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O FIRMIE
Firma RESIN jest producentem wysoce wyspecjalizowanych Środków Ochrony Osobistej. Produkcja obejmuje 
m.in. hełmy powietrzne do obrobki strumnienno-ściernej, hełmy ochronne do metalizacji natryskowej, kaptury 
powietrzne, specjalistyczną odzież ochronną. Sprzęt naszej produkcji jest wysoko ceniony przez użytkowników, 
jak również przez służby BHP, czego potwierdzeniem są opinie wystawiane przez Firmy korzystające z naszych 
wyrobów. RESIN posiada CERTYFIKAT ISO 9001.

Firma powstała w 1991 roku. Prace nad stworzeniem nowego na polskim rynku hełmu ochronnego trwały już 
jednak wcześniej. Zebrane w ten sposób doświadczenia zostały wykorzystane przy projektowaniu i wykonaniu 
pierwszego hełmu naszej produkcji ReS-1. Resin dostarcza swoje produkty m. in. do: Szwajcarii, Francji, Finlan-
dii, Niemiec, Norwegii, Danii, Holandii, Belgii, Austrii, Słowacji, Czech, Słowenii, Węgier, Kataru, Turcji.

Resin stale udoskonala i poszerza gamę produkowanych środków ochrony osobistej.
W ostatnich latach firma wdrożyła do produkcji żaroodporną odzież ochroną wykonaną z najnowocześniejszych 
materiałów chroniących użytkownika przed promieniowaniem cieplnym i podczerwonym, ciepłem kontakto-
wym czy stopionymi kroplami płynnego metalu. Odzież ochronna została zaprojektowana i wykonana przy 
użyciu najnowocześniejszych technologii.

Naszym celem jest zapewnienie każdemu Klientowi satysfakcji z używania produktów firmy RESIN przez wiele lat. 
Chętnie służymy Wszystkim naszym Klientom szeroko rozumianą wiedzą i doświadczeniem, potrafimy również  
słuchać uwag, słuchając uczymy się i doskonalimy naszą wiedzę techniczną. Jeżeli sami nie potrafimy podołać posta-
wionym zadaniom, to z pewnością wskażemy osoby, instytucje lub firmy, które mogą pomóc naszym Klientom.
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wytyczne do parametrów  
ochronnych odzieży chroniącej przed płomieniem  
i promieniowaniem cieplnym

ODZIEŻ ŻAROODPORNA TYTAN:
Bluza ochronna żaroodporna typ: ReS-B TYTAN 1
Spodnie ochronne żaroodporne typ: ReS-L TYTAN 
Płaszcz ochronny żaroodporny typ: ReS-P TYTAN 1 
Fartuch ochronny żaroodporny typ: ReS-F TYTAN 1
Nogawki ochronne żaroodporne typ: ReS-N TYTAN 1
Getry ochronne żaroodporne typ: ReS-G TYTAN 1
Osłona ochronna żaroodporna karku typ: ReS-S-TYTAN 1
Osłona ochronna żaroodporna kasku typ: ReS-O-TYTAN 1

bielizna trudnopalna  
(ANTYeLeKTROSTATYCZNA) 
Kominiarka trudnopalna BO340
Bluza trudnopalna BO341
Spodnie trudnopalne BO342

OSŁONY ŻAROODPORNE OCZU I gŁOwY
Kaptur żaroodporny typ: ReS-K-TYTAN 1
Osłona żaroodporna twarzy typ: ReS-T-TYTAN 1 
Stożek ochronny głowy
Kapelusz dla hutnika
Hełm chroniący przed wysoką temperaturą

FIlTRY ChRONIąCE przed płomieniem
i promieniowaniem cieplnym Res-FP
Wytyczne do parametrów ochronnych filtrów
Filtry chroniące przed podczerwienią Res-FP 
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RĘKAwICE ŻAROODPORNE
Wytyczne do parametrów ochronnych rękawic
Rękawice ochronne żaroodporne o temeraturze 
kontaktu do 500ºC
Rękawice ochronne żaroodporne typ: NT-5
Rękawice ochronne żaroodporne typ: NT-8
Rękawice ochronne żaroodporne typ: NT-7
Rękawice ochronne żaroodporne o temeraturze 
kontaktu do 350ºC
Rękawice ochronne żaroodporne typ: NT-16
Rękawice ochronne żaroodporne typ: NT-6
Rękawice ochronne żaroodporne o temeraturze 
kontaktu do 300ºC
Rękawice ochronne żaroodporne typ: NT-3
Rękawice ochronne żaroodporne typ: NT-1
Rękawice ochronne dziane z przędzy KEVLAR®

Rękawice ochronne żaroodporne typ: ROKFBH
Rękawice ochronne żaroodporne typ: ROKFB
ocHrony przedramienia
Ochraniacz przedramienia z przędzy Kevlar®

Ochraniacz przedramienia z materiału para-aramid 
z folią aluminiową
 

OBUwIE ŻAROODPORNE
Wytyczne do parametrów ochronnych obuwia

spis treści

środki ochrony indywidualnej chroniące przed czynnikami gorącymi 
zostały zaprojektowane przez resin dla pracowników narażonych 
na działanie wysokiej temperatury:

• Hutników
• Wytapiaczy
• Dmuchaczy szkła
• Pracowników prowadzących nadzór nad procesem formowania
• Garowych obsługujących piece hutnicze
• Operatorów piecowych
• Odlewników

Wszystkie Środki Ochrony Indywidualnej Resin są zgodne z obowiązującymi przepisami obowiązującymi na 
terenie Unii europejskiej, spełniają wymagania dyrektywy 89/686/eWG. Zgodnie z wymienioną dyrektywą 
cały sprzęt ochrony osobistej jest oznaczony znakiem Ce w jednej z trzech kategorii. 

Środki Ochrony Indywidualnej spełniają również odpowiednie przepisy zawarte w Rozporządzeniu:
• Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz w Kodeksie Pracy.
• Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U nr 259 poz. 2173)
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wytyczne do parametrów ochronnych odzieży chroniącej 
przed płomieniem i promieniowaniem cieplnym

Środki Ochrony indywidualnej RESIN, chroniące przed płomieniem 
i promieniowaniem cieplnym spełniają wymagania norm:
• eN ISO 13688:2013 „Odzież Ochronna. Wymagania ogólne”.
• eN ISO 11612:2015 „Odzież Ochronna. Odzież chroniąca przed  

czynnikami gorącymi i płomieniem”.
 
Zasadnicze kryteria wyboru odzieży żaroodpornej w odniesieniu do parametrów 
zgodnie z normą EN ISO 11612:2015

parametry ochronne odzieży chroniącej przed czynnikami  
gorącymi i płomieniem zgodnie z normą en iso 11612:2015 poziomy ochrony  en iso 11612:2015

a
Palność (rozprzestrzenianie się płomienia na materiale odzieży). 
Odporność materiału na zapalenia jest wyznaczana przy pomocy działania małego 
płomienia z palnika gazowego. Odzież odporna na zapalenie musi spełnić co najmniej 
klasę ochrony A1.

A1 A2  A1+A2

Zapalenie 
powierzchni 

materiału

Zapalenie 
krawędzi 
materiału

Zapalenie powierzchni 
i krawędzi materiału

B
Wskaźnik Przenikania ciePła konWekcyjnego HTi [s].  
Ciepło konwekcyjne związane jest z ruchem cząsteczek nagrzanego powietrza (gazu 
lub cieczy). Wskaźnik przenikania ciepła HTI [s] jest to czas wzrostu temperatury 
kalorymetru pod próbką poddaną działaniu strumienia ciepła od płomienia o 240C. 
Odzież odporna na ciepło konwekcyjne musi spełnić co najmniej klasę ochrony B1.

B1 B2 B3

4-10 10-20 ≥20

c

PromienioWanie ciePlne rHTi [s]. Odporność na promieniowanie cieplne jest wyra-
żana za pomocą współczynników przenoszenia, które oznaczają czas wzrostu temperatury 
pod badaną próbką o 120C i o 240C, po poddaniu jej działaniu promieniowania cieplnego 
o gęstości strumienia równego 20 kW/m2. Współczynnik przenoszenia ciepła RHTI 24[s] 
jest to czas wzrostu temperatury pod próbką o 240C. Odzież odporna na promieniowanie 
cieplne musi spełnić co najmniej klasę ochrony C1.

C1 C2 C3 C4

7-20 20-50 50-95 ≥95

d
rozPryski sToPionego aluminium. Odporność materiału na rozpryski stopione-
go aluminium. Odzież przeznaczona do kontaktu z rozpryskami stopionego aluminium 
musi spełnić co najmniej klasę ochrony D1.

D1 D2 D3

100-200 200-350 ≥350

E
rozPryski Płynnego żelaza. Odporność materiału na rozpryski stopionego że-
laza. Odzież przeznaczona do kontaktu z rozpryskami stopionego żelaza musi spełnić 
co najmniej klasę ochrony D1.

E1 E2 E3

60-120 120-200 ≥200

F
ciePło konTakToWe. Dana klasa ochrony wyznacza, zakres czasu wyrażony w 
sekundach  stanowiący granicę do osiągnięcia progu bólu przy kontakcie z gorącym 
przedmiotem o temperaturze 250OC. Odzież przeznaczona do kontaktu z gorącym 
przedmiotem lub powierzchnią musi spełnić co najmniej klasę ochrony F1.

F1 F2 F3

5-10 10-15 ≥15

Zapis oznaczający parametry 
ochronne odzieży

przykładowe zasady doboru odzieży chroniącej 
przed czynnikami gorącymi do poziomów ryzyka 
na stanowiskach pracy 

zagrożenie / przykłady wykonywanych prac
poziom natężenia 
promieniowania 

podczerwonego, w/m2

wymagania jakie powinna 
spełniać odzież ochronna

zgodnie z normą 
en iso 11612:2015

średni poziom ryzyka: ekspozycja na wysokie poziomy czynników gorących

PROmIenIOWAnIe CIePlne.
Praca w bliskiej odległości od pieca, obróbka cieplna.

2 000 – 20 000

poziomy: A1, B2 i C2  lub 
poziomy: B1, C3, e1, F1

ROmIenIOWAnIe CIePlne I PRzyPADkOWy PłOmIeń.
Prace wewnątrz pieców możliwość kontaktu z otwartym płomieniem.

poziomy: A1+A2,  B2 i C2

Duże ROzPRyskI PłynnyCH meTAlI, kOnTAkT z gORąCymI PRzeDmIOTAmI. 
Prace wykonywane w bardzo bliskiej odległości od pieców hutniczych, w stalowniach, 
walcowniach, niektóre prace związane z naprawą pieców.

poziomy: A1+A2,  
B2 i C2, D2, e2, F2

Wysoki poziom ryzyka: ekspozycja na gorąco i/lub płomień oraz duże ilości płynnego metalu

InTensyWne PROmIenIOWAnIe CIePlne I kOnTAkT z OTWARTym  PłOmIe-
nIem, sTOPIOnymI meTAlAmI, gORąCymI PRzeDmIOTAmI. Prace wykonywane 
blisko źródeł intensywnego promieniowania podczerwonego np. stanowisko  hutnika, 
odlewnika, rdzeniarza.

ponad 20 000
poziomy: A1+A2, B2, 

C2, e2,F2

Odzież ochronna RESIN przeznaczona do ochrony przed czynnikami gorącymi jest wykonana z materiałów, 
które między innymi:
• posiadają odpowiedni współczynnik przenikania strumienia cieplnego, 
• nie topią się w czasie wystawienia na działanie ognia, 
• nie przyczyniają się do rozprzestrzenienia płomienia,
• zapewniają odpowiednią ochronę i amortyzację uderzeń mechanicznych, 
• posiadają odpowiednią odporność na rozpryski małych i dużych ilości gorących metali,
• nie kurczą o więcej niż 5% w temperaturze 180ºC 
• testowano zgodnie z odpowiednimi wymaganiami fizycznymi m.in. na: siłę rozciągającą,  

która wyniosła co najmniej 300N oraz siłę zrywającą 15N.
• nie mają szkodliwego wpływu na życie i zdrowie użytkownika  

(posiadają odpowiednie certyfikaty Oeko-Tex, świadectwa jakości), 
• mają odpowiedni poziom pH  (dla tkanin jest to przedział pomiędzy >3,5 i <9,5 pH),
• wybarwiono barwnikami, z których nie uwalniają się rakotwórcze aminy.

Dodatkowo odzież Resin chroniąca przed czynnikami gorącymi została przebadana w zakresie siły zrywającej 
szwów zewnętrznych materiałów, która wyniosła co najmniej 225N.
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Odzież żarOOdpOrna dla Odlewnika reS-TYTan 1
odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem en iso 11612: 2015

ODZIeż żAROODPORNA TYP: 
RES-TYTAN 1: 

Przeznaczona jest do ochrony głowy,  
tułowia, rąk oraz nóg pracownika zatrudnionego  
na stanowisku gdzie występują zagrożenia związane  
z występowaniem czynników gorących, a w szczególności 
przed: wysokim promieniowaniem podczerwonym, 
rozpryskami płynnych metali (m.in. żelaza, aluminium), 
płomieniem, kontaktem z gorącym przedmiotem.  
Przeznaczona dla osób pracujących w przemyśle  
hutniczym (metali, szkła, wyrobów ceramicznych), 
odlewniczym, metalurgicznym i koksowniczym.

multI PROtECtION trudnopalna Bawełna

Para-aramid

Aluminium

parametry ochronne  
Odzież  ochronna żaroodporna typ: ReS-TYTAN 1 
zaklasyfikowano do kategorii III środków ochrony indywidualnej. 

UZYSKANE WYNIKI DLA TKANINY
eN ISO 11612:2008

ALUMINIZOWANej PODSZeWKI

Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia

spełnia kod A1 spełnia kod A1 i A2

Odporność na ciepło konwekcyjne

HTI24< 10s, kod B1 kod B1, HTI24=6,3 s

Odporność na promieniowanie cieplne

RHTI24> 95s, kod C4 RHTI24=15,7s, kod C1

Działanie rozprysków stopionego aluminium

min. 100g, max. 200g, kod D1 –

Działanie rozprysków stopionego żelaza

> 200g, kod E3  133 g kod e2

Odporność na ciepło w temperaturze 180ºC

spełnia spełnia

Ciepło kontaktowe

min. 5 s, max. 10 s, kod F1 7,9 s, kod F1

skład/matweriał: 
tkanina zasadnicza: 100% Para-aramid laminowany folią aluminiową poliestrową 495 g/m2

podszewka: 100% bawełna trudnopalna 300 g/m2

szwy: Wszystkie zewnętrzne szwy wykonano nićmi trudnopalnymi z włókien para-aramidowych typu Kevlar. 

1435
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BLUZA żAROODPORNA TYP: 
RES-B TYTAN 1:
• wykończona stójką zapinaną na rzep, 
• w wewnętrzną stronę stójki wszyty wieszak  

wykonany z tkaniny bawełnianej niepalnej, 
• tył bluzy z karczkiem, 
• po wewnętrznej stronie przodu lewego  

naszyta kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep, 
• rękaw bluzy dwuczęściowy ze szwem przednim  

i tylnym łokciowym, 
• w wewnętrzną część rękawa wszyty mankiet  

z tkaniny bawełnianej niepalnej zakończony  
tunelem z elastyczną taśmą, 

• szew łokciowy z zewnątrz wzmocniony  
dodatkowym stębnowaniem, 

• w tylnej części karczku bluzy otwory wentylacyjne, 
• przód bluzy na całej długości zapinany listwą  

z naszytym rzepem oraz napami, 
• bluza w całości wykończona podszewką  

bawełnianą trudnopalną. 

SPODNIe żAROODPORNe TYP: 
RES-L TYTAN: 

• wykończone paskiem z tkaniny bawełnianej, 
• w tylnej części paska spodni wszyto gumę  

do regulacji obwodu pasa, 
• przód spodni zapinany na rzep przykryty  

listwą z tkaniny aluminizowanej, 
• tył spodni z karczkiem, 
• dodatkowo spodnie posiadają szelki,  

szelki zapinane z przodu klamrami, 
• spodnie w całości wykończona podszewką  

bawełnianą trudnopalną. 

PłASZCZ żAROODPORNY TYP: 
RES-P TYTAN 1:

• wykończony stójką zapinaną na rzep. W wewnętrzną  
stronę stójki wszyty wieszak wykonany z tkaniny  
bawełnianej niepalnej, 

• tył bluzy z karczkiem. Po wewnętrznej stronie przodu  
lewego naszyta kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep, 

• rękaw bluzy dwuczęściowy ze szwem przednim i tylnym  
łokciowym. W wewnętrzną część rękawa wszyty mankiet  
z tkaniny bawełnianej niepalnej zakończony tunelem  
z elastyczną taśmą, 

• szew łokciowy z zewnątrz wzmocniony dodatkowym  
stebnowaniem, 

• w tylnej części karczku bluzy otwory wentylacyjne. Przód  
bluzy na całej długości zapinany listwą z naszytym rzepem 
oraz napami, 

• bluza w całości wykończona podszewką bawełnianą trudnopalną. 

1435
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NOGAWKI OCHRONNe  
żAROODPORNe 
TYP: RES-N TYTAN 1:

• wykończone paskiem z tkaniny bawełnianej, 
• w tylnej części paska nogawek wszyto gumę oraz 

naszyto w boki paska plisy z rzepami do regulacji 
obwodu pasa, 

• przód nogawek zapinany na rzep przykryty listwą  
z tkaniny aluminizowanej, 

• nogawki wykonane bez części siedzeniowej, w tyl-
nej części odszyte do wysokości linii ud. Nogawki 
w całości wykończona podszewką bawełnianą 
trudnopalną.

FARTUCH OCHRONNY 
żAROODPORNY 
TYP: RES-F TYTAN 1:

• z szelką zakładaną na szyję oraz trokami do  
wiązania w pasie z tkaniny bawełnianej niepalnej. 

• fartuch w całości podszyty tkaniną typu podszewka 
bawełniana trudnopalna. 

DOStęPNE DługOśCI: 95 cm, 130 cm
Fartuch żaroodporny Res-F tytan 1   

GeTRY OCHRONNe  
żAROODPORNe 
TYP: RES-G TYTAN 1:

• zakładane na obuwie użytkownika oraz dolną część 
łydek. W tylnej części wykonano zapięcie za pomo-
cą rzepa służącego do regulacji obwodu łydki, 

• spód getry wykończony dwoma paskami służącymi 
do podtrzymania osłony na obuwiu użytkownika. 
Getry w całości wykończone podszewką baweł-
nianą trudnopalną.

OSłONA OCHRONNA
żAROODPORNA KARKU 
TYP: RES-S-TYTAN 1:

• montowana do więźby kasku ochronnego  
za pomocą specjalnych uchwytów, 

• długość osłony szyi i karku 44 cm,
• wewnętrzna część osłony wykończona  

podszewką bawełnianą trudnopalną.

OSłONA OCHRONNA 
żAROODPORNA KASKU 
TYP: RES-O-TYTAN 1:

• zakładana na kask ochronny. W tylną część wszyta 
dodatkowa osłona szyi i karku podszyta tkaniną 
podszewkową, 

• długość osłony szyi i karku 32 cm, 
• osłona w części osłaniającej szyję i kark wykoń-

czona podszewką bawełnianą trudnopalną.

1435

0,6 kg

1435

1,3 kg
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bielizna TrudnOpalna anTYSTaTYczna
bielizna trudnopalna 
antyelektrostatyczna:
Stanowi dodatkową barierę, która chroni ciało użyt-
kownika przed ryzykiem związanym z występowaniem 
czynników gorących. Zalecana do zastosowania wraz 
z odzieżą trudnopalna i żaroodporną. Wykonana  
w technologii bezszwowej. Spełnia wymagania zawar-
te w normach eN 11612:2008 i eN ISO 1149-5:2008 

• TRUDNOPALNA, polecana do zastosowania na 
stanowisku pracy gdzie występują zagrożenia 
związane z czynnikami gorącymi (promieniowanie 
podczerwone, rozpryski płynnych metali, płomień, 
kontakt z gorącym przedmiotem.

• TeRMOIZOLACYjNA, chroni przed wysokimi  
oraz niskim temperaturami 

• O WYSOKIej ODDYCHALNOŚCI, warstwa zewnętrzna 
odparowuje pot i utrzymuje odpowiedni mikroklimat

• Z NATURALNą ReGULACją TeMPeRATURY CIAłA, 
idealnie oddaje ciepło i pot podczas wymagającej 
fizycznej pracy w zmiennych temperaturach.

• ANTYSTATYCZNA, zapobiega powstawaniu  
ładunków elektrycznych i przeskoku iskry.  
Zbadano, że czas zaniku ładunku na powierzchni 
bielizny jest mniejszy niż 4 s (t50<4 s), a współ-
czynnik ekranowania pola elektrycznego jest  
większy niż 0,2 (S>0,2)

Kominiarka trudnopalna BO 340

Bluza trudnopalna BO 341

Spodnie trudnopalne BO 342

skład: 
dzianina: 240g/m2 [51% WłóKNO PROtEx, 32% BAWEłNA, 
15% POlIEStER, 2% BEltRON]

0,1 kg

0,2 kg

0,2 kg
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osłony  
żaroodporne  
oczu i  głowy
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0,8 kg 0,04 kg

1435

0,3 kg 0,2 kg

(z szybą)

(z szybą)
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osłony żaroodporne oczu i głowy

OSłOnY żarOOdpOrne Oczu i głOwY

KAPTUR OCHRONNY 
żAROODPORNY 
TYP: RES-K-TYTAN 1:

• z szybą panoramiczną wizjera z naniesioną 
warstwą pochłaniająca promieniowanie ultrafio-
letowe. Szyba wizjera o wymiarach 210 x 90 mm 
mocowana  w specjalnie odszytej kieszeni  
z tkaniny aluminizowanej, 

• kaptur zakładany na hełm ochronny. Kaptur  
z wszytym kołnierzem osłania szyję, kark oraz 
klatkę piersiową użytkownika. Kaptur w całości 
wykończony podszewką bawełnianą trudnopalną.

OSłONA OCHRONNA 
żAROODPORNA TWARZY 
TYP: RES-T-TYTAN 1:

• z szybą panoramiczną wizjera z naniesioną 
warstwą pochłaniająca promieniowanie ultrafio-
letowe. Szyba wizjera o wymiarach 210 x 90 mm 
mocowana w specjalnie odszytej kieszeni  
z tkaniny aluminizowanej, 

• osłona twarzy zakładana na przednią część kasku 
ochronnego za pomocą specjalnych uchwytów. 

STOżEK DLA HUTNIKóW, 
ODLeWNIKóW

• PRZeZNACZeNIe: Dodatkowo chroni głowę 
użytkownika przed czynnikami gorącymi.  
Zalecany do zastosowania z kaskiem odpornym 
na wysoką temperaturę.

• SKłAD: Stożek wykonany w 100%  
z wełny owczej o grubości około 3 mm.

• ROZMIARY: od 55 cm do 62 cm

KAPELuSZ DLA HUTNIKóW, 
ODLeWNIKóW

• PRZeZNACZeNIe: Kapelusz dla Hutnika, Odlew-
nika chroni głowę użytkownika przed czynnika-
mi gorącymi, a w szczególności przed odpryska-
mi gorących metali.

• SKłAD/ KONSTRUKCjA: Kapelusz wykonany 
w 100% z wełny owczej o grubości około 4 mm, 
w części czołowej wykonany jest z podwójnej 
warstwy filcu. Dodatkowo w przedniej części 
kapelusza znajduje się napotnik, który  
zapewnia większy komfort noszenia.

• ROZMIARY: od 55 cm do 62 cm



0,37 kg
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OSłOnY żarOOdpOrne Oczu i głOwY
HełM CHRONIąCY PRZeD  
TeMPeRATURą TYP: BOP
Kategoria ochrony: III 

• przeznaczenie: Hełm chroniący przed wysoka temperatu-
rą zabezpiecza górną część głowy użytkownika przed zagro-
żeniami  związanymi z występowaniem czynników gorących, 
a w szczególności przed: promieniowaniem UV, drobnymi 
rozpryskami stopionego metalu oraz przed spadającymi przed-
miotami, a w konsekwencji przed urazami mózgu i pęknięciem 
czaszki. Funkcją ochronną hełmu jest między innymi pochła-
nianie energii uderzenia przez częściowe zniszczenie lub 
uszkodzenie jego skorupy.

• zalecane zastosowanie: W przemyśle hutniczym,  
metalurgicznym, odlewniczym, koksowniczym, oponiarskim  
i gumowym, w rafineriach. 

• zakres temperatury:  150oC. 

• konstrukcja/skład: Skorupa hełmu: UP-GF tworzywo 
termoutwardzalne (poliester wzmacniany włóknem szklanym); 
Zawieszenie hełmu: tworzywo sztuczne oraz miękka taśma 
tekstylna.

HEŁM BOP 150ºC inne właściwości: 

• Profil skorupy hełmu posiada dodat-
kowo daszek chroniący użytkownika 
m.in. przed gorącymi i zimnymi odpry-
skami metali, żużla, szkła. 

• ergonomiczny kształt hełmu  
zapewnia wysoki komfort noszenia. 

• Konstrukcja zawieszenia o regulowa-
nej wysokości zapewnia odpowiednie 
dopasowanie hełmu do obwodu głowy 
użytkownika. 

• Hełm dodatkowo posiada uchwyt 
wraz z pasem podbródkowym dla za-
pewnienia lepszej stabilizacji  
skorupy na głowie.  

• Konstrukcja hełmu zapewnia możli-
wość zastosowania dodatkowego wy-
posażenia typu: ochrony słuchu, osłony 
przeciwodpryskowe oczu z filtrem, 
osłony karku, twarzy, osłony żarood-
porne takie jak kaptur czy dodatkowe 
osłony kasku.

PARAMETRY  OCHRONNE  HEŁMU BOP  
ZGODNIe Z NORMą  eN 397:2012+A1:2012

odporność na  
działanie płomienia

skorupa hełmu została poddana badaniu  
przy pomocy palnika w czasie 10 sekund.

odporność na działanie  
wysokiej temperatury

Hełm został poddany badaniu, w którym  
temperatura powietrza wynosiła 150ºC.

odpryski stopionego  
metalu

Hełm polano 150 g płynnego żelaza,  
które  nie przeniknęło przez skorupę  
(skorupa nie paliła się więcej niż 5 s).

odporność  
na przebicie

metalowy przebijak o masie 3 kg, spadł  
na skorupę hełmu z wysokości 100 cm.

zdolność  
amortyzacji

Podczas badania siła przekazywana  
na makietę głowy wyniosła do 5,0 kn.

odkształcenie  
boczne

Hełm ściskano: siłą 30 n którą zwiększono  
do wartości 430 n oraz siłą do 25 n  
i natychmiast zwiększoną do 30 n.

zamocowanie paska  
podbródkowego

Podbródek został uwolniony  
pod działaniem siły nie mniejszej  

niż 150 n i nie większej niż 250 n.

1* 2 3*

OBWóD GłOWY

52-56 53-61 59-63

żóŁTY   RAL 1023 X X X

BIAŁY   RAL 9016* X X X

NIEBIESKI   RAL 5017* X X X

CzERwONY    RAL 3020* X X

ZIELONY    RAL 6024* X X

*Kolor i rozmiar dostępny na zamówienie specjalne.



OSŁONA OCHRONNA żAROODPORNA TwARZY 
RES-T-TYTAN1, spełnia wymagania normy eN ISO 
11612 z szybą panoramiczną wizjera z naniesioną 
warstwą pochłaniająca promieniowanie ultrafioleto-
we. Szyba wizjera o wymiarach 210x90 mm mocowa-
na w specjalnie odszytej kieszeni z tkaniny alumini-
zowanej. Osłona twarzy zakładana na przednią część 
kasku ochronnego za pomocą specjalnych uchwytów. 

OSŁONA TwARZY żAROODPORNA OCTANOwA 
ACETATE SHIELD (8510) Osłona twarzy wykonana 
z przezroczystego octanu, Odporna na temperaturę 
ok. 130°C. Ochrona przed narażeniem na działanie 
pyłów, trocin i drzazgi. Wysoka przejrzystość i dobra 
odporność na zarysowania. Ochrona przed agresyw-
nymi cieczami. Wymiary: 500x200x1 mm.

OSŁONA PRZECIwODPRYSKOwA 
PRZEŹROCZYSTA Ru HEAT (8320) 
Osłona termiczna wykonana z kalandrowanego 
żelaza, bardzo dobrze pochłania i odbija promienio-
wanie cieplne, Wymiary: 500x300 mm. 

OSŁONA TwARZY żAROODPORNA Z POLIwĘ-
GLANu PC (8510) Osłona twarzy wykonana z prze-
zroczystego poliwęglanu. Odporna na temperaturę 
ok. 130°C. Ochrona przed narażeniem na działanie 
pyłów, trocin i drzazgi. Wymiary: 500x200x1 mm.

osłony żaroodporne oczu i głowy osłony żaroodporne oczu i głowy
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uCHwYT MOCująCY wYPOSAżENIE  
DODATKOwE uchwyt wykonany jest z profili alu-
miniowych o wysokiej odporności na temperaturę. 
Uchwyt mocowany jest na dolnej krawędzi hełmu 
za pomocą sprężyny. 

uwaga: uchwyt mocujący jest niezbędny do zasto-
sowania każdego wyposażenia  
dodatkowego!

OSŁONA OCHRONNA żAROODPORNA KASKu 
RES-O-TYTAN1 spełnia wymagania normy eN ISO 
11612, zakładana na kask ochronny. W tylną część 
wszyta dodatkowa osłona szyi i karku podszyta tkani-
ną podszewkową. Długość osłony szyi i karku 320 mm. 

OSŁONA OCHRONNA żAROODPORNA KARKu 
RES-S-TYTAN1, spełnia wymagania normy eN ISO 
11612,montowana do więźby kasku ochronnego  
za pomocą specjalnych uchwytów. Długość osłony  
szyi i karku 440 mm.

KAPTuR OCHRONNY żAROODPORNY  
RES-K-TYTAN1, spełnia wymagania normy eN ISO 
11612 z szybą panoramiczną wizjera z naniesioną 
warstwą pochłaniająca promieniowanie ultrafio-
letowe. Szyba wizjera o wymiarach 210x90 mm 
mocowana  w specjalnie odszytej kieszeni z tkaniny 
aluminizowanej. Kaptur zakładany na hełm ochron-
ny. Kaptur z wszytym kołnierzem osłania szyję, kark 
oraz klatkę piersiową użytkownika. Kaptur w całości 
wykończony podszewką bawełnianą trudnopalną.

dOdaTkOwe  wYpOSażenie   
OcHrOnne HełMu bOp:  
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OSŁONA TwARZY SVP Z POLIwĘGLANu MOCO-
wANA DO OCHRONNIKów SŁuCHu (9050)  
wykonana z poliwęglanu, certyfikowana zgodnie z nor-
mą eN 166. Nadaje się do hełmu w połączeniu z nausz-
nikami  przeciwhałasowymi. Zakres temperatur: -40°C 
do +130°C. Waga bez nośnika SVC: 82 g
Wymiary: 380x200x1 mm

NAuSZNIKI PRZECIwHAŁASOwE wRAZ Z ADA-
PTEREM DO HEŁMu SHP 28-C (5030) Spełniają 
wymagania normy  eN 352-3, waga: 267 g, wartość 
SNR: 28 dB, z regulacją wysokości.

PASEK PODBRóDKOwY Z KLAMRą (5500)  
mocowany do zawieszenia hełmu.

ZAwIESZENIE HEŁMu I/79Gw (2952) sześciopunk-
towe, mocowane do skorupy hełmu. Zawieszenie 
spełnia wymgania normy eN 397 (+150°C).
Rozmiar zawieszenia musi być zgodny z rozmiarem 
hełmu:1 (2951),2 (2952) lub 3 (2953).

PASEK CZOŁOwY SKóRZANY (6310)  
zwiększa komfort noszenia. Wykonany z wyprawio-
nej skóry owczej.

dOdaTkOwe  wYpOSażenie   
OcHrOnne HełMu bOp:  
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filtry chroniące  
przed płomieniem  
i  promieniowaniem  
c ieplnym res-fp
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wYTYczne dO paraMeTrÓw FilTrÓw reS-Fp 
cHrOniĄcYcH przed pOdczerwieniĄ Oraz STO-
piOnYMi MeTalaMi i gOracYMi ciałaMi STałYMi:
 
Środki ochrony oczu zapewniające ochronę przed zagrożeniami termicznymi związanymi z promieniowaniem 
podczerwonym, stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi oprócz ogólnych wytycznych zawartych  
w Dyrektywie 89/686 EwG powinny spełniać wymagania zawarte w normie:

• eN 171:2002* Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed podczerwienią.  
Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.

• eN 166:2001** Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.
 
wymagania zasadnicze, które powinny spełniać filtry chroniące przed 
podczerwienią, stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi wraz  
z „symbolami” umieszczonymi na filtrze.

 → OCHRONA PRZeD PODCZeRWIeNIą „4”
 → STOPIeŃ OCHRONY (ZACIeMNIeNIA) OD 1,2 DO 10 w zależności od stopnia zaciemnienia 

Oznaczenie
(numer kodowy filtra – 
stopień zaciemnienia)

Współczynnik przepuszczania światła (trans-
mitancja świetlna)

Maksymalny średni widmowy  
współczynnik przepuszczania światła

Maksymalny % Minimalny % τA
od 780 nm do 1400 nm

τN
od 780 nm do 2000 nm

4-1,2
4-1,4
4-1,7
4-2

4-2,5
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9

4-10

100
74,4
58,1
43,2
29,1
17,8
8,5
3,2
1,2

0,44
0,16

0,061
0,023

74,4
58,1
43,2
29,1
17,8
8,5
3,2
1,2

0,44
0,126
0,061
0,023

0,0085

5,5
4,8
4,1
3,6
2,9
1,9
1,2

0,71
0,43
0,23
0,14

0,075
0,050

52,9
47,2
42,2
37,9
32,3
22,9
15,9
10,6
7,1
4,4
2,9
1,8
1,3

KLASA OPTYCZNA:
• „1”: +/-0,06 dioptrii  zalecana do pracy ciągłej
• „2”: +/-0,12 dioptrii  zalecana do pracy nieregularnej, z przerwami
• „3”: +/-0,25 dioptrii  zalecana do pracy rzadkiej (nie nadają się do długiego użytku)

 → ODPORNOŚĆ MeCHANICZNA:
• „S”: podwyższona energia uderzenia (odporność na uderzenie stalową kulką o masie 0,43g z prędkością 5,1m/s)
• „F”: niska energia uderzenia (odporność na uderzenie stalową kulką o masie 0,86g z prędkością 45m/s)
• „B”: średnia energia uderzenia (odporność na uderzenie stalową kulką o masie 0,86g z prędkością 120m/s)
• „A”: wysoka energia uderzenia (odporność na uderzenie stalową kulką o masie 0,86g z prędkością 190m/s)

 → ODPORNOSĆ NA STOPIONe MeTALe I GORąCe CIAłA STAłe „9”:  
w zakresie przywarcia stopionego metalu typu aluminium i żeliwo szare, odporności na całkowite przenik-
nięcie kulki przez szybki ochronne w ciągu 5s.

dodatkowo filtry chroniące przed podczerwienią spełniające  
wymagania normy en 166:2001 i en 171:2002 są przebadane w zakresie: 

 → jakości materiału optycznego i jego powierzchni, 
 → odpowiedniego pola widzenia, 
 → odporności na zapalenie
 → odporności na podwyższoną temperaturę
 → odporności na promieniowanie UV
 → odchyleń współczynnika luminacji rozproszenia światła
 → odporności na promieniowanie nadfioletowe

Znakowanie szybki ochronnej powinno zawierać następujące informacje:

4-   3   RESIN  EN 166:2001   2     B      9

Numer kodowy filtrów chroniących przed podczerwienią

Stopień ochrony (stopień zaciemnienia)

Znak identyfikacyjny producenta

Numer normy

Klasa optyczna 

Symbol uderzenia o średniej energii (ochrona przed cząstkami o dużej prędkości)

Symbol nieprzywierania stopionych metali i gorących ciał stałych

* NORMA eN 171:2002 jest odpowiednikiem polskiej normy PN-eN 171:2005    ** NORMA eN 166:2001 jest odpowiednikiem polskiej normy PN-eN 166:2005
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FilTrY cHrOniĄce przed  
pOdczerwieniĄ reS-Fp 
Filtry chroniące przed podczerwienią typ: ReS-FP chronią oczy pracownika przed: 
  promieniowaniem podczerwonym, 
  odpryskami stopionych metali takich jak np. żeliwo szare, 

(filtry nie chronią przed przywieraniem odprysków stopionego aluminium)
  przenikaniem gorących ciał stałych przez szybę filtra 
  cząstkami o dużej prędkości. 

Filtr ochronny należy stosować wraz z odpowiednią ramką spełniającą wymagania dotyczące ochrony przed 
czynnikami gorącymi m.in. przed wysokim promieniowaniem podczerwonym i odpryskami stopionych metali. 
Zalecamy zastosować kaptur żaroodporny ReS-K-TYTAN 1 lub osłonę żaroodporną twarzy ReS-T-TYTAN 1.

Filtry chroniące przed podczerwienią typ: ReS-FP wykonane zostały z tworzywa typu poliwęglan o grubości 2 mm 
z naniesioną warstwą odbijającą promieniowanie podczerwone, która została wykonana na bazie tlenków złota 
oraz innych metali szlachetnych.

Filtry chroniące przed podczerwienią typ ReS-FP o stopniu ochrony: 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 zaklasyfikowano  
do kategorii III środków ochrony indywidualnej. 

TYP FILTRA

Oznaczenie
(numer kodowy filtrów 

chroniących przed 
podczerwienią/ -stopień 
ochrony (zaciemnienia)

Typowe zastosowanie dla 
źródeł światła o średniej 

temperaturze [ ̊C]

ReS-FP 4-3 4-3 1190

ReS-FP 4-4 4-4 1290

ReS-FP 4-5 4-5 1390

ReS-FP 4-6 4-6 1510

ReS-FP 4-7 4-7 1650

FilTrY cHrOniĄce przed pOdczerwieniĄ 
zalecane SĄ dO zaSTOSOwania z:

KAPTuREM OCHRONNYM 
żAROODPORNYM RES-K-TYTAN1

OSŁONą OCHRONNą żAROODPORNą
TwARZY  RES-T-TYTAN1
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rękawice  
żaroodporne
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wYTYczne dO paraMeTrÓw rĘkawic  
cHrOniĄcYcH przed zagrOżeniaMi TerMicznYMi
Rękawice żaroodporne mające zapewnić ochronę przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień) muszą 
spełniać wymagania, które zawarto w poniższych normach: 

• eN 420:2016+A1:2009* „Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań”, 
• eN 407:2004** „Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)
• eN 388:2016*** „Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi”  

(materiał rękawic chroniących przed zagrożeniami termicznymi musi spełniać wymaganie  
odporności na ścieranie oraz rozdzieranie). 

należy pamiętać, że odpowiedni dobór rękawic chroniących przed zagrożeniami termicznymi  
w zakresie parametrów ochronnych zależy od przewidywanego zakresu stosowania rękawic.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi oferowane przez firmę ReSIN:
 

 spełniają odpowiednie parametry ochronne 
zgodnie z ich przeznaczeniem w zakresie za-
grożeń termicznych (odpowiednie modele rękawic 
zostały przebadane w zakresie możliwości zapalenia, 
przenikania przez rękawice do dłoni użytkownika cie-
pła konwekcyjnego, promieniowania cieplnego oraz 
ochrony przed kontaktem z gorącym przedmiotem),

 chronią przed drobnymi lub/i dużymi  
rozpryskami stopionych metali (wybrane  
modele rękawic), 

 zapewniają odpowiednią ochronę przed taki-
mi zagrożeniami mechanicznymi jak ścieranie 
i rozdzieranie,

 nie wypływają niekorzystnie na zdrowie i higie-
nę użytkownika (nie powodują podrażnień skóry),

 posiadają odpowiednią wartość pH, która  
jest większa niż 3,5 i mniejsza niż 9,5,

 zapewniają tak dużą zręczność jak tylko jest 
to możliwe, z uwzględnieniem ich przeznaczenia,

 zaprojektowano tak, aby maksymalnie  
zmniejszyć skutki wydzielania potu.

Zestawienie wymagań zawartych w normie eN 407 i eN 388, które stanowią podstawę doboru  
odpowiedniego środka ochrony indywidualnej w zakresie ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi

Palność (możliwość zapalenia)
(czas dalszego palenia [s];  
czas dalszego żarzenia [s])

Odporność na ścieranie
Ilość cykli tarcia wykonana za pomocą papie-
ru szklanego przy nacisku na próbkę 9 kPa.

Ciepło kontaktowe
(temperatura kontaktu Tc [ºC],  

czas progowy tt[s])

Ciepło konwekcyjne
(Wskaźnik przenoszenia ciepła HTI)

Promieniowanie cieplne
(Przenoszenie ciepła t24)

Małe rozpryski stopionego metalu
(liczba kropli)

Odporność na przecięcie
(wskaźnik) – badanie dodatkowe

Odporność na przekłucie (N)  
– badanie dodatkowe

Wytrzymałość na rozdzieranie (N)
Paski materiału powstałe przez nacięcie, 

poddano próbie rozdzierania przy prędkości 
przesuwu szczęk  (100±10) mm/min.

Duże rozpryski stopionego metalu
(stopione żelazo g)

piktogram informujący o speł-
nieniu wymagań danej normy 

przez rękawice
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Symbol „X” podany zamiast liczby oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do ochrony przed zagrożeniem, którego dotyczy odpowiednie badanie lub 
metoda badania nie jest odpowiednia dla danego wzoru rękawic.
Symbol „0” informuje, że rękawica nie spełnia wymagań odpowiadających najniższemu poziomowi skuteczności dla określonej, badanej właściwości.

poziomy skuteczności

1 2 3 4 5

≤ 20; brak

100; ≥15

100 500 2000 8000

250; ≥15 350; ≥15 500; ≥15 —

≥4

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

≥7 ≥10 ≥18 —

≥7

10 25 50 75

≥20 ≥50 ≥95 —

≥10

20 60 100 150

≥15 ≥25 ≥35 —

30 60 120 200 —

—

—

—

≤ 10;  
≤ 120

≤ 3;  
≤ 25 

≤ 2;   
≤5 —

Parametr ochrony

W przypadku, gdy rękawica ma 1 lub 2 poziom skuteczności dotyczący 
możliwości zapalenia nie wolno dopuszczać do możliwości stykania się 

rękawicy z nieosłoniętym płomieniem.

* NORMA eN 420:2003 +A1 jest odpowiednikiem polskiej normy PN-eN 420+A1:2012 rękawice ochronne wymagania ogólne
** NORMA eN 407:2004  jest odpowiednikiem polskiej normy PN-eN 407:2007
*** NORMA eN 388:2016  jest odpowiednikiem polskiej normy PN-eN 388:2017-02



2 XX 44 4 4 44 X

EN 407:2004
44444X

EN 388:2003

2X4X

1435

0,4 kg dł. 30 cm
0,5 kg dł. 65 cm

rękawice żaroodporne rękawice żaroodporne

4140

znakOwanie rĘkawic, przYkład niezbĘdnYcH inFOrMacji: 

ReSIN      ReS-3-500T/33   –   10

14372x3x4342x1

Nazwa producenta

Oznaczenie rękawicy

Piktogram informu-

jący, że rękawica 

chroni przed danym 

zagrożeniem

Poziomy skuteczności 

(podawane są  

w tej samej kolejno-

ści jak wyszczegól-

niono to w normie)

Numer jednostki 

notyfikowanej

(podawane dla ręka-

wic zaliczanych do 

kategorii III środków 

ochrony osobistej)

Symbol CE oznacza 

deklarację producen-

ta, że wyrób spełnia 

wszystkie wymaga-

nia dyrektyw.

Rozmiar rękawicy

Znak „i” umieszczony na rękawicy oznacza, że ist-

nieje konieczność zapoznania się z informacjami 

dołączonymi przez producenta.

Termin ważności – jest umieszczany na 

rękawicy w przypadku gdy parametry 

ochronne mogą zostać znacznie obniżo-

ne przez starzenie Obwód ręki 

TABeLA ROZMIARóW RĘKAWIC

Długość ręki ROZMIAR  
RĘKAWICY

15 16 6 S

18 17 7 M

20 18 8 L

23 19 9 XL

25 20 10 XXL

28 21 11 XXXL

ROZMIAR 
UPROSZCZONY
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RĘKAWICe OCHRONNe żAROODPORNe NT-5

Kategoria ochrony: III 
• przeznaczenie: Rękawice ochronne żaroodporne NT-5 przeznaczone są  

do ochrony rąk pracownika zatrudnionego na stanowisku gdzie występują 
zagrożenia związane z promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym  
i kontaktowym oraz małymi rozpryskami stopionych metali, gdzie temperatu-
ra kontaktu z rozgrzanym przedmiotem nie przekracza 500ºC w czasie do 15s. 
Rękawice chronią przed lekkimi urazami mechanicznymi. 

• zalecane zastosowanie: w hutnictwie i odlewniach przy: topieniu  
i rozlewaniu ciekłych metali, w procesach hartowania, obróbce szkła. 

• zakres temperatury: do 500oC 
• konstrukcja/skład: część dłoniowa wierzchnia: tkanina z włókien para-aramid, 

PBI z rdzeniem z włókien szklanych, masa pow. 750g/mb, strona grzbietowa 
i mankiet strony chwytnej: tkanina z włókien para-aramidowych, aluminizo-
wana, masa pow. 320g/mb, wzmocnienie wewnętrzne: tkanina para-arami-
dowa, masa powierzchniowa 200g/m2, izolacja: włóknina igłowana z włókien 
para-aramidowych, podszewka: dzianina wełniano-bawełniana, wełna (runo) 
bawełna (podkład), masa powierzchniowa 320g/m2. 

• rozmiar: 10, 11
• długości rękawic: 60 cm, 43 cm

Rękawice zapewniają ochronę według norm en 388:2003 oraz en407:2004, zgodnie z wynikami 
Jednostki notyfikowanej. zakres odporności mechanicznej i termicznej Rękawic żaroodpornych NT-5/1   

en388:2003 en407:2004

nt-5   500ºc

dostępne modele rękawic nt-5

Długość rękawicy Rękawica jednopalcowe Rękawice trzypalcowe Rękawice pięciopalcowe

60 cm NT-5/1 NT-5/3 NT-5/5
43 cm NT-5/1/A NT-5/3/A NT-5/5/A

nt-5/1

nt-5/3

nt-5/5



1 XX 44 4 4 44 X 2 XX 44 4 4 4X X

nt-7/1

EN 407:2004
44444X

EN 388:2003

2X4X

1435

EN 407:2004
44444X

EN 388:2003

2X4X

1435

0,3 kg dł. 30 cm
0,7 kg dł. 65 cm

0,3 kg dł. 30 cm
0,7 kg dł. 65 cm

rękawice żaroodporne rękawice żaroodporne

4342
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RĘKAWICe OCHRONNe żAROODPORNe NT-8  

Kategoria ochrony: III

• przeznaczenie: Rękawice ochronne żaroodporne NT-8 przeznaczone są  
do ochrony rąk pracownika zatrudnionego na stanowisku gdzie występują 
zagrożenia związane z promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym  
i kontaktowym oraz małymi rozpryskami stopionych metali, gdzie temperatu-
ra kontaktu z rozgrzanym przedmiotem nie przekracza 500ºC w czasie do 15s. 
Rękawice chronią przed lekkimi urazami mechanicznymi. 

• zalecane zastosowanie: w hutnictwie i odlewniach przy: topieniu  
i rozlewaniu ciekłych metali, w procesach hartowania, obróbce szkła. 

• zakres temperatury: do 500ºC 
• konstrukcja/skład: część wierzchnia grzbietowa i mankiet: tkanina 

metalizowana 70/30 (70% Preox i 30% Kewlar) o masie pow. 400g/m2, część 
dłoniowa (chwytna): tkanina 50% Para-Aramid i 50% Preox o masie pow. 600 g/m2, 
włóknina igłowana z włókien para-aramidowych, podszewka: pełna z dzianiny 
wełniano-bawełnianej 62/38.

• rozmiar: 10
• długości rękawic: 65 cm, 30 cm

Rękawice zapewniają ochronę według norm en 388:2003 oraz en407:2004, zgodnie z wynikami 
Jednostki notyfikowanej. zakres odporności mechanicznej i termicznej Rękawic żaroodpornych NT-8/1   

en388:2003 en407:2004

DOSTĘPNe MODeLe RĘKAWIC NT-8

Długość rękawicy Rękawica jednopalcowe Rękawice trzypalcowe Rękawice pięciopalcowe

65 cm NT-8/1 NT-8/3 NT-8/5
30 cm NT-8/1/A NT-8/3/A NT-8/5/A

nt-8/1

nt-8/3

nt-8/5
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RĘKAWICe OCHRONNe żAROODPORNe NT-7 

Kategoria ochrony: III 
• przeznaczenie: Rękawice ochronne żaroodporne NT-7 przeznaczone są 

do ochrony rąk pracownika zatrudnionego na stanowisku gdzie występują 
zagrożenia związane z ciepłem konwekcyjnym i kontaktowym oraz małymi 
rozpryskami stopionych metali, gdzie temperatura kontaktu z rozgrzanym 
przedmiotem nie przekracza 500ºC w czasie do 15s. Rękawice chronią przed 
lekkimi urazami mechanicznymi. 

• zalecane zastosowanie: w hutnictwie i odlewniach, przy topieniu  
i rozlewaniu ciekłych metali, w procesach hartowania, przy obróbce szkła. 

• zakres temperatury: do 350oC 
• konstrukcja/skład: część dłoniowa wierzchnia: tkanina z włókien 

para-aramidowych PBI z rdzeniem z włókien szklanych, masa pow. 750g/m2, 
mankiet: tkanina z włókien para-aramidowych z rdzeniem z włókien szklanych 
masa pow. 580g/m2, wzmocnienie wewnętrzne: tkanina z włókien para-ara-
midowych masa pow. 200g/m2, izolacja: włóknina igłowana z włókien para-a-
ramidowych, podszewka: dzianina wełniano-bawełniana masa pow. 320g/m2, 
bawełna (podkład). 

• rozmiar: 10, 11    
• długości rękawic: 65 cm, 30 cm

Rękawice zapewniają ochronę według norm en 388:2003 oraz en407:2004, zgodnie z wynikami 
Jednostki notyfikowanej. zakres odporności mechanicznej i termicznej Rękawic żaroodpornych NT-7/1   

en388:2003 en407:2004

nt-7   500ºcnt-8   500ºc

dostępne modele rękawic NT-7

Długość rękawicy Rękawica jednopalcowe

65 cm NT-7/1
30 cm NT-7/1/A



1 XX 44 3 4 4X X

nt-16/1

nt-16/3

nt-16/5

2 XX 44 3 4 4X X

nt-6/1

nt-6/3

nt-6/5

EN 407:2004
44444X

EN 388:2003

2X4X

1435

EN 407:2004
44444X

EN 388:2003

2X4X

1435

0,3 kg dł. 30 cm
0,7 kg dł. 65 cm

0,5 kg dł. 30 cm
0,6 kg dł. 65 cm

rękawice żaroodporne rękawice żaroodporne

4544
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RĘKAWICe OCHRONNe żAROODPORNe NT-1/16 
(powleczone pastą silikonową)

Kategoria ochrony: III

• przeznaczenie: Rękawice ochronne żaroodporne NT-1/16 przeznaczone 
są do ochrony rąk pracownika zatrudnionego na stanowisku gdzie występują 
zagrożenia związane z ciepłem konwekcyjnymi kontaktowym oraz małymi 
rozpryskami stopionych metali, gdzie temperatura kontaktu z rozgrzanym 
przedmiotem nie przekracza 350ºC w czasie do 15s. Rękawice chronią przed 
lekkimi urazami mechanicznymi. 

• zalecane zastosowanie: w hutnictwie i odlewniach. 
• zakres temperatury: do 350ºC 
• konstrukcja/skład: część dłoniowa: tkanina z włókien para-arami-

dowych, masa pow. 288 g/m2, wzmocnienie kciuka, części chwytnej oraz 
czubków palców części grzbietowej: tkanina para-aramidowa jednostronnie 
powleczona pasta silikonową, izolacja: włóknina z włókien para-aramido-
wych, podszewka: Tkanina bawełniana z wykończeniem niepalnym, masa 
powierzchniowa 225 g/m2.

• rozmiar: 9, 10, 11
• długości rękawic: 65 cm, 30 cm

Rękawice zapewniają ochronę według norm en 388:2003 oraz en407:2004, zgodnie z wynikami Jednostki 
notyfikowanej. zakres odporności mechanicznej i termicznej Rękawic żaroodpornych NT-16 

en388:2003 en407:2004

DOSTĘPNe MODeLe RĘKAWIC NT-16

Długość rękawicy Rękawica jednopalcowe Rękawice trzypalcowe Rękawice pięciopalcowe

65 cm NT-16/1 NT-16/3 NT-16/5
30 cm NT-16/1/A NT-16/3/A NT-16/5/A
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RĘKAWICe OCHRONNe żAROODPORNe NT-6 

Kategoria ochrony: III 

• przeznaczenie: Rękawice ochronne żaroodporne NT-6 przeznaczone są 
do ochrony rąk pracownika zatrudnionego na stanowisku gdzie występują 
zagrożenia związane z ciepłem konwekcyjnymi kontaktowym oraz małymi 
rozpryskami stopionych metali, gdzie temperatura kontaktu z rozgrzanym 
przedmiotem nie przekracza 350ºC w czasie do 15s. Rękawice chronią przed 
lekkimi urazami mechanicznymi. 

• zalecane zastosowanie: w hutnictwie i odlewniach, przy topieniu i 
rozlewaniu ciekłych metali, w procesach hartowania, przy obróbce szkła. 

• zakres temperatury: do 350ºC 
• konstrukcja/skład: część chwytna wierzchnia: tkanina z włókien para

-aramidowych z rdzeniem z włókien szklanych, masa pow. 580g/m2, wzmoc-
nienie wewnętrzne: tkanina z włókien para-aramidowych masa pow. 200g/m2, 
izolacja: włóknina igłowana z włókien para-aramidowych, podszewka: dziani-
na wełniano-bawełniana masa pow. 320g/m2. 

• rozmiar: 10, 11 
• długości rękawic: 65 cm, 30 cm

Rękawice zapewniają ochronę według norm en 388:2003 oraz en407:2004, zgodnie z wynikami 
Jednostki notyfikowanej. zakres odporności mechanicznej i termicznej Rękawic żaroodpornych NT-6   

en388:2003 en407:2004

nt-6 350ºcnt-16  350ºc

DOSTĘPNe MODeLe RĘKAWIC NT-6

Długość rękawicy Rękawica jednopalcowe Rękawice trzypalcowe Rękawice pięciopalcowe

65 cm NT-6/1 NT-6/3 NT-6/5
30 cm NT-6/1/A NT-6/3/A NT-6/5/A



1 XX 44 2 X 1X X

nt-1/1

nt-1/3

nt-1/5

1 XX 44 2 3 34 X

nt-3/1

nt-3/3

nt-3/5

EN 407:2004
44444X

EN 388:2003

2X4X

1435

EN 407:2004
44444X

EN 388:2003

2X4X

1435

0,3 kg dł. 30 cm
0,5 kg dł. 65 cm

0,3 kg dł. 30 cm
0,4 kg dł. 65 cm

rękawice żaroodporne rękawice żaroodporne

4746
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RĘKAWICe OCHRONNe żAROODPORNe NT-1  

Kategoria ochrony: III 

• przeznaczenie: Rękawice ochronne żaroodporne NT-1 przeznaczone są 
do ochrony rąk pracownika zatrudnionego na stanowisku gdzie występują 
zagrożenia związane z promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym  
i kontaktowym oraz małymi rozpryskami stopionych metali, gdzie temperatu-
ra kontaktu z rozgrzanym przedmiotem nie przekracza 300ºC w czasie do 15s. 
Rękawice chronią przed lekkimi urazami mechanicznymi.

• zalecane zastosowanie: w hutnictwie i odlewniach przy: topieniu  
i rozlewaniu ciekłych metali, w procesach hartowania, obróbce szkła. 

• zakres temperatury: do 300ºC 
• konstrukcja/skład: część wierzchnia: tkanina z włókien para-aramido-

wych, masa pow. 288g/m2, wzmocnienie wewnętrzne: tkanina para-arami-
dowa, masa powierzchniowa 200g/m2, izolacja: włóknina igłowana z włókien 
para-aramidowych, podszewka: Tkanina bawełniana z wykończeniem niepal-
nym, masa powierzchniowa 225g/m2. 

• rozmiar: 10, 11 
• długości rękawic: 58 cm, 38 cm

Rękawice zapewniają ochronę według norm en 388:2003 oraz en407:2004, zgodnie z wynikami Jed-
nostki notyfikowanej. zakres odporności mechanicznej i termicznej Rękawic żaroodpornych NT-8/1

en388:2003 en407:2004

DOSTĘPNe MODeLe RĘKAWIC NT-1

Długość rękawicy Rękawica jednopalcowe Rękawice trzypalcowe Rękawice pięciopalcowe

58 cm NT-1/1 NT-1/3 NT-1/5
38 cm NT-1/1/A NT-1/3/A NT-1/5/A

nt-3  300ºcnt-1  300ºc
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RĘKAWICe OCHRONNe żAROODPORNe NT-3  

Kategoria ochrony: III
• przeznaczenie: Rękawice ochronne żaroodporne NT-3 przeznaczone są 

do ochrony rąk pracownika zatrudnionego na stanowisku gdzie występują 
zagrożenia związane z promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym  
i kontaktowym oraz małymi rozpryskami stopionych metali, gdzie temperatu-
ra kontaktu z rozgrzanym przedmiotem nie przekracza 300ºC w czasie do 15s. 
Rękawice chronią przed lekkimi urazami mechanicznymi. 

• zalecane zastosowanie: w hutnictwie i odlewniach przy: topieniu  
i rozlewaniu ciekłych metali, w procesach hartowania, obróbce szkła. 

• zakres temperatury: do 300ºC 
• konstrukcja/skład: część chwytna dłoniowa wierzchnia: tkanina z 

włókien para-aramidowych, masa pow. 288g/m2, część grzbietowa i mankiet 
strony chwytnej: tkanina szklana aluminiowana pokryta folią poliestrową 
460±20g/m2, wzmocnienie wewnętrzne: tkanina para-aramidowa, masa po-
wierzchniowa 200g/m2, izolacja: włóknina igłowana z włókien para-arami-
dowych, podszewka: Tkanina bawełniana z wykończeniem niepalnym, masa 
powierzchniowa 225g/m2.

• rozmiar: 10, 11
• długości rękawic: 60 cm, 40 cm

Rękawice zapewniają ochronę według norm en 388:2003 oraz en407:2004, zgodnie z wynikami Jednostki 
notyfikowanej. zakres odporności mechanicznej i termicznej Rękawic żaroodpornych NT-8/1    

en388:2003 en407:2004

DOSTĘPNe MODeLe RĘKAWIC NT-3

Długość rękawicy Rękawica jednopalcowe Rękawice trzypalcowe Rękawice pięciopalcowe

60 cm NT-3/1 NT-3/3 NT-3/5
40 cm NT-3/1/A NT-3/3/A NT-3/5/A



2 X 2 44 3 4 X2 X 2 X 4 X4 2 X XX X

EN 407:2004
4342XX

EN 388:2003

224X

1435

EN 407:2004
X2XXXX

EN 388:2003

244X

1435

rękawice żaroodporne rękawice żaroodporne
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RĘKAWICe OCHRONNe, DZIANe, Z PRZĘDZY 
100%KeVLAR® Z WKłADeM BAWełNIANYM.
SYMBOL: rokfbh 

Kategoria ochrony: III 

• przeznaczenie: Rękawice ochronne żaroodporne typ: ROKHB przezna-
czone są do ochrony rąk pracownika zatrudnionego na stanowisku gdzie 
występują zagrożenia związane z promieniowaniem cieplnym, ciepłem kon-
wekcyjnym i kontaktowym. Rękawice chronią przed lekkimi urazami me-
chanicznymi takimi jak otarcia czy skaleczenia. Dodatkowo rękawice dziane 
ROKHB wykazują dobrą odporność na przecięcia. 

• zalecane zastosowanie: w przemyśle hutniczym, metalurgicznym, 
odlewniczym, oponiarskim i gumowym, w rafineriach, manipulacja gorącym 
szkłem i metalem, ciężkie prace montażowe.

• zakres temperatury:  do 350oC 
(Dopuszczalny czas kontaktu z przedmiotem o temperaturze 350ºC wynosi 15 sekund.)
• konstrukcja/skład: warstwa zewnętrza przędza para-aramidowa 

Kevlar® (ścieg pętelkowy), warstwa wewnętrzna 100% bawełny
• rozmiar: 8, 9
• długości rękawic: 20 cm, 35 cm
• inne właściwości: rękawice mogą być stosowane zamiennie na lewą 

i prawą dłoń, bezszwowa konstrukcja, elastyczne, dobrze dopasowane 
do dłoni, swobodnie przepuszczają powietrze.

Rękawice zapewniają ochronę według norm en388:2003 oraz en407:2004, zgodnie z wynikami badań 
Jednostki notyfikowanej.  zakres odporności mechanicznej i termicznej rękawic dzianych ROkHB:

en388:2003 en407:2004
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RĘKAWICe OCHRONNe, DZIANe, Z PRZĘDZY 
100%KeVLAR® Z WKłADeM BAWełNIANYM.
SYMBOL: rokfb 

Kategoria ochrony: II

• przeznaczenie: Rękawice ochronne żaroodporne typ: ROKHB przezna-
czone są do ochrony rąk pracownika zatrudnionego na stanowisku gdzie 
występują zagrożenia związane z promieniowaniem cieplnym, ciepłem kon-
wekcyjnym i kontaktowym. Rękawice chronią przed lekkimi urazami me-
chanicznymi takimi jak otarcia czy skaleczenia. Dodatkowo rękawice dziane 
ROKHB wykazują dobrą odporność na przecięcia. 

• zalecane zastosowanie: w przemyśle hutniczym, metalurgicznym, odlew-
niczym, oponiarskim i gumowym, w rafineriach, manipulacja gorącym szkłem 
i metalem.

• zakres temperatury:  do 250oC 
(Dopuszczalny czas kontaktu z przedmiotem o temperaturze 250ºC wynosi 15 sekund.)
• konstrukcja/skład: warstwa zewnętrza przędza para-aramidowa Kevlar® 

(ścieg pętelkowy), warstwa wewnętrzna 100% bawełna.rozmiar: 8, 10
• długości rękawic: 20 cm, 35 cm
• inne właściwości: rękawice mogą być stosowane zamiennie na lewą 

i prawą dłoń, bezszwowa konstrukcja, elastyczne, dobrze dopasowane 
do dłoni, swobodnie przepuszczają powietrze.

Rękawice zapewniają ochronę według norm en388:2003 oraz en407:2004, zgodnie z wynikami badań 
Jednostki notyfikowanej.  zakres odporności mechanicznej i termicznej rękawic dzianych ROkHB:

en388:2003 en407:2004

rokfbh 250ºcrokfbh 350ºc
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OcHrOnY przedraMienia
OCHRANIACZe PRZeDRAMIeNIA, DZIANe  
Z PRZĘDZY 100% KeVLAR®

SYMBOL: zok
Kategoria ochrony: II

• przeznaczenie: Ochraniacze przedramienia typ: ZOK przeznaczone są do 
ochrony przedramienia pracownika zatrudnionego na stanowisku gdzie występują 
zagrożenia związane z promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym i kontak-
towym. Zabezpieczają przed drobnymi rozpryskami stopionego metalu orazchro-
nią przed lekkimi urazami mechanicznymi takimi jak otarcia czy skaleczenia. 
Dodatkowo ochraniacze przedramienia dziane ZOK wykazują dobrą odporność 
na przecięcia. 
zalecane zastosowanie: przenoszenie przedmiotów o podwyższonej  
temperaturze.
zakres temperatury:  do 100oC 
(Dopuszczalny czas kontaktu z przedmiotem o temperaturze 100ºC wynosi 15 sekund.)
• konstrukcja/skład: 100% przędza para-aramidowa kevlar® 

(dwuwarstwowy).
• rozmiar: uniwersalny
• długości rękawic: 25 cm, 35 cm, 45cm, 55 cm.
• inne właściwości: bezszwowa konstrukcja, elastyczny, dobrze dopasowa-

ny, swobodnie przepuszczają powietrze.

Rękawice zapewniają ochronę według norm en388:2003 oraz en407:2004, zgodnie z wynikami badań 
Jednostki notyfikowanej.  zakres odporności mechanicznej i termicznej rękawic dzianych ROkHB:

en388:2003 en407:2004

rok 100ºc
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OCHRANIACZe PRZeDRAMIeNIA, 
SYMBOL: zr-tytan

Kategoria ochrony: I

• przeznaczenie: Ochraniacze przedramienia typ: ReS-S-TYTAN 
1 przeznaczony jest  jako dodatkowa ochrona przedramienia pra-
cownika zatrudnionego na stanowisku gdzie występują zagrożenia 
związane z czynnikami gorącymi.

• zalecane zastosowanie: przenoszenie przedmiotów  
o podwyższonej temperaturze.

• zakres temperatury:  nie określono/ nie przebadno
• konstrukcja/skład: tk. zasadnicza:100% para-aramid lamino-

wany folią aluminiową, podszewka: 100% bawełna trudnopalna
• rozmiar: uniwersalny
• długości rękawic: 45 cm
• inne właściwości: dół i góra mankietu elastycznie dopasowuje  

się do obwodu nadgarstka i przedramienia użytkownika.

Rękawice zapewniają ochronę według norm en388:2003 oraz en407:2004, zgodnie z wynikami badań 
Jednostki notyfikowanej.  zakres odporności mechanicznej i termicznej rękawic dzianych ROkHB:

en388:2003 en407:2004



obuwie żaroodporne obuwie żaroodporne
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wYTYczne dO Obuwia OcHrOnnegO  
OdpOrnegO na wYSOkĄ TeMperaTurĘ
Obuwie chroniące przed zagrożeniami termicznymi muszą spełniać wymagania, które zawarto w: 
Dyrektywie  europejskiej nr 89/686/eWG oraz normie eN ISO 20345: 20111, która zawiera wymagania dla 
obuwia bezpiecznego różnego przeznaczenia.
Dodatkowo obuwie, które chroni przed cząstkami roztopionego metalu występującymi w hutnictwie i spawal-
nictwie powinno spełniać wymagania normy: eN ISO 20349:20122.
Obuwie ochronne przeznaczone do stanowisk gorących, powinno być oznakowane w sposób czytelny i trwały.

Oznakowanie powino zawierać:
• nazwę producenta
• logo producenta
• numer jednostki notyfikowanej
• Oznaczenie modelu
• numer normy
• Rozmiar i tęgość obuwia
• symbole właściwości obuwia
• Datę produkcji

Należy pamiętać, że odpowiedni dobór obuwia chroniącego przed zagrożeniami termicznymi w zakresie para-
metrów ochronnych zależy od przewidywanego zakresu stosowania. 

Stosowane obuwie na stanowiskach pracy gdzie występują zagrożenia termiczne powinno być wyłącznie obu-
wiem bezpiecznym, tzn. takim, które jest wyposażone w podnoski zabezpieczające palce stopy przed uderze-
niem z energią do 200 j i naciskiem do 15 kN. 

(1/) Norma eN ISO 20345: 2011 jest odpowiednikiem polskiej normy PN-eN ISO 20345: 2012  
„Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne”.

(2/) Norma eN ISO 20349:2010 jest odpowiednikiem polskiej normy PN-eN ISO 20349:2012  
„Środki ochrony indywidualnej – Obuwie chroniące przed cząstkami roztopionego metalu – Wymagania i metody badania”.

SYMBOLe STOSOWANe DO OZNACZeNIA WłAŚCIWOŚCI OCHRONNYCH OBUWIA:

SB obuwie bezpieczne z wkładką odporną na przebicie

I Obuwie elektroizolacyjne

HI izolacja spodu od ciepła

E absorbcja energii w obszarze pięty

M ochrona śródstopia

AN ochrona kostki

CR odporność na przecięcie

HRO odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem

FO odporność podeszwy na olej napędowy (dotyczy obuwia zawodowego

Fe odporność na działanie dużych rozprysków stopionego żelaza

Al odporność na działanie dużych rozprysków stopionego aluminium

HI3 izolacja spodu obuwia od ciepła HI3 250ºC

FO olejoodporne (ON)

wRu przepuszczalność  wody i absorbcja wody

wR odporność na wodę

A antystatyczne

CI Izolacja spodu obuwia od zimna

E Absorpcja energii w części piętowej

HRO Odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem

SRA odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)

SRB odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem

SRC odporność SRA+SRB

P odporność na przebicie
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BUTY OCHRONNe TYP: EwS 9271 EN ISO 20349 

• Aluminizowana skóra bydlęca w dolnej części buta  
odbija promieniowanie cieplne.

• nity wzmacniające.
• szwy wykonane nicią typu kevlar®.
• zapinka szybkiego zdejmowania.
• Wymienna wkładka powlekana Al.
• s3 antyprzebiciowa wkładka (niemetaliz.).
• stalowy podnosek.
• nitrylowa podeszwa typ münchen ROT, kontakt  

z podłożem o temp. do 300°C.

Rozmiary. 39-48 / niestand. 49-50.
A CI E HI3 FE AL HRO wRu FO SRC

BUTY OCHRONNe TYP: EwS 9334 EN ISO 20345

• Czarna, garbowana, specjalnie przygotowana skóra bydlęca.
• szwy wykonane nicią trudnopalną.
• Antystatyczne.
• sznurowadła niepalne nOmeX®.
• Chroniące palce stóp.
• Wyłożenie skórą na całej długosci stopy.
• Wymienna wkładka powlekana aluminium.
• żaroodporna, nitrylowa podeszwa, kontakt z przedmiotami  

o temperaturze do 300oC. münchen ROT.

Bardzo dobre referencje od hutników i odlewników 
używajacych tego wyrobu!!!

Rozmiary: 39-48 (na zamówienie 49-50)
S2 HRO

1,2 kg (para) 0,85 kg (para)

BUTY OCHRONNe TYP: EwS 95997
• solidna hydrofobowa wodoodporna skóra.
• Wnętrze w całości wyłożone skórą.
• Wszyty bezpieczny język.
• lekki aluminiowy podnosek ochronny.
• s3 – niemetalowa wkładka antyprzebiciowa (P).
• szwy wykonane niepalnymi nićmi nomex®.
• skórzana nakładka chroniąca przed rozpryskami ciekłego 

metalu (Fe/Al) lub skutkami spawania.
• Regulowane zapięcie przedniej nakładki przy pomocy trudno-

palnego rzepa.
• srebrne trudnopalne odblaski 3m scotchlite™.
• Cholewka bez bocznych szwów.
• niepalne sznurowadła nomex®.
• Haczykowo pierścieniowe mocowanie sznurówek.
Specjalne innowacyjne rozwiązanie zapewniające szybkie  
zdejmowanie w razie zagrożenia.
• nitrylowa podeszwa typu münchen ROT,
kontakt z podłożem o temp. do 300°C.

Rozmiary: 36-48 (na spec. zam. 49-50).

P A CL E HI3 E AL HRO wRu CR FO SRC

1,1 kg (para)
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BUTY OCHRONNe TYP: PPO MODEL 445 PN-EN ISO 20345

• cholewki wykonane ze skór licowych o zmniejszonej  
nasiąkliwości wody

• górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym
• podnosek metalowy chroniący stopę przed uderzeniem  

z energią do 200J
• śródstopie chronione przed uderzeniami z energią 100J
• niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału k18  

chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100n
• dwuwarstwowa podeszwa Pu/guma o dobrej odporności na: oleje, 

benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne, na ścieranie i przecinanie, 
rozcieńczone roztwory kwasów i zasad (30% H2sO4 i 20% naOH) 
oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C. 

• doskonale chroni przed poślizgiem w klasie sRC
• pochłania energię w części piętowej
• trwałe i wytrzymałe, przeznaczone do ciężkich warunków pracy

Rozmiary od 39 do 48.

BUTY OCHRONNe TYP: PPO MODEL 037 PN-EN ISO 20345

• cholewki wykonane ze skór licowych
• górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym
• dwuwarstwowa podeszwa Pu/guma o dobrej odporności na oleje, 

benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne, na ścieranie i przecinanie, 
rozcieńczone roztwory kwasów i zasad (30% H2sO4 i 20% naOH) 
oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C. 

• doskonale chroni przed poślizgiem na podłożu stalowym i ceramicznym
• pochłania energię w części piętowej
• metalowy podnosek chroniący przed uderzeniami z energią do 200J
• absorpcja energii w części piętowej
• antyelektrostatyczne

Rozmiary od 39 do 48.

TRZeWIKI BeZPIeCZNe ANTYeLeKTROSTATYCZNe Z MeTALOWYM PODNOSKIeM

BUTY OCHRONNe TYP: PPO MODEL 443 PN-EN ISO 20349

• wierzch obuwia odporny na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu
• wierzch odporny na płomień oraz działanie podwyższonych temperatur (180°C)
• konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się iskier i rozprysków stopione-

go metalu do wnętrza obuwia
• bezpieczna sprzączka umożliwia szybkie rozpięcie paska opinającego  

i zdjęcie obuwia
• cholewka zszyta nićmi kevlarowymi o wysokiej odporności termicznej  

i mechanicznej
• wyposażone w wewnętrzny podnosek metalowy skutecznie chroniący stopę  

przed uderzeniem z energią do 200J,
• z metalową wkładką antyprzebiciową chroniącą przed przekłuciem od  

podłoża z siłą do 1100n
• dwuwarstwowa podeszwa Pu/guma odporna na oleje, benzynę, inne rozpusz-

czalniki organiczne, charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie i prze-
cinanie, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad (30% H2sO4 i 20% naOH) oraz 
temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C. 

• doskonale chroni przed poślizgiem w klasie sRC
• pochłania energię w części piętowej
• antyelektrostatyczne
• izoluje od zimna nawet w temp. -25°C

Rozmiary od 39 do 48.

TRZeWIKI BeZPIeCZNe Z OCHRONą ŚRóDSTOPIA ANTYeLeKTROSTATYCZNe TRZeWIKI BeZPIeCZNe ANTYeLeKTROSTATYCZNe DLA SPAWACZY Z MeTALOWYM PODNOSKIeM

1,56 kg

1,26 kg

1,43 kg

S3, wG, HRO, SRC
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inSTrukcja: prawidłOwY dObÓr rOzMiaru 
TABeLA ROZMIARóW MĘSKICH DLA: SPODNIE, NOGAWKI

TABeLA ROZMIARóW MĘSKICH DLA: BLUZY, PŁASZCZE

TABeLA ROZMIARóW MĘSKICH DLA: KAPTURY, OSŁONY GŁOWY

TABeLA ROZMIARóW MĘSKICH DLA: RĘKAWIC

wZROst

pAs

roZmIAr S             m              m              L                 L             XL            2XL           2XL          3XL        3XL 
(50)        (52)          (54)         (56)          (58)         (60)         (62)          (64)         (66)        (68)    

164-170      170-176       176-182        182-188       188-194       194-200                                        200-206

84-88          88-92          92-96          96-100         100-104       104-108        108-112        112-116        116-120        120-124

wZROst

KlAtKA

roZmIAr S             m              m              L                 L             XL            2XL           2XL          3XL        3XL 
(50)        (52)          (54)         (56)          (58)         (60)         (62)          (64)         (66)        (68)    

164-170      170-176       176-182        182-188       188-194       194-200                                        200-206

92-96          96-100        100-104       104-108       108-112        112-116         116-120        120-124       124-130       130-136

ObWóD głOWY

ObWóD SZYI

roZmIAr  UproSZcZoNY

roZmIAr KApTUrA

S            m            L            XL          2XL

48    50    54    58    62

54-55  56-57  58-59  60-61  62-63

36-37  38-39  40-41  42-43  44-45

ObWóD RĘKI 

DłUgOść RĘKI 

roZmIAr  UproSZcZoNY

ROZMIAR RękAwICY

S            m            L            XL          2XL        3XL

15 18 20 23 25 28

16 17 18 19 20 21

6    7    8    9    10   11



obuwie żaroodporne obuwie żaroodporne

6362

ZAGROżENIA NA STANOwISKACH PRACY GDZIE wYSTĘPują CZYNNIKKI GORąCE.

Na wielu stanowiskach pracy związanych z hutnictwem metali, szkła, odlewnictwem, przemysłem metalurgicz-
nym czy koksowniczym występuje ekspozycja pracowników na tzw. czynniki gorące. 
Na wymienionych stanowiskach pracy istnieją warunki w których m.in występuje znaczne przekroczenia tem-
peratury powietrza czy gęstości strumienia promieniowania cieplnego, które stanowi szczególne zagrożenia 
dla skóry i oczu pracownika. Inne zagrożenia związane z czynnikami gorącymi to: płomień, odpryski gorących 
metali, żużla, szkła, rozpryski stopionych metali, szkła i kontakt z gorącym przedmiotem. Wymienione powyżej 
czynniki mogą być przyczyną poważnych wypadków przy pracy. 

Praca w mikroklimacie gorącym może spowodować: udar cieplny, wyczerpanie cieplne, kurcz cieplny mięśni, 
omdlenie cieplne, zmiany na skórze. Podwyższenie temperatury ciała do 39ºC może spowodować nagłą utratę 
przytomności. Podobny skutek może występować przy intensywnym napromieniowaniu głowy.

W czasie ciężkiej pracy fizycznej w wysokiej temperaturze ilość potu u człowieka może osiągnąć 3-4 litry na go-
dzinę. Obfite pocenie powoduje także utratę elektrolitów (soli Na, K, i innych) co może spowodować zaburzenia 
w gospodarce energetycznej człowieka.

PŁOMIEŃ, który jest związany z wieloma procesami technologicznymi występującymi m.in. w odlewnictwie czy 
hutnictwie może być przyczyna zapalenia się odzieży i powodować poparzenia ciała. 
CIEPŁO KONwEKCYjNE to inaczej przenoszenie ciepła wywołanego ruchem cząsteczek powietrza (płynów  
i gazów), zależy więc od szybkości ruchu powietrza. Źródłem ciepła konwekcyjnego jest płomień. Stanowi po-
ważne zagrożenie związane z ryzykiem poparzenia. 
PROMIENIOwANIE CIEPLNE związane jest z temperaturą przedmiotu (piece hutnicze, gorący żużel, stopiony 
metal itp.) i wielkością jego promieniowania za pośrednictwem fal cieplnych. Organizm człowieka w krótkim 
czasie radzi sobie ze stanem podwyższonej temperatury, ale w przypadku dłuższego narażenia organizmu 
na działanie ciepła następuje odwodnienie i przegrzanie organizmu. Gdy temperatura ciała przekracza 43ºC 
następuje udar cieplny. Promieniowanie cieplne działające na organizm człowieka które związane jest z tempe-
raturę nagrzanego powietrza oraz gazami które się w nim unoszą przekraczając próg 60-70ºC jest odczuwalne 
w postaci bólu. wartość gęstości strumienia promieniowania cieplnego, który powoduje ból fizyczny u ludzi 
wynosi około 2,5 kw/m2. Gęstość promieniowania cieplnego przy którym następuje oparzenie po 30 sekundach to 
4,7 kw/m2. Przy promieniowaniu cieplnym równym 9,5 kw/m2 po 20 sekundach występują oparzenia II stopnia. 

Promieniowanie cieplne rozchodzi się we wszystkich kierunkach, jednak najsilniej powierzchnia materiału  
promieniuje w kierunku do siebie prostopadłym.
Promieniowanie cieplne wiąże się z tzw. PROMIENIOwANIEM PODCZERwONYM. Promieniowanie to jest 
bardziej niebezpieczne niż promieniowanie długofalowe i może doprowadzić do przegrzania organizmu. Przy 
występowaniu promieniowania podczerwonego szczególnie narażone są oczy (m.in. przy wysokim promieniowa-
niu może wystąpić poparzenie rogówki oka). W wyniku przegrzania może dojść do zmian chemicznych związ-
ków białkowych soczewki, co objawia się powstawaniem zmętnienia soczewki (zaćmy). Najczęściej występuje 
ona u pracowników zatrudnionych w przemyśle hutniczym.
KONTAKT Z GORąCYM PRZEDMIOTEM następuje podczas poruszania się po gorących powierzchniach, które 
mogą osiągać temperaturę nawet kilkuset stopni Celsjusza. Szczególnie narażone są stopy i ręce pracownika
ODPRYSKI GORąCYCH METALI, żużla lub szkła mogą być przyczyną oparzeń II stopnia niewielkich powierzch-
ni ciała. W przypadku narażenia na: kontakt z otwartym płomieniem lub z gorącym przedmiotem, intensywne 
promieniowanie cieplne oraz rozpryski stopionych metali mogą powstawać oparzenia III stopnia lub oparzenia 
II stopnia dużej powierzchni ciała.

Stopień oparzenia Przyczyna Powierzchnia skóry kolor skóry Ból

I° 
Powierzchowne

krótkie działanie ciepła 
np. w wyniku działania 
promieni słonecznych

sucha rumień silny

II°
Niepełna grubość skóry

kontakt z płomieniem, 
gorącymi płynami  

i przedmiotami

pęcherze z treścią  
surowiczą lub  

podbarwione krwią
różowy, biały silny

III° 
Pełna grubość skóry

jak w II°, ale wyższa 
temperatura 

i czas działania

sucha, twarda tzw. 
skóra wyprawiona

woskowy, 
ciemny słaby

IV°
Tkanki głębokie

jak w III°, ale wyższa 
temperatura 

i czas działania

skóra jak w III°, a także 
mięśnie i kości różowy słaby


