
Enne kaitseriiete kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi. Samuti peaksite konsulteerima 
sobiva riietuse asjus, mis on mõeldud teie töökeskkonnas kasutamiseks, ohutusametniku või vahetu 
ülemusega. Hoidke neid juhiseid hoolikalt, et saaksite nendega igal ajal tutvuda.
Standardite kohta lugege lisateavet rõiva etiketilt. Asjakohased on ainult standardid ja 
ikoonid, mis on toodud nii rõival kui ka allpool olevas kasutajateabes.
Kõik need rõivad vastavad määruse (EL 2016/425) nõuetele.
MÄRGE.
Iga rõivas tuvastatakse seesmise etiketiga. See etikett tähistab kaitsetüüpi koos muu teabega, nagu 
on allpool näidatud:
1. Tootja kaubamärk 2.  PPE-kategooria ELi määruse 2016/425 kohaselt
3. Lõpptoodangu kontrollimisega seotud teavitatud asutuse CE-märk ja number.
4.  Kohaldatavad standardid   
5. Piktogrammid
A   EN 13034:2005+A1:2009 – Kaitse vedelate kemikaalide eest, kerge pihustamine, tüüp 

6  - Tüüp 6 on ette nähtud kasutamiseks kokkupuutel kerge pihustamise, vedelaerosoolide, madala 
rõhu või väikese mahuga pritsmetega, mille vastu pole täielik vedeliku läbitungivustõke nõutav, st, 
kui kandjatel on võimalik nende riietuse saastumisel võtta õigel ajal asjakohased meetmed. Tüübi 6 
kaitserõivad moodustavad madalaima keemilise kaitse taseme ja on ette nähtud kaitseks võimaliku 
kokkupuute eest väikeste pihustuskoguste või juhuslike väikeste pritsmetega
B   EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 – Kaitse tahkete lendlevate kemikaalide eest, tüüp 5 - 

Tüüp 5 on ette nähtud kasutamiseks kokkupuuteohtude korral, mis on seotud kogu kere ulatuses õhus 
levivate tahkete osakeste läbitungimiskindlate keemiliste toodetega
C   EN 1149-5:2018 – Elektrostaatiliste omadustega kaitseriietus - 

on ette nähtud kasutamiseks elektrostaatiliselt hajutava kaitseriietusega, mis kaitseb plahvatusohu 
eest.  Elektrostaatiline hajutav riietus on ette nähtud kasutamiseks tsoonides 1,2,20,21 ja 22 (vt.
EN60079-10-1/7/ ja EN60079-10-1/8/), milles iga plahvatusohtliku aine minimaalne süütamisenergia 
atmosfäär ei ole väiksem kui 0,016 mJ
D   EN 1073-2:2002 – Kaitse radioaktiivse saastumise eest - on ette nähtud kaitseks tahkete 

osakeste radioaktiivse saastumise ohu eest
E   EN ISO 14126:2003+AC:2004 – Kaitse nakkuslike ainete eest - on ette nähtud kaitseks 

nakkuslike ainetega kokkupuute eest
F   EN 14605:2005+A1:2009 – Kaitse vedelate kemikaalide eest, tüüp 4 - Tüüp 4 on ette 

nähtud kasutamiseks keemiliste ainete pihustamisel tekkivate ohtude korral tegevuse ajal, kus täielik 
vedeliku läbitungivustõke on nõutav.
G   EN 14605:2005/A1:2009 – Veekindel kaitserõivastus kaitseks vedelkemikaalide eest, 

tüüp 3 - Tüüp 3 on ette nähtud kasutamiseks vedelikukindlate ohtude korral tegevuse ajal, kus täielik 
vedeliku läbitungivustõke on nõutav. 
H   III kategooria keemiline kaitseriietus
I   ANSI/ISEA 101-2014 Katsetatud Ameerika standardite kohaselt 

6. Suurus. Kehamõõtude piktogrammid standardi EN ISO 13688 kohaselt: 2013 Kaitserõivad – 
üldnõuded.   7. Piktogramm: enne kasutamist lugege neid juhiseid.
8. Hooldussümbolid: ärge peske, ärge valgendage, ärge kuivatage, ärge triikige, ärge puhastage 
keemiliselt.
8A. Kergesti süttiv: ärge pange kuumuse, lahtise leegi ega sädemete lähedale.
9. Materjali koostis. ,  10. Mudeli identifitseerimine.
MÄRKUS.  Tootmisaasta on toodud iga pakendi või ümbrise etiketil.
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KASUTUSALAD.  
Kaitseriietus on ette nähtud kasutamiseks võimaliku kokkupuute korral kerge pihustamise, 
vedelaerosoolide või madala rõhu, väikese mahuga pritsmetega, mille vastu täielikku vedeliku 
läbitungivustõket (molekulaarsel tasandil) ei nõuta, ja õhus levivate tahkete osakestega.  Need 
ülerõivad tagavad kaitse nakkuslike ainete eest.   6. tüüpi riietus on läbinud kogu kaitseülikonna katse 
(vastupidavus läbitungimisele pihustuskatsega).  
PIIRANGUD. 
Mõnede kemikaalide või suure kontsentratsiooniga kokkupuute korral võib vaja minna paremaid 
kaitseomadusi, pidades silmas kas kanga või kaitseülikonna vastupidavust. Selliseid piirkondi saab 
kaitsta 1. kuni 4. tüüpi rõivastega. Kasutaja peab olema ainus, kes otsustab sobivuse, nõutava 
kaitsetüübi ning ülerõivaste ja lisavarustuse õigete kombinatsioonide üle.
HOIATUSED.  
Enne kasutamist kontrollige, kas rõivad on täiuslikus seisukorras (ilma torkejälgede, lahtiste õmblusteta 
jne). Enne kasutamist kontrollige, kas rõivad on sobiva suurusega. Juba kinnitatud komplekti ei saa 
muuta. Kui kogu keha kaitse tagamiseks on vaja kasutada lisavahendeid (nt kindaid, hingamisaparaate, 
saapaid jne), peavad need olema keemilisi kaitsemeetmeid arvesse võttes vähemalt samaväärsete 
omadustega ja nende kokkusobivust üleriietega tuleb kontrollida. Täieliku kaitse saavutamiseks tuleb 
kõik avad sulgeda.  Pikaajaline kulumine võib põhjustada ülekuumenemist.  Ülekuumenemist ja 
ebamugavust saab vähendada või need kõrvaldada sobivate alusrõivaste või ventilatsiooniseadmete 
kasutamisega.  Lendlevate aineosakeste korral on soovitatav katta tõmblukk ning ümbritseda varrukate 
alumine osa ja säärised kleeplindiga.  Ülerõivad on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks ja 
need tuleb pärast iga kasutuskorda kõrvaldada. Torkeaukude, rebendite jne esinemisel tuleb kohe 
tööalast lahkuda ja vahetada üleriided uute vastu. Tootja ei vastuta ebaõige või vale kasutamise eest.  
Elektrostaatiliselt hajutavat kaitseriietust kandev isik peab olema nõuetekohaselt maandatud. Isiku ja 
maa vaheline takistus peab olema nõuetekohase jalanõu kandmisel < 7,9 × 10⁸ Ω. Elektrostaatiliselt 
hajutavat kaitseriietust ei tohi avada ega eemaldada süttivas ega plahvatusohtlikus keskkonnas ega 
tuleohtlike või plahvatusohtlike ainete käitlemisel. Elektrostaatiliselt hajutavat kaitseriietust ei tohi 
kasutada hapnikuga rikastatud keskkonnas ilma vastutava ohutusinseneri eelneva nõusolekuta. Niiskus 
või higi vähendavad kaitseriietuse isoleerivat mõju.
KUIDAS KAITSERIIETUST KASUTADA. 
Eemaldage ülerõivad pakendist, avage tõmblukk täielikult ja pange riietus selga. Sulgege tõmblukk 
täielikult. Riietust tuleb kanda kindlalt suletuna. Lendlevate aineosakeste ohu korral on soovitav 
tõmblukk kinni teipida, ja kui kasutate kaitsekindaid, teipige kleeplindiga kinni ka varrukate otsad ja 
säärised, et varrukas kataks kinda ava. Kasutage ainult sobiva suurusega riietust. Tooted, mis on liiga 
laiad või liiga kitsad, piiravad liikumist ega paku optimaalset kaitsetaset.
KÕRVALDAMINE JA HOIUNDAMINE. 
Kaitseriietust tuleb hoida originaalpakendis ja kuivas kohas soojusallikatest eemal. Kui rõivad ei 
ole saastunud, võib need kõrvaldada olmejäätmetena. Kui need on saastunud, tuleb kaitseriietus 
kõrvaldada kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt.
Kõrvaldada pärast kasutamist. Mitte korduskasutada.
HOOLDAMINE.
Kaitsvad ülerõivad on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks, nende hooldamine ei ole vajalik. Vt 
pesemisjuhiseid rõivaste etiketilt.
KASUTUSAJA LÕPPTÄHTPÄEV.
Toote soovitatav maksimaalne kasutusiga on viis aastat alates tootmiskuupäevast.  Tootmise kuu ja 
aasta on toodud toote etiketil..

KATSETATUD KOGU KAITSEÜLIKONNAL STANDARD NÕUE ST60 ST70

Vastupidavus vedelike läbitungimisele, pihustuskatse tüüp 6 EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034 Läbitud Läbitud

Vastupidavus aerosooli läbitungimisele, seesmise lekke tüüp 5 EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982
Ljmn, 82/90  ≤  30%  Läbitud Läbitud
Ls     8/10    ≤ 15% 

Kõrge tasemega pihustuskatse – tüübid 3 ja 4 (EN ISO 17491-3 - EN ISO 17491-4) Läbitungimine puudub Läbitud Läbitud
Nominaalne kaitsetegur EN ISO 13982-2 – EN 1073-2 Klass 2 Klass 2
Praktilised vastupidavuskatsed EN 1073-2 Läbitud Läbitud

Õmblused: tugevus EN ISO 13935-2
>75N < 125N Klass 3
>125 N < 300 N Klass 4

Õmblused: vedelike läbitungimine EN ISO 6529 >480 min H2SO4 30%: Klass 6

KATSETATUD MATERJALIL

Vastupidavus vedelike läbitungimisele EN ISO 6530
Klass 3: < 1% 
Klass 2: < 5%  
Klass 1: < 10% 

H2SO4 30%: Klass 3 Klass 3
NaOH 10%: Klass 3 Klass 3
o-xylene: Klass 3 Klass 3
Butan-1-ol: Klass 3 Klass 3

Vedelike tõrjumine EN ISO 6530
Klass 3: > 95% 
Klass 2: > 90% 
Klass 1: > 80% 

H2SO4 30%: Klass 3 Klass 3
NaOH 10%: Klass 3 Klass 3
o-xylene: Klass 2 Klass 3
Butan-1-ol: Klass 2 Klass 3

Kemikaalide läbitungimine EN ISO 6529 >480 min H2SO4 30%: Klass 6 Klass 6

Kulumiskindlus EN530
>2000 Klass 6 
>1000 <1500cycles Klass 4
>100 < 500cycles

Trapetsiaalne rebenemiskindlus EN ISO 9073-4 EN 1073-2 
>20N <40N Klass 3
>40N <80N 

Trapetsiaalne rebenemiskindlus EN ISO 9073-4
>20N <40N Klass 2 Klass 2 (SMS)
>40N <60N 
>60N <100N Klass 4 (MP)

Eritõmbetugevus EN ISO 13934-1
>60N <100 N Klass 2 Klass 2 (SMS)
>100N <250 N Klass 3 (MP) 

Läbitorkekindlus EN 863 - EN 1073-2 >10N <50N Klass 2 Klass 2

Paindlik pragunemiskindlus EN 7854
> 100,000 cycles Klass 6
> 40,000 cycles Klass 5

Blokeerimiskindlus EN 25978  EN 1073-2 Ainult lamineeritud kangas Läbitud Läbitud
Süttimiskindlus EN 13274-4  EN1073-2 Läbitud
Elektriline pinnakindlus / Laengukindlus  EN 1149-1 / EN 1149-3 Läbitud Läbitud
Lõhkemisrõhk EN ISO 13938-1 > 160kPa < 320 kPa
Vastupidavus saastunud vedelike läbitungimisele hüdrostaatilise 
rõhu all ISO 16603 / ISO 16604 20 kPa Klass 6 Klass 6

Vastupidavus nakkuslike ainete läbitungimisele mehaanilisel 
kokkupuutel saastunud vedelikke sisaldavate ainetega  
– (katse mikroorganismi suhtes: staphylococcus aureus)

ISO 22610 t > 75
Klass 6 Klass 6

Vastupidavus saastunud vedelaerosoolide läbitungimisele – 
 (katse mikroorganismi suhtes: staphylococcus aureus) ISO 22611 Log > 5 Klass 3 Klass 3

Vastupidavus saastunud tahkete osakeste läbitungimisele 
(katse mikroorganismi suhtes: Bacillus subtilis’e eosed) ISO 22612 Log ufc <1 Klass 3 Klass 3

pH ISO 3071 Läbitud Läbitud

Higikindlus happelises ja aluselises keskkonnas 5 Läbitud

TOODE:  BIZTEX ST60, BIZTEX ST70
ST60 KANGAS: MIKROPOORSE LAMINATSIOONIGA POLÜPROPÜLEEN POLÜETÜLEEN 60GEE
ST70 KANGAS: MIKROPOORSE LAMINATSIOONIGA POLÜPROPÜLEEN POLÜETÜLEEN 82G 22USP


