόηππα: ΔΝ-352-1, ΔΝ-352-3 αλ πξνζαξκόδνληαη ζε θξάλνο.

7.1.3

Χηοβύζμαηα μίαρ σπήζηρ
Απνηεινύληαη
από ιεπηό πιηθό θιεηζκέλν ζε ζπλζεηηθό πεξίβιεκα πνπ θξάδεη
ηνλ αθνπζηηθό πόξν .
Δίλαη εύρξεζηα , δηόηη δελ αζθνύλ πίεζε ζηα απηηά θαη δε δεζηαίλνπλ
Δίλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δόηε αλά 400-500 δεύγε θαη ν εξγαδόκελνο ηα θνξά γηα όζν
ρξόλν είλαη εθηεζεηκέλνο ζην ζόξπβν .
Πξόηππν ΔΝ 352-2
ήκαλζε : Σα σηνβύζκαηα ή ε ζπζθεπαζία ηνπο πξέπεη λα έρνπλ αλεμίηεια
ηππσκέλα ηα εμήο :
 CE
 Κσδηθόο πξντόληνο
 Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο
Πξέπεη θαη απηά λα ζπλνδεύνληαη από ην δηάγξακκα εμαζζέλεζεο
αθνπόκελνπ ήρνπ .

7.1.4

Χηοβύζμαηα πολλαπλών σπήζεων
Αλ πξνηηκεζνύλ σηνβύζκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ζα είλαη πξνδηακνξθσκέλα κε
πεπιαηπζκέλν ην έμσ άθξν ώζηε λα απνθεύγεηαη επαθή κε ην ρέξη .
Θα πξέπεη λα δνζεί νδεγία ζην πξνζσπηθό λα ηα πιέλεη κεηά από θάζε ρξήζε θαη λα
ηα ηνπνζεηεί ζηε ζήθε ηνπο . Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα αλαγξαθόκελα ζηα
σηνβύζκαηα κίαο ρξήζεο . ( ζήκαλζε , δηάγξακκα , ΔΝ )

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.3.

ΝΗΣΔΡΑΓΔ
Πεδίο σπήζηρ: γηα ηνπο απαζρνινπκέλνπο ζηηο εμήο ζέζεο εξγαζίαο ύδξεπζεο ,
απνρέηεπζεο, ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ζπληήξεζεο –
βάξδηαο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ , νηθνδνκηθώλ θαη αζθαιηηθώλ ,ζηδεξνπξγείνπ –
κεραλνπξγείνπ , ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο νρεκάησλ : κεραλεκάησλ , ρεκηθό
εξγαζηήξην , απαζρνινπκέλνπο ζην γξαθείν θαηακέηξεζεο , έιεγρνπ θαη βάξδηαο ,
απνζήθε -θαύζηκα ,θήπνπο, θπιάθην .
Υαπακηηπιζηικά: Νηηζεξάδεο δύν ηκεκάησλ (ζαθάθη θαη παληειόλη ) ή νιόζσκε
δύν επίπεδα κεραληθώλ αληνρώλ: αδηαβξνρνπνίεζε: 3, δηαπλνή : 3, αληνρή ζηε
δηάζρηζε: 2, αληνρή ζηε δηάηξεζε:1. Σν ζαθάθη ζα δηαζέηεη θνπθνύια ε νπνία όηαλ
δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε ζην πίζσ κέξνο ηεο ληηζεξάδαο. Οη
ππόινηπεο απαηηήζεηο ( θιείζηκν κε θεξκνπάξ ή κε Velcro , ή πξεο κπνπηόλ , ηζέπεο
εζσηεξηθέο, εμσηεξηθέο ή ζπλδπαζκό ηνπο) πξέπεη λα θαζνξηζζνύλ ζε ζπλελλόεζε
κε ηνπο ρξήζηεο ,
Σν παληειόλη ζα δηαζέηεη ειαζηηθή κέζε.
Τιηθό θαηαζθεπήο: 100% βακβαθεξό (γηα ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ζπηλζήξσλ από
ηελ ύπαξμε ζπλζεηηθνύ πιηθνύ ) γηα ηνπο απαζρνινπκέλνπο
ζηελ απνζήθεθαύζηκα, ζηηο εξγαζίεο αζθαιηηθώλ .
θαη ζπλδπαζκόο πνιπεζηέξαο- βακβάθη γηα ηνπο ππόινηπνπο εξγαδνκέλνπο
ήκαλζε: Δηθνλόζεκα κεραληθώλ αληνρώλ
Πξόηππα: ΔΝ-343, ΔΝ-340
ΚΑΠΔΛΑ

Πεδίο σπήζηρ: ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ ηερληθώλ ζπλεξγείσλ, επηβιέπνληεο
εξγαζηώλ
7.3.2. Υαπακηηπιζηικά: ζθνύθνο θιίο θαπέιν ηδόθεη
Τιηθό θαηαζθεπήο: βακβαθεξά 100%,πάληλα ζεξηλά , κάιιηλα γηα ην ρεηκώλα
7.3.1.

7.4.
7.4.1.

7.4.2

ΕΧΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ Δ ΤΦΟ
Πεδίο σπήζηρ: Μέζα πξνζηαζίαο από πηώζεηο. Δξγαζίεο ζε ύςνο γηα ηηο νπνίεο
είλαη δύζθνιν λα ζπλαξκνινγεζνύλ ηθξηώκαηα, ζηνπο εξγαδόκελνπο ησλ ηερληθώλ
ζπλεξγείσλ πνπ εξγάδνληαη πεξηνδηθά ζε κεγάιν ύςνο (π.ρ., θόςηκν δέλδξσλ,
ζθαισζηέο, δεμακελέο , αληιηνζηάζηα , θξεάηηα θιπ )
Υαπακηηπιζηικά: απνηεινύληαη από:
• Οιόζσκε εμάξηπζε ε νπνία είλαη ζύζηεκα από ηκάληεο πνπ πεξηθιείνπλ ηα πόδηα
ην ζηήζνο θαη ηε κέζε θαη έρνπλ δαθηπιίνπο ζύλδεζεο.
• Απνζβεζηήξεο ελέξγεηαο ηα νπνία είλαη ζπζηήκαηα πνπ απνζβέλνπλ ηελ ελέξγεηα
ζε πεξίπησζε πηώζεο (ζπλήζσο κε ην μήισκα ηκήκαηνο ηνπο)
• Αλαθόπηεο πηώζεο δηαθόξσλ ηύπσλ, (ζηαζεξνί, ειεύζεξνη ή επαλαηπιηζζόκελνη).
Σα ζπζηήκαηα απηά κπινθάξνπλ θαηά ηελ πηώζε θαη ηε ζηακαηνύλ.
ε πεξίπησζε νξηδνληίσλ κεηαθηλήζεσλ πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε θίλεζε κέζσ
ζπξκαηόζρνηλνπ αγθπξσκέλνπ ζε ζηαζεξά θαη αζθαιή ζεκεία κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα
δηέξρεηαη ν απνζβεζηήξαο ή ν αλαθόπηεο.
Πξόηππα ΔΝ 361 γηα ηηο εμαξηύζεηο, 355 γηα απνζβεζηήξεο θαη 363 γηα αλαθόπηεο.
ήκαλζε:
• CE
• Καηαζθεπαζηήο, θσδηθόο πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο
Κσδηθόο δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ, αξηζκόο παξηίδαο.

7.5

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΤΚΔΤΖ ΠΔΠΗΔΜΔΝΟΤ ΑΔΡΑ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ
(γηα εξγαζία ζε ρώξνπο κε έιιεηςε νμπγόλνπ-θξεάηηα, δίθηπν απνρέηεπζεο θιπ.)

7.5.1

Αποηελείηαι από ηα κάηωθι εξαπηήμαηα:
1)Πξνζσπίδα νιόθιεξνπ πξνζώπνπ
2)Πιάηε θαη ηκάληεο αλάξηεζεο
3)Φηάιε πεπηεζκέλνπ αέξα 300 bar
4)Μεησηήξαο πςειήο πίεζεο
5)Mαλόκεηξν κε ζσιήλα πςειήο πίεζεο
6)Ηρεηηθή πξνεηδνπνίεζε (ζθπξίρηξα)
7)Αεξνπλεύκνλαο

7.5.2 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
















Οη δεηνύκελεο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο λα είλαη αλνηρηνύ θπθιώκαηνο πεπηεζκέλνπ
αέξα απηόκαηεο ζεηηθήο πίεζεο κε ζπλζεηηθή θηάιε 6,7L έσο 7,0/ 300 bar, ησλ
νπνίσλ ε ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε (ζθπξίρηξα) δίλεη ζπλερέο ζθύξηγκα όηαλ
ελεξγνπνηείηαη.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζύκθσλα κε ην ΔΝ137 / 2006.
Η θάζε πξνζσπίδα λα δηαζέηεη ειαζηηθό θεθαιόδεξκα γηα ηεο πξνζαξκνγή ηεο ζην
πξόζσπν ηνπ ρξήζηε.
Οη πξνζσπίδεο λα είλαη ζεηηθήο πίεζεο κε παλνξακηθή νκκαηνζπξίδα πνπ λα
εθηείλεηαη ρακειά θαη εθαηέξσζελ ηνπ ζεκείνπ ζύλδεζεο ηνπ αεξνπλεύκνλα. Οη
πξνζσπίδεο λα θέξνπλ θσλεηηθή κεκβξάλε θαη ηκάληα αλάξηεζεο. Οη πξνζσπίδεο
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 136: 1998 CL3.
Oη νκκαηνζπξίδεο ησλ πξνζσπίδσλ λα έρνπλ επξεία πεξηθεξεηαθή νξαηόηεηα θαη
κεγαιύηεξε ηνπ 90% από ην θπζηθό πεδίν όξαζεο ζύκθσλα κε ηα ΔΝ 136:1998.
Δζσηεξηθά έρνπλ ππνζηεί αληηζακβσηηθή επεμεξγαζία θαη εμσηεξηθά αληηραξαθηηθή
επεμεξγαζία.
Ο αεξνπλεύκνλαο λα ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπίδα κε θνπκπσηό ζύζηεκα θαη όρη κε
ζπείξσκα. Ο κεραληζκόο ηνπ θνπκπώκαηνο λα είλαη ηέηνηνο ώζηε ν ρξήζηεο λα
δύλαηαη λα απνζπλδέζεη ηνλ αεξνπλεύκνλα εύθνια θαη κε ην έλα ρέξη.
Ο ζσιήλαο κέζεο πίεζεο πνπ ζπλδέεη ηνλ κεησηήξα ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ κε ηνλ
αεξνπλεύκνλα ζα θέξεη ελδηάκεζν ηαρπζύλδεζκν .
Οη θηάιεο πεπηεζκέλνπ αέξα λα είλαη ζπλζεηηθέο πιήξσο, θαηαζθεπαζκέλεο
ζύκθσλα κε ην ΔΝ12245:2002 ζα θέξνπλ κεηαιιηθό θιείζηξν θαη ε δηάξθεηα δσήο
ηνπο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 ρξόληα .
Σν θιείζηξν ηεο θηάιεο δηαζέηεη κεραληζκό πεξηνξηζκνύ ηεο ξνήο γηα ηελ πξνζηαζία
από αλεμέιεγθηε ξνή αέξα.
Η ζύλδεζε ηεο πιάηεο ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο κε ην θιείζηξν ηεο θηάιεο λα
γίλεηαη κε θπιηλδξηθό ζπείξσκα θαη ε ζηεγαλνπνίεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε
ειαζηηθό δαθηύιην θαη όρη κε θσληθό ζπείξσκα.
Οη θηάιεο ζην άλσ κέξνο θαη αληίζεηα ηνπ θιείζηξνπ θέξνπλ επδηάθξηηεο
αλαθιαζηηθέο ηαηλίεο πιάηνπο 5cm, ηνπνζεηεκέλεο έηζη ώζηε λα κελ θαιύπηνληαη
από ηνπο ηκάληεο ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο.
Όιεο νη πξνζσπίδεο λα είλαη εληόο θαηάιιειεο πθαζκάηηλεο ζήθεο πνπ θιείλεη γηα
ηελ πξνζηαζία.

Όια ηα ΜΑΠ πξέπεη λα θέξνπλ πάλσ ηνπο ηε ζήκαλζε CE , ηνπο θσδηθνύο ησλ
πξνηύπσλ πνπ ηθαλνπνηνύλ θαη ηα αληίζηνηρα εηθνλνζύκβνια ηνπ θαη λα
ζπλνδεύνληαη από νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηα Διιεληθά .

