ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Για ηην «Προμήθεια Διδών αηομικής προζηαζίας »
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΟΤ

ΓΑΝΣΙΑ ΕΛΑΣΙΚΑ ΜΙΑ
ΦΡΗΕΩ
(ΦΡΩΜΑΣΟ ΜΠΛΕ
ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ)

ΓΑΝΣΙΑ ΕΛΑΣΙΚΑ ΜΙΑ
ΦΡΗΕΩ
(ΦΡΩΜΑΣΟ ΜΠΛΕ
ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ)

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ


ΚΟΥΤΙ
100 ΤΜΧ

ΚΟΥΤΙ
100 ΤΜΧ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΔ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΔΓΗΟ ΥΡΖΖ:

1.5
1.5.1
ήκαλζε: CE, πξνκεζεπηήο, θσδηθόο
πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο,
εηθνλόζεκα πξνζηαζίαο από
ρεκηθέο νπζίεο θαη
κηθξννξγαληζκνύο
Πρόησπα: ΔΝ-374

Γηα αληηκεηώπηζε ρεκηθώλ
νπζηώλ ή κηθξννξγαληζκώλ ζηνπο
απαζτολούμενοσς ζηην
αποτέηεσζη/ ύδρεσζη ,
καθαρίζηριες εζωηερικών
τώρων , ζηο τημικό και
μικροβιολογικό εργαζηήριο .

M
1.5
1.5.1
ήκαλζε:
CE, πξνκεζεπηήο, θσδηθόο
πξντόληνο, έηνο
θαηαζθεπήο,
εηθνλόζεκα πξνζηαζίαο
από
ρεκηθέο
νπζίεο
θαη
κηθξννξγαληζκνύο
Πρόησπα: ΔΝ-374

Γηα αληηκεηώπηζε ρεκηθώλ
νπζηώλ ή κηθξννξγαληζκώλ ζηνπο
απαζρνινύκελνπο ζηην
αποτέηεσζη/ ύδρεσζη ,
καθαρίζηριες εζωηερικών
τώρων , ζηο τημικό και
μικροβιολογικό εργαζηήριο .

L, XL

1

3

4

ΓΑΝΣΗΑ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ
(Τποτρεωηική η καηάθεζη
δείγμαηος)

ΓΑΝΣΗΑ PVC
ΦΩΦΟΡΟΤΥΑ(ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ
ΜΔΥΡΗ ΣΟΝ ΚΑΡΠΟ)
(Τποτρεωηική η καηάθεζη
δείγμαηος)

ΖΕΥΓΟΣ

ΖΕΥΓΟΣ

Nylon με επικάλυψη
πολυουρεθάνης
Μανσέτα πλεκτή
Μήκος 21 – 27εκ,
4-1-3-1
CE, EN 388
1.2
1.2.1
ήκαλζε:
CE, πξνκεζεπηήο, θσδηθόο
πξντόληνο,
έηνο
θαηαζθεπήο,
θσδηθνί κεραληθώλ αληνρώλ 3-12-1 εηθνλόζεκα πξνζηαζίαο από
κεραληθνύο θηλδύλνπο, ρεκηθέο
νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο
Πρόησπα: ΔΝ-388, ΔΝ-420, ΔΝ374

Γηα πξνζηαζία από ρεκηθνύο,
κεραληθνύο, βηνινγηθνύο
κινδύνοσς ζε όλες ηις
ανωηέρω ειδικόηηηες

Γηα πξνζηαζία από ρεκηθνύο,
κεραληθνύο, βηνινγηθνύο
θηλδύλνπο ζε όλες ηις ανωηέρω
ειδικόηηηες ως και ζηοσς
απαζτολοσμένοσς με ηο
καθαριζμό ηων οτημάηων.

1.2
1.2.1
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ΓΑΝΣΗΑ PVC ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ
ΚΟΚΚΗΝΑ ΜΔΥΡΗ ΣΟΝ
ΑΓΚΩΝΑ (Τποτρεωηική η
καηάθεζη δείγμαηος

ΖΕΥΓΟΣ

ήκαλζε:
CE, πξνκεζεπηήο, θσδηθόο
πξντόληνο,
έηνο
θαηαζθεπήο,
θσδηθνί κεραληθώλ αληνρώλ 3-12-1 εηθνλόζεκα πξνζηαζίαο από
κεραληθνύο θηλδύλνπο, ρεκηθέο
νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνύο
Πξόηππα: ΔΝ-388, ΔΝ-420, ΔΝ374

Γηα πξνζηαζία από ρεκηθνύο,
κεραληθνύο, βηνινγηθνύο
θηλδύλνπο ζε όιεο ηηο αλσηέξσ
εηδηθόηεηεο σο θαη ζηνπο
απαζρνινπκέλνπο κε ην
θαζαξηζκό ησλ νρεκάησλ.

2

ΓΑΝΣΗΑ ΤΓΚΟΛΛΖΣΩΝ
(Τποτρεωηική η καηάθεζη
δείγμαηος)

ΖΕΥΓΟΣ

ε ζπγθνιιήζεηο γηα πξνζηαζία
από
κεραληθνύο
θηλδύλνπο,
επαθή κε ζεξκόηεηα, κηθξέο
εθηνμεύζεηο ιησκέλσλ κεηάιισλ.

ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο
πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, εηθνλόζεκα
πξνζηαζίαο από κεραληθνύο θηλδύλνπο
θαη πξνζηαζία από ζεξκόηεηα
Πρόησπα: ΔΝ-388, ΔΝ-420, ΔΝ-407
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1.6
1.6.1
1.6.2

ΜΠΟΣΔ PVC ΓΟΝΑΣΟ –
ΓΑΛΟΣΔ
(Τποτρεωηική η καηάθεζη
δείγμαηος

ΖΕΥΓΟΣ

6
6.1
6.1.1
6.1.2
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθόο
πξντόληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο.
ύμβολο S5.
Πρόησπα: ΔΝ-344, ΔΝ-345

ηοσς απαζτολούμενοσς ζηην
ύπαιθρο σπό βροτή και ηοσς
σγρούς τώροσς

3

ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ
(Τποχρεωτική η κατάθεση
δείγματος)

ΖΕΥΓΟΣ

8
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ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ
για ασφαλτικές εργασίες
(Τποχρεωτική η κατάθεση
δείγματος)

ΖΕΥΓΟΣ

6.2
6.2.1
6.2.2
Σα ππνδήκαηα ηύπνπ Β1
Β(=εκηάξβπιν) 1(=από δέξκα), απηήο
ηεο θαηεγνξίαο εθηόο από ηηο βαζηθέο
απαηηήζεηο πνπ πεξηέρνπλ 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 )
Πξόηππα:
S3 , EN ISO 20345
Πξόζζεηεο απαηηήζεηο :
Α) Με κεηαιιηθή πξνζηαζία δαθηύισλ
/πέικαηνο
Β) όια πνιπνπξεζάλεο δηπιήο
ππθλόηεηαο
Γ) Παξαγσγήο 2016 & εληέπζελ
6.2
6.2.1
6.2.2
Σα ππνδήκαηα ηύπνπ Β1
Β(=εκηάξβπιν) 1(=από δέξκα), απηήο
ηεο θαηεγνξίαο εθηόο από ηηο βαζηθέο
απαηηήζεηο πνπ πεξηέρνπλ 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 )
Πξόηππα:
S3 , ΖRO (αληνρή ζε ζεξκόηεηα ζηε
ζόια εμ επαθήο)
EN ISO 20345
Πξόζζεηεο απαηηήζεηο :
Α) Με κεηαιιηθή πξνζηαζία δαθηύισλ
/πέικαηνο
Β) όια πνιπνπξεζάλεο δηπιήο
ππθλόηεηαο
Γ) Παξαγσγήο 2016 & εληέπζελ

ε όινπο ηνπο απαζρνινπκέλνπο
ησλ ηερληθώλ ζπλεξγείσλ
αλεμαξηήησο εξγαζίαο

ε όλοσς ηοσς
απαζτολοσμένοσς ζε
αζθαληικές εργαζίες
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ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ
για ηλεκτρολόγους
(Τποχρεωτική η κατάθεση
δείγματος)

ΕΔΤΓΟ

11

ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ
(Τποχρεωτική η κατάθεση
δείγματος)

ΥΟΡΜΕ ΜΙΑ ΦΡΗΗ
ΛΕΤΚΕ (Τποχρεωτική η
κατάθεση δείγματος)

12

ΕΔΤΓΟ

ΕΔΤΓΟ

6.3
6.3.1
6.3.2
ΣΤΠΟΤ Β1
S3 , δοκιμή διηλεκηρικής ανηοτής 5kV
EN ISO 20345
EN ISO 50321
6.5
6.5.1
6.5.2
ηύποσ Α
(ταμηλά, γσναικεία)
03, EN ISO 20347 Ν
5.3
5.3.1
5.3.2
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο,
θσδηθόο πξντόληνο, εξγαζηήξην
πηζηνπνίεζεο, έηνο θαηαζθεπήο,
θσδηθνί 4-5-6, εηθνλόζεκν
πξνζηαζίαο από πηηζηιίζκαηα
ρεκηθώλ νπζηώλ
Πξόηππα: ΔΝ-340, ΔΝ-463 (ΔΝ368 )

Δξγαζίεο ζε ρακειή
επηβιέπνληεο εξγαζηώλ

ηάζε

,

Καζαξίζηξηεο

ηνπο απαζρνινύκελνπο κε ηνπο
ςεθαζκνύο ζηνπο θήπνπο θαη ηηο
απνιπκάλζεηο,
ζηνπο
απαζτολούμενοσς ζηο τημικό
/μικροβιολογικό
εργαζηήριο,
με ηις βαθές , καθαριόηηηα
τώρων .

5

ΔΣ
ΦΟΡΜΔ ΔΡΓΑΗΑ
(ΑΚΑΚΗ – ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ)
(Τποτρεωηική η καηάθεζη
δείγμαηος)
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(ΑΚΑΚΗ –
ΠΑΝΣΔΛΟΝ
Η)

5.4
5.4.1
5.4.2
ηα ζρέδηα είλαη ελδεηθηηθά σο πξνο ηε
γεληθή κνξθή ππνρξεσηηθά σο πξνο
ρξσκαηηζκό, αξηζκό ηζεπώλ, ινγόηππν
Γ.Δ.Τ.Α.Λ.,

ηνπο απαζρνινύκελνπο ζηελ
ύδξεπζε θαη απνρέηεπζε
ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε
εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ
ζπληήξεζε –βάξδηαο Ζ/Μ
εγθαηαζηάζεσλ
νηθνδνκηθώλ θαη αζθαιηηθώλ
ζηδεξνπξγείνπ –κεραλνπξγείνπ
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο
νρεκάησλ & κεραλεκάησλ
απνζήθε – θαύζηκα
έιεγρνο δηθηύσλ
ρεκηθό εξγαζηήξην
κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην
θαζαξηόηεηα ρώξσλ
θήπνπο
γξαθείν θαηακέηξεζεο ,ειέγρνπ
θαη βάξδηαο
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ΜΠΛΟΤΕΑ ΥΖΜΔΗΟΤ

ΜΑΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΩ FF
P1 ΜΔ ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΚΠΝΟΖ
ΔΝΗΥΤΜΔΝΖ
(ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΚΑΣΑΘΔΖ
ΓΔΗΓΜΑΣΟ)

ΣΜΥ

ΣΜΥ

ΑΚΑΤΣΖ Δ ΟΞΔΑ
4.1
4.1.1
4.1.2
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.

ε εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ
πξνζηαζία κόλν από ηε ζθόλε
π.ρ. νηθνδνκηθέο θαη αζθαιηηθέο
εξγαζίεο , θαζαξηόηεηα ρώξσλ .
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ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΩΣΗΚΑ
ΜΔΓΔΘΟ ΒC.90VSE :
1000V 3 ΕΔΤΓΖ
ΜΔΓΔΘΟ BC.91VSE :
1000V 3 ΕΔΤΓΖ

1.7
1.7.1
1.7.2

ΖΕΥΓΟΣ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΔΝ 60903 ΟΓΖΓΗΑ CE
/89/686 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΦΤΗΚΟ ΛΑΣΔΞ
ΚΛΑΖ AZMC :
R : ΑΝΣΟΥΖ ΣΑ ΟΞΔΑ , ΣΟ ΟΕΟΝ
C: ANTOXH Δ ΠΟΛΖ ΥΑΜΖΛΔ
ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ
ΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΑΓΗΑΦΑΝΖ ΘΖΚΖ ,
ΑΝΣΗ-UV
ΜΖΚΟ 350mm DTD :150g

3.1
3.1.1
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ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
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ΩΣΟΑΠΗΓΔ ΚΔΦΑΛΖ
(ΣΔΚΑ) (Τποτρεωηική η
καηάθεζη δείγμαηος)

ΣΜΥ

ΣΜΥ

ήκαλζε:ζην πιαίζην: CE,
θαηαζθεπαζηήο, έηνο θαηαζθεπήο,
Πξόηππα: ΔΝ-166

7.1
7.1.1
7.1.2
ΕΝ-352.-1

Δξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε ζηνπο
ειεθηξνιόγνπο
θαη
ζηνπο
απαζρνινύκελνπο
κε
ηα
αζθαιηηθά

ε 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 .
Τπνρξεσηηθά όπνπ ν ζόξπβνο
ππεξβαίλεη ηα 90 dB(A), θαη
δπλεηηθά
όπνπ
ν
ζόξπβνο
ππεξβαίλεη ηα 85 dB(A) γηα
νθηάσξε
έθζεζε
ηνπ
εξγαδνκέλνπ.
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ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ
ΚΑΜΠΑΡΣΗΝΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΣΜΥ

ΚΑΜΠΑΡΣΗΝΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ PE,ΠΟΛΤ
ΛΔΠΣΖ ΚΑΗ ΔΤΥΡΖΣΖ ΑΠΟ
ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΑΗΟ Δ ΜΠΛΔ ΚΑΗ ΛΔΤΚΟ
ΥΡΩΜΑ
XL 250 & XXL=250
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ΡΟΜΠΑ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ

ΣΜΥ

ΑΚΑΤΣΖ Δ ΟΞΔΑ

21

ΑΚΑΚΗ-ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ
ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ

ΣΜΥ

ΑΚΑΤΣΖ Δ ΟΞΔΑ
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ΦΗΛΣΡΑ ΓΗΑ ΜΑΚΑ
(EURFILTER-ΜΑΡΚΑ)

ΣΜΥ

ΣΤΠΟ:Α1Β1Δ1Κ1 ΣΡΟΓΓΤΛΟ

23

ΦΗΛΣΡΟ ΓΗΑ ΜΑΚΑ

ΣΜΥ

ΣΤΠΟ:Α1Β1Δ1Κ1

Hg-P3RD Drager

4.3
4.3.1
4.3.2

24

ΜΑΚΑ ΜΗΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ

ΣΜΥ

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)
Πρόησπα: ΔΝ-140 για ηη μάζκα
και ΔΝ-141για ηα θίληρα.

Καηά 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 .

9

