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Chápeme, že je důležité dodržovat normy týkající se zdraví 
a bezpečnosti na Vašem pracovišti, a zároveň maximalizovat 
produktivitu a ziskovost. Pokud očekáváte zlepšení výkonu  
na pracovišti, máme co nabídnout. 

Pohodlí a produktivita
Zásady bezpečnosti

Větší pohodlí
Naše výrobky se pohodlně nosí, jsou k dispozici v široké 
škále velikostí a poskytují tak každému zaměstnanci účinný 
ochranný prostředek pro výkon jeho práce. 

●	 	Patentovaný ochranný oděv KLEENGUARD* A25+ se 
vyznačuje inovačním šedým pružným materiálem, který 
uživateli nabízí další pohodlí a větší rozsah pohybu.

●	 	Ultra tenkovrstvé rukavice nabízejí lepší zručnost spolu  
s ochranou před chemickým potřísněním.

●	 	Patentovaný pohodlný pásek umožňuje uživatelům 
respirátorů bezpečnou práci bez svědění nebo bolestivého 
zachycení vlasů.

●	 	Patentovaná klipová sluchátka poskytují svým nositelům 
jedinečnou ochranu sluchu zaměřenou na zlepšení 
dlouhodobého pohodlí.

Pro individuální bezpečnost a vysokou produktivitu práce jsou zásadní osobní 
pohodlí a volnost pohybu. Pracovník musí být dobře chráněný, ale zároveň musí 
být schopen provádět úkoly efektivně a bez omezení. Nepohodlí způsobené 
špatně padnoucím ochranným prostředkem může vést k nedodržování 
bezpečnostních předpisů a většímu plýtvání .

Větší prodyšnost
Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vyvinula 
speciální tkaniny, které nabízejí požadovanou úroveň ochrany 
a přitom umožňují průnik vzduchu do ochranného oděvu 
KLEENGUARD* a odvod tepla z pracovníkova těla ven. Naše 
technologicky pokročilé respirátory s dvojitým ventilem 
JACKSON SAFETY* jsou určené k ochraně pracovníka  
a zároveň poskytují vysokou úroveň prodyšnosti.

Lepší výběr
Naše ochrana očí a obličeje JACKSON SAFETY* představuje 
lehké, elegantní a robustní řešení, které splňuje bezpečnostní 
požadavky.

   Každý rok zemře v EU více než 5500 lidí v důsledku pracovního úrazu  
a dalších 159 000 zemře na nemoci z povolání. To odpovídá jednomu úmrtí 
každých 3,5 minuty.

450 milionů pracovních dnů je každý rok ztraceno v důsledku úrazu, nemoci  
a smrti; jejich hodnota činí 490 billionů eur.

Zdroj: www.osha.europa.eu
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Klíčová odvětví

1 - www.osha.europa.eu

1 - European Journal of Dermatology. Volume 16, Number 3, 324-30, May-June 2006, European Dermatology Forum
2 -  Umeå University - Švédský národní institut veřejného zdraví - ekonomická zátěž profesního astmatu v EU, Huo Jinhai 2010, statistika 

2008

Ačkoli zde uvádíme jen 5 průmyslových odvětví,  
naše řada OOPP může pomoci snížit rizika a plýtvání 
bez ohledu na Váš obor

Letectví
Klíčové otázky: 
Produktivita, doba obratu, zdraví a bezpečnost

 !  Fakta: 
●			Nepřetržité vdechování organických těkavých látek (VOC) může způsobit 

chronické problémy dýchacích cest a únavu.1 To má nejenom nepříznivý vliv  
na zdraví pracovníků, ale také na jejich schopnost efektivně splnit úkol.

Kovovýroba
Klíčové otázky: 
Ziskovost, produktivita, zdraví a bezpečnost

 !  Fakta: 
●			Náklady na kožní nemoci z povolání se v EU odhadují na 600 milionů eur1 ročně,  

což má za následek 3 miliony ztracených pracovních dnů.

Astma z povolání stojí přibližně 1,2 miliard eur2 z toho:
●			samotné přímé náklady činily celkem 335 milionů eur; 
●			nepřímé náklady na jednotlivce činí celkem 409 milionů eur, na zaměstnance  

68 milionů eur a na společnost 385 milionů eur.
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Potravinářský průmysl
Klíčové otázky: 
Kontrola kontaminace, produktivita, zdraví a bezpečnost

 !  Fakta: 
●			Potravinářský a nápojový průmysl má jednu z nejvyšších měr úrazovosti ve výrobním 

sektoru, což představovalo 23,9 % všech pracovních úrazů v roce 2006/2007.1

●			Při zpracování potravin jsou údržba a čištění dvě činnosti pracoviště, které mají největší 
vliv na zdraví a bezpečnost.

Automobilový průmysl
Klíčové otázky: 
Ziskovost, první bezchybnost výroby, zdraví a bezpečnost

 !  Fakta: 
●			Opravné práce stojí evropský automobilový průmysl více než 153 milionů eur 

ročně.1

●			V roce 2008 došlo v odvětví dopravy k 27 313 pracovním úrazům.2 To znamená 
ekonomické ztráty ve výši 1,4 miliardy eur.3

1 - 2011 International association of oil and gas producers (Mezinárodní asociace výrobců ropy a plynu)

1 - Bezpečná údržba - Výroba jídel a nápojů Efact 52 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

1 - ACEA 2012 - Evropa vyrábí >17 milionů vozidel ročně. Při předpokladu průměrné 3% míry závad a průměrných nákladů na opravné práce 
ve výši 300 eur  
2-http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
3 - http://www.hse.gov.uk/ 

Ropa a plyn
Klíčové otázky: 
Životní prostředí, produktivita, zdraví a bezpečnost

  !  Fakta: 
●			10 % smrtelných nehod nebo vysoce nebezpečných událostí v odvětví ropy  

a plynu je způsobeno nezjištěným rizikem nebo ohodnocením rizika.
●			11,7 % smrtelných nehod nebo vysoce nebezpečných událostí v odvětví ropy a plynu  

je způsobeno neodpovídajícími pracovními standardy nebo školením.1



4

EFEKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ
pomáhá podporovat neustálé zlepšování efektivity 
provozu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Výjimečná pracoviště
Záleží nám na lidech, protože lidé jsou tím nejdůležitějším majetkem každého 
podniku. Díky nim naše pracoviště fungují. A díky nám jsou jejich pracoviště 
výjimečná.

Efektivní pracoviště
Efektivní pracoviště pomáhá podporovat neustálé zlepšování efektivity provozu, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Můžeme Vám pomoci minimalizovat  plýtvání i !  rizika. Podívejte se na ikony 
na stránkách s produkty v této brožuře. Další informace najdete na straně 48.

Zdravější, bezpečnější, produktivnější.

Součástí našeho konzultačního přístupu je:

•  Provedení hodnocení Vašeho výrobního procesu na místě  
z hlediska systému zeštíhlení LEAN

•  Potvrzení Vašich klíčových výkonnostních údajů a pomoc  
při jejich plnění nebo překonání

•  Poskytnutí specifického řešení pro dané odvětví, určené  
pro Vaše hlavní oblasti použití

•  Zapojení Vašich zaměstnanců k zajištění správného používání 
produktů a plné integrace do výrobního procesu

•  Zajištění úplné certifikace produktu a odpovídající nástroje 
vizuálního managementu na podporu zavádění

Dovolte, abychom Vám nabídli nový 
pohled na základě analýzy Vašich 
procesů a určili nové cesty, jak snížit 
plýtvání a riziko a dosáhnout ještě 
lepšího zdraví, bezpečnosti a produktvity.
Pouze Vy dokonale rozumíte svým lidem i procesům. My Vám 
ale můžeme představit jiný názor postavený na poznatcích z naší 
práce s celou řadou firem z Vašeho oboru. 

Můžeme navrhnout vylepšení, která mohou zahrnovat snížení 
spotřeby rozpouštědel, minimalizaci výskytu vad a zvýšení úrovně 
první bezchybnosti výroby (FTT), odstranění zbytečného pohybu 
pracovníků nebo nadbytečných skladových zásob, omezení 
plýtvání i rizik a zlepšení bezpečnosti pracovníků.
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6 JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* Rukavice a ochranné rukávy
7 Legislativa pro rukavice

8 JACKSON SAFETY* Výběrové schéma rukavic

9 JACKSON SAFETY* G80 Chemicky odolné rukavice

10 JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové rukavice a ochranné rukávy

11 JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové rukavice

12 JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové rukavice a ochranné rukávy

13 JACKSON SAFETY* G40 Rukavice

14 JACKSON SAFETY*  G40 & G35 Rukavice

15 KLEENGUARD * G20 Rukavice s limitovanou ochranou proti chemikáliím

16 KLEENGUARD* G10 Nitrilové jednorázové rukavice

17 KLEENGUARD* Ochranný oděv
18 KLEENGUARD* Výběrové schéma pro ochranný oděv 

19 KLEENGUARD* Výběrové schéma pro ochranný oděv 

20 KLEENGUARD* A80 Ochranná kombinéza proti chemikáliím typ 3/5

21 KLEENGUARD* A71 Ochranná kombinéza proti chemikáliím typ 3/4/5

22 KLEENGUARD* A65 FR Ohnivzdorná kombinéza typ 5/6

23 KLEENGUARD * A50 Prodyšná kombinéza typ 5/6

24 KLEENGUARD  * A45 Prodyšná kombinovaná kombinéza typ 5/6

25 KLEENGUARD*A40 Ochranná kombinéza proti kapalinám a částicím typ 5/6

26 KLEENGUARD* A25+ Ochranná kombinéza s pružnými dílci typ 5/6

27 KLEENGUARD* A20+ Ochranná kombinéza proti průniku částic typ 5/6

28 KLEENGUARD* A10 Lehká kombinéza a návštěvnický plášť

29 KLEENGUARD* A40/A10 Doplňky

30 JACKSON SAFETY* Ochrana očí a obličeje
31 JACKSON SAFETY* Výběrové schéma pro ochranu očí

32 JACKSON SAFETY* V60 Nemesis Rx, V50 Calico a V40 HellRaiser

33 JACKSON SAFETY* V30 Nemesis, V30 Nemesis VL A V20 Purity

34 JACKSON SAFETY* V10 Unispec, V10 Element, F20 obličejový štít a náhlavní kříž

35 JACKSON SAFETY* Ochrana sluchu
36 Ochrana sluchu, legislativa a výběrové schéma

37 JACKSON SAFETY* H50/H30 Ochrana sluchu

38 JACKSON SAFETY* H20/H10 Ochrana sluchu

39 JACKSON SAFETY* Respirátory
40 JACKSON SAFETY* Respirátory R30/R20 skládaná řada

41 JACKSON SAFETY* Respirátory R20/R10 skládaná řada

42 JACKSON SAFETY* Respirátory R30/R20 řada tvarovaných respirátorů s pohodlnými popruhy

43 JACKSON SAFETY* Respirátory R10 řada tvarovaných respirátorů s pohodlnými popruhy

44 Naše služby pro Vás - další informace

45 Snadné splnění předpisů - právní odpovědnost

46 Další důležité výrobky KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*

47 Trvalá udržitelnost

48 Kontrolní seznam plýtvání/nebezpečí

Obsah
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JACKSON SAFETY*/
KLEENGUARD*
Rukavice a rukávy

   Vaše 
výhody:

Zdraví a bezpečnost - Naše komplexní 
řada rukavic Vám umožňuje efektivní 
výběr nejvhodnějších rukavic pro 
ochranu Vašich pracovníků

Produktivita - Naše rukavice jsou 
navrženy s myšlenkou na pohodlí  
a prodyšnost, snižují únavu a zvyšují 
produktivitu

Ziskovost - Naše řada vysoce odolných 
rukavic snižuje potřebu výměny, a tím 
šetří Vaše peníze

1 - www.cdc.gov/niosh
2 - www.archderm.jamanetwork.com

  Fakta:

●		Kontaktní dermatitida je odpovědná 
za více než 5,6 milionu návštěv  
u lékaře ročně a představuje  
15 % -20 % všech hlášených nemocí 
z povolání1

●		Odhadované roční náklady spojené  
s profesním podrážděním pokožky 
činí 1 miliardu dolarů, zatímco 
průměrná cena nároku za zdravotní 
postižení dermatitidou je  
3552 dolarů2

    Naše  
řešení:

Naše komplexní řada 
rukavic vyřeší Vaše 
požadavky na pohodlí  
a ochranu a poskytne 
Vám nejvhodnější  
a nejvýhodnější ochranu 
rukou podle Vašich 
potřeb
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EN 374-2:2003

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

Když se rukavice testují podle běžné testovací normy, přiděluje se jim určitá úroveň ochrany  
(od 0 do 5). Úroveň 0 znamená, že rukavice buď nebyla testovaná, nebo je její úroveň ochrany 
pod minimální hodnotou. Úroveň ochrany "X" znamená, že rukavice není určena k ochraně  
při použití, na které se vztahuje příslušný test. Vyšší čísla znamenají vyšší úroveň ochrany.

EN 374: 2003 
(Ochranné rukavice proti chemikáliím 
 a mikroorganizmům)

Rukavice určené pro kontakt s potravinami
Nabízíme vám záruku kompatibility potravin  
s materiálem rukavic a úplný soulad s nejpřísnějšími 
evropskými a vnitrostátními normami v oboru kontaktu 
s potravinami a hygieny výživy.

EN 407: 2004
Ochranné rukavice proti tepelnému nebezpečí (horko/požár)

Úroveň ochrany Kontaktní  

teplota  T
c

OC

Mezní dobat t
t
 

s

1 100 ≥ 15

2 250 ≥ 15

3 350 ≥ 15

4 500 ≥ 15

●	 	(a) Vlastnosti při hoření (1 až 4)
●	 	(b) Kontaktní teplo (1 až 4)
●	 	(c) Konvekční teplo (1 až 4)
●	 	(d) Sálavé teplo (1 až 4)
●	 	(e) Malé stříkance roztaveného kovu (1 až 4)
●	 	(f) Velké stříkance roztaveného kovu (1 až 4)

Legislativa pro rukavice
Právní zodpovědnost

Informace o chemikáliích

Viz strana 44

abcd

abcdef

EN 420: 2003 
(Všeobecné požadavky na ochranné rukavice)

Tvar a zhotovení rukavic
●	 	 Rukavice by měly nabízet co nejvyšší možný stupeň ochrany  

v předvídatelných podmínkách koncového uživatele
●	 	 Jestliže má rukavice švy, nesmí pevnost těchto švů snižovat 

celkovou úroveň ochrany rukavic.

Bezpečnost pro uživatele
●	 	Rukavice nesmí koncového uživatele nijak poškozovat
●	 	Rukavice musí mít pH mezi 3,5 a 9,5 
●	 	 Obsah chromu (VI) musí být pod zjistitelnou úrovní (u rukavic 

obsahujících kůži)
●	 	 Rukavice vyrobené z přírodního latexu by měly být testovány  

na vyluhovatelné proteiny podle normy EN 455-3

Pokyny k čištění
●	 	 Jestliže jsou přiloženy pokyny k péči o rukavice, nesmí  

po dosažení maximálního počtu doporučených čištění dojít  
ke snížení úrovně ochrany rukavic.

Velikost
●	 	 Rukavice s délkou kratší než požadované minimum budou 

označeny "Fit for Special Purpose" (vhodné pro speciální účely).

Zručnost
●	 	Jestliže je vyžadována zručnost, je nutné odstupňovat úroveň 

ochrany (0 - 5)

EN 388: 2003 
(Ochranné rukavice proti mechanickému nebezpečí)

Piktogram pro mechanické nebezpečí doprovází 4číselný kód:
●	 	(a) Odolnost proti otěru (0 až 4)
●	 	(b) Odolnost proti řezu čepelí (0 až 5)
●	 	(c) Odolnost proti roztrhnutí (0 až 4)
●	 	(d) Odolnost proti proděravění (0 až 4)

Níže uvedené příslušné úrovně ochrany musí být na výrobku  
a jeho originálním obalu jasně uvedeny

Test Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5

6.1 Odolnost vůči otěru (počet cyklů) 100 500 2000 8000 –

6.2 Odolnost proti řezu čepelí (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

6.3 Odolnost proti roztrhnutí (N) 10 25 50 75 –

6,4 Odolnost vůči proděravění (N) 20 60 100 150 –

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003
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Výběr správných rukavic
Chcete-li zlepšit produktivitu práce a efektivitu nákladů, musí být 
zaměstnanci schopni pracovat efektivně, pohodlně a bezpečně, 
přičemž si musí chránit ruce proti širokému spektru možného 
nebezpečí. 

Výběrové schéma slouží jen jako vodítko. Odpovědnost za to, že výběr rukavic odpovídá určenému použití, má zaměstnavatel. Doporučujeme Vám, abyste se vždy seznámili  
s poslední verzí dokumentace výrobků KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, kde najdete více informací o výrobcích, nebo zašlete e-mail servisu INFOFAX na infofax@kcc.com

JACKSON SAFETY* Rukavice
Výběrové schéma

Máte-li technické dotazy,  napište prosím e-mail na adresu infofax@kcc.com

Strana Produkt Plná ochrana  
při ponoření  
do chemikálie  
EN 374: 2003

Ochrana proti 
potřísnění 
chemikálií  
EN 374: 2003

Mechanická 
ochrana

Ochrana proti 
proříznutí

Odpudivost oleje Otěruvzdor-
nost

Bez silikonu Schváleno  
pro kontakt  
s potravinami

9 G80 Nitrilové rukavice

9 G80 Nitrilové prodloužené rukavice 

9 G80 Neoprénové/latexové rukavice

10 G60 Protipořezové rukavice úroveň 5 Úroveň 5

10 G60 Protipořezové ochranné rukávy 
úroveň 5 Úroveň 5

11 G60 Protipořezové rukavice s 
potaženými kotníky prstů úroveň 3 Úroveň 3

11 G60 Protipořezové rukavice úroveň 3 Úroveň 3

11 G60 PURPLE NITRILE* Protipořezové 
rukavice úroveň 3 Úroveň 3

12 G60 Protipořezové rukavice 
potažené nitrilem úroveň 2 Úroveň 2

12 G60 Protipořezové ochranné rukávy 
úroveň 2 s otvorem na palec Úroveň 2

12 G60 Protipořezové ochranné rukávy 
úroveň 2 bez otvoru na palec Úroveň 2

13 G40 Hladký nitril

13 G40 Pěnový nitril

14 G40 Potažené polyuretanem 

14 G40 Potažené latexem

14 G35 Bílý nylon 
Víceúčelové rukavice

15 G20 Modré nitrilové+

15 G20 Atlanticky zelené nitrilové

16 G10 Nitrilová řada

K výběru správných rukavic pro daný úkol proto použijte 
následující výběrové schéma.
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Popis Velikost/
kód

7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Obsah balení Klasifikace OOPP EN 
388

EN 
374-3

G80 Nitrilové

 

 94445 94446 94447 94448 94449   5 × × 12 = 60 párů KAT III 4101 AJK

G80 Nitrilové prodloužené

 

 - 25622 25623 25624 25625   1 × × 12 = 12 párů KAT III 4101 AJK

G80 Neoprenové/latexové 38741 38742 38743 38744     –   5 × × 12 = 60 párů KAT III 2110 AKL

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

JACKSON SAFETY* Rukavice
G80 Chemicky odolné rukavice

Oblasti použití:
●	 	Manipulace s chemikáliemi

●	 	Smluvní úklidové služby

●	 	Výroba

●	 	Letectví a automobilový průmysl

●	 	Stavebnictví

●	 	Zemědělství

●	 	Sektor údržby a veřejných služeb

Naše řešení:
●	 	 Výrobek je klasifikován jako OOPP kategorie III (CE 

komplexní) podle směrnice Rady 89/686/EHS

●	 	 Ergonomický design k zajištění maximálního pohodlí  
a minimalizaci únavy rukou

●	 	Nabízí komplexní ochranu proti široké škále chemikálií

●	 	Jsou k dispozici v různých velikostech

●	 	 Nitrilové složení nabízí vynikající chemickou  
odolnost a dlouhou životnost

●	 	 Neobsahují žádný přírodní latex, a snižují tak možnost 
alergických reakcí typu I souvisejících s rukavicemi

●	 	 Vnitřní výstelka pro další pohodlí a snadné navlékání
●	 	 AQL 0.65 poskytuje vynikající ochranu, vyšší 

produktivitu a efektivitu
●	 	 Vysoká otěruodolnost
●	 	Vyražená diamantová struktura k zajištění vynikající 

přilnavosti

●	 	Neoprén přes latex maximalizuje ochranu  
a zvyšuje pružnost a elasticitu

●	 	Protiskluzový vzor se  strukturou plástve k zajištění 
vynikající přilnavosti za mokra i za sucha

●	 	Dlaň zesílená speciální lázní pro extra ochranu
●	 	0,70mm tloušťka nabízí lepší ochranu
●	 	Anatomicky tvarované pro větší pohodlí a obratnost
●	 	Výstelka z čisté bavlny k absorpci potu
●	 	Chlorované k zajištění nízkého obsahu 

vyluhovatelných proteinů a zbytkových chemikálií
●	 	Hladká manžeta

Chemická ochrana proti:
●	 	Olejům

●	 	Mazivům

●	 	Kyselinám

●	 	Žíravinám

●	 	Rozpouštědlům

G80 Chemicky odolné rukavice
Nitrilové 0120

0120

●	 	0,55mm tloušťka nabízí zvýšenou ochranu
●	 	Delší délka (v porovnání s naší G80 nitrilovou  

rukavicí) k ochraně zápěstí a dolního předloktí  
(46 cm)

●	 	Bez podšívky, snížení rizika kontaminace vlákny
●	 	Nepropustnost na úrovni AQL 0.65 poskytuje 

vynikající ochranu, vyšší produktivitu a efektivitu

Chemická ochrana proti:
●	 	Olejům

●	 	Mazivům

●	 	Kyselinám

●	 	Žíravinám

●	 	Rozpouštědlům

Chemická ochrana proti:
●	 	Alkoholu

●	 	Zásadám

●	 	Olejům

●	 	Kyselinám

●	 	Rozpouštědlům

●	 	Čisticím prostředkům

G80 Chemicky odolné prodloužené rukavice
Nitrilové

0120

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

Úroveň 2 2110

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

AKL

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

G80 Chemicky odolné rukavice
Neoprenové/latexové

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

Úroveň 3

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

Úroveň 3

4101

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

4101

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

AJK

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

AJK

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti nebezpečí 
potřísnění chemickými látkami, 
ponoření do chemikálie  
a popálení chemikálií

NOVÉ

Informace o chemikáliích

Viz strana 44
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JACKSON SAFETY* Rukavice
G60 Protipořezové rukavice a rukávy

Oblasti použití:
●	 	Manipulace se sklem

●	 	Manipulace s ostrými předměty
●	  Montáž a dokončovací práce v automobilovém a leteckém 

průmyslu
●	  Kovovýroba

Naše řešení:
●	 	 Výrobek je klasifikován jako OOPP kategorie II (CE střední) 

podle směrnice Rady ES 89/686/EHS

●	 	Dlouhá životnost = cenově výhodné

●	 	K dispozici v pěti velikostech s barevně odlišenými 
manžetami

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
nebezpečím pořezání, otěru, 
roztrhnutí a propíchnutí

4542

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

●	 	 Nastavitelný pásek umožňuje použití pro všechny 
velikosti paže

●	 	 Lze prát
●	 	Jedinečný systém, který poskytuje nejvyšší úroveň 

ochrany, efektivnosti a produktivity

●	 	Extrémní odolnost proti řezu (úroveň 5)  
v kombinaci s velmi dobrým pohodlím a zručností

●	 	Vyhovuje požadavkům normy EN 420 na 
minimální délku manžety poskytující ochranu 
oblasti zápěstí

●	 	Vysoká otěruodolnost (úroveň 4) 
●	 	Neobsahuje latex
●	 	Lze prát

G60 Protipořezové ochranné rukávy úroveň 5

●	 	 Patentovaná příze poskytuje výjimečnou úroveň 
ochrany proti pořezání a šrámům

●	 	 Vysoká prodyšnost, protože příze odvádí teplo
●	 	 Vysoká odolnost proti proříznutí (úroveň 5)
●	 	 Propojitelnost s rukavicemi k zajištění ochrany 

zranitelného zápěstí

G60 Protipořezové rukavice úroveň 5
Potažené PU

●	 	Polyueratanová vrstva je zárukou vynikající 
přilnavosti

●	 	Patentovaná příze poskytuje výjimečnou úroveň 
ochrany proti pořezání a šrámům

●	 	Příze odvádí teplo ven, takže rukavice je prodyšná 
a pohodlná

●	 	K dispozici také s šedou vrstvou ke splnění 
požadavků FOD (poškození cizích předmětů)

Popis Velikost/kód 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Obsah balení Klasifikace OOPP EN 388

Barevné označení

G60 Protipořezové rukavice úroveň 5 98235 98236 98237 98238 98239
1 × × 12 = 12 párů

KAT II 4542

Popis Kód - univerzální velikost Obsah balení Klasifikace OOPP EN 388

G60 Protipořezové ochranné rukávy úroveň 5  90075
2 × × 12 = 24 párů

KAT II 1521

1521

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

Máte-li technické dotazy,  napište prosím e-mail na adresu infofax@kcc.com
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4342

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

G60 Protipořezové rukavice úroveň 3
Purple Nitrile

JACKSON SAFETY* Rukavice
G60 Protipořezové rukavice

Oblasti použití:
●	 	Manipulace se sklem

●	 	Manipulace s ostrými předměty
●	  Montáž a dokončovací práce v automobilovém a leteckém 

průmyslu
●	  Kovovýroba

Naše řešení:
●	 	 Výrobek je klasifikován jako OOPP kategorie II (CE střední) 

podle směrnice Rady ES 89/686/EHS

●	 	Dlouhá životnost = cenově výhodné

●	 	K dispozici v pěti velikostech s barevně odlišenými 
manžetami

4342

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

●	 	Minimalizuje riziko pořezání a otěru na horní straně 
rukou

●	 	Vyhovuje požadavkům normy EN 420 na minimální 
délku manžety poskytující ochranu oblasti zápěstí

●	 	Lycrové vlákno s nylonovou nití kombinuje odolnost 
proti proříznutí s pohodlným nošením

●	 	Příze odvádí teplo ven, takže rukavice je prodyšná a 
pohodlná

G60 Protipořezové rukavice úroveň 3
s kotníky prstů potaženými PU+

●	 	Vysoká odolnost proti řezu (úroveň 3)
●	 	PU vrstva nabízí vynikající úchop suchých  

i naolejovaných předmětů
●	 	Vysoká otěruodolnost (úroveň 4)
●	 	Vysoká odolnost proti roztrhnutí (úroveň 4)
●	 	Vynikající zručnost

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
nebezpečím pořezání, otěru, 
roztrhnutí a propíchnutí

NOVÉ

●	 	Neobsahuje latex
●	 	 Lze prát
●	 	Unikátní design nabízí výjimečnou úroveň 

prodyšnosti a pohodlí
●	 	Bez rozlišení na pravou a levou ruku pro lepší 

provozní náklady, vyšší produktivitu a efektivitu

●	 	 Nitrilové body na dlani umožňují vynikající přilnavost
●	 	 Vyhovuje požadavkům normy EN 420 na minimální 

délku manžety poskytující ochranu oblasti zápěstí
●	 	 Jedinečné potažení konečků prstů nitrilem - 

přilnavost s maximální prodyšností
●	 	 Vysoká otěruodolnost (úroveň 4)

●	 	Vysoká otěruodolnost (úroveň 4) 
●	 	Neobsahuje latex

G60 Protipořezové rukavice úroveň 3
Potažené PU

●	 	Polyueratanová vrstva je zárukou vynikající přilnavosti
●	 	Vynikající zručnost
●	 	Vysoká prodyšnost, protože příze odvádí teplo
●	 	Vysoká odolnost proti řezu (úroveň 3) 
●	 	Vyhovuje požadavkům normy EN 420 na minimální 

délku manžety poskytující ochranu oblasti zápěstí

Popis Velikost/kód 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Obsah balení Klasifikace OOPP EN 388

Barevné označení

G60 Protipořezové potažené PU úroveň 3 13823 13824 13825 13826 13827
1 × × 12 = 12 párů

KAT II 4342

G60 Protipořezové s potaženými kotníky prstů úroveň 3 38731 38732 38733 38734 38735
1 × × 12 = 12 párů

KAT II 4342

G60 Purple Nitrile Protipořezové úroveň 3 97430 97431 97432 97433 97434
1 × × 12 = 12 párů

KAT II 4340

4340

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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Popis Velikost/kód 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Obsah balení Klasifikace OOPP EN 388 EN 407

Barevné označení

G60 Protipořezové rukavice potažené nitrilem úroveň 2 98230 98231 98232 98233 98234
5 × × 12 = 60 párů

KAT II 3221 X1XXXX

JACKSON SAFETY* Rukavice
G60 Protipořezové rukavice a rukávy

Popis Kód - univerzální velikost Obsah balení Klasifikace OOPP EN 388

G60 Protipořezové ochranné rukávy úroveň 2 s otvorem 
na palec

 90070
5 × × 12 = 60 párů

KAT II X24X X1XXXX

G60 Protipořezové ochranné rukávy úroveň 2 bez otvoru 
na palec

 90071
5 × × 12 = 60 párů

KAT II X24X X1XXXX

●	 	Aramidová příze poskytuje vynikající lehkou ochranu 
proti řezu (úroveň 2)

●	 	Nitrilová vrstva je zárukou vynikající přilnavosti
●	 	Vynikající zručnost

G60 Protipořezové rukavice úroveň 2
Potažené nitrilem

●	 	Vynikající otěruodolnost (úroveň 3) 
●	 	Ochrana před kontaktním teplem (úroveň 1)

3221

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

X1XXXX

X24X

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

X1XXXX

●	 	Aramidová	příze	poskytuje vynikající lehkou ochranu 
proti řezu (úroveň 2)

●	 	Vnitřní bavlněná vložka pro větší pohodlí
●	 	Ochrana před kontaktním teplem (úroveň 1)

G60 Protipořezové ochranné rukávy úroveň 2
bez otvoru pro palec

●	 	45,7cm (18") manžeta
●	 	Dobrá prodyšnost

X24X

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

X1XXXX

●	 	Aramidová příze poskytuje vynikající lehkou ochranu 
proti řezu (úroveň 2)

●	 	Vnitřní bavlněná vložka pro větší pohodlí
●	 	Ochrana před kontaktním teplem (úroveň 1)

G60 Protipořezové ochranné rukávy úroveň 2
s otvorem pro palec

●	 	45,7cm (18") manžeta
●	 	Dobrá prodyšnost

Oblasti použití:
●	 	Manipulace se sklem

●	 	Manipulace s ostrými předměty
●  Montáž a dokončovací práce v automobilovém a leteckém 

průmyslu
●  Kovovýroba

●	 	Potravinářský průmysl

Naše řešení:
●	 	Výrobek je klasifikován jako OOPP kategorie II (CE střední) 

podle směrnice Rady ES 89/686/EHS

●	 	Dlouhá životnost = cenově výhodné

●	 	K dispozici v pěti velikostech s barevně odlišenými 
manžetami

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
nebezpečím pořezání  
a roztrhnutí

Máte-li technické dotazy,  napište prosím e-mail na adresu infofax@kcc.com
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Popis Velikost/kód 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Obsah balení Klasifikace OOPP EN 388

Barevné označení

G40 Potažené hladkým nitrilem

 

 13833 13834 13835 13836 40152
5 × × 12 = 60 párů

KAT II 3131

G40 Potažené nitrilovou pěnou

 

 40225 40226 40227 40228 40229
5 × × 12 = 60 párů

KAT II 4131

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.
2 -  Není určeno jako primární ochrana proti kapalným chemikáliím.

JACKSON SAFETY* Rukavice
G40 Rukavice

Oblasti použití:
●	 	Obecná manipulace

●  Montáž v automobilovém a leteckém průmyslu

●	 	Výroba

●	 	Doprava

●	 	Stavebnictví

●	 	Služby veřejnému sektoru

Naše řešení:
●	 	Výrobek je klasifikován jako OOPP kategorie II (CE střední) 

podle směrnice Rady ES 89/686/EHS

●	 	Zvláštní rukavice pro pravou a levou ruku pro lepší ergonomii 

●	 	K dispozici v pěti velikostech s barevně odlišenými 
manžetami

●	 	Dlaň potažená hladkým nitrilem pro vynikající 
odpudivost oleje a ochranu dlaně2

●	 	Bezešvé pletené nylonové vyztužení zajišťující 
prodyšnost a pohodlí

●	 	Prvotřídní univerzální rukavice nabízející všestranné 
řešení pro montáž a obecnou manipulaci

●	 	Ideální pro práci se suchými nebo lehce 
naolejovanými předměty

●	 	Ideální pro snadné/středně náročné montáže, 
zajištění vysoké úrovně zručnosti a dobré 
mechanické ochrany

G40 Rukavice
potažené hladkým nitrilem

3131

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

●	 	Prvotřídní univerzální ochrana rukou zajišťující 
nejvyšší úroveň odolnosti proti otěru

●	 	Dlaň potažená nitrilovou pěnou pro vynikající 
přilnavost za sucha, zručnost a ochranu dlaně 2

●	 	Bezešvé pletené nylonové vyztužení zajišťující 
prodyšnost a pohodlí

G40 Rukavice
potažené nitrilovou pěnou

4131

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

●	 	Vysoce trvanlivé a odolné proti otěru
●	 	Nejvyšší otěruodolnost
●	 	Nitrilová pěna nabízí maximální pohodlí  

a prodyšnost

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
nebezpečím otěru, roztrhnutí  
a propíchnutí

NOVÉ

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz



  
!

14

Popis Velikost/kód 6/xS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Obsah balení Klasifikace OOPP EN 388 EN 407

Barevné označení

G40 Potažené polyuretanem

 

 
- 13837 13838 13839 13840 13841 5 × × 12 = 60 párů

KAT II 3131

G40 Potažené latexem 
- 97270 97271 97272 97273 97274 5 × × 12 = 60 párů

KAT II 2142 X2XXXX

G35 Bílý nylon

 

 
38716 38717 38718 38719 38720 - 10 × × 12 = 120 párů

KAT I

JACKSON SAFETY* Rukavice
G40 & G35 Rukavice

Oblasti použití:
●	 	Výroba (G40)

●	 	Dopravní stavby (G40)

●	 	Služby veřejnému sektoru (G40)

●	 	Kontrola povrchu (G35)

●	 	Tmelicí box (G35)

●	 	Lakovna (G35)

●	 	Letecký a automobilový průmysl (G35 & G40)

Naše řešení:
●	 	Výrobky jsou klasifikovány jako OOPP kategorie II  

(CE střední) podle směrnice Rady ES 89/686/EHS

●	 	K dispozici v pěti velikostech s barevně odlišenými 
manžetami

G40 Rukavice
potažené polyuretanem

●	 	Všestranná, univerzální ochrana rukou
●	 	Vynikající přilnavost díky drsné polyueratanové vrstvě
●	 	K dispozici také s šedou vrstvou ke splnění požadavků 

FOD (poškození cizích předmětů) v letectví
●	 	Bezešvé pletené nylonové vyztužení zajišťující 

prodyšnost a pohodlí

3131

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

2142

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

●	 	Dobrá odolnost proti roztrhnutí a otěru pro delší 
životnost a nižší náklady

●	 	Vynikající zručnost, ideální pro manipulaci s malými 
komponenty

G40 Rukavice
potažené latexem

●	 	Hospodárná univerzální ochrana rukou
●	 	Vysoká odolnost proti roztrhnutí je zárukou dlouhé 

životnosti
●	 	Struktura bezešvé bavlněné pleteniny nabízí vysokou 

prodyšnost k zajištění pohodlí i při delším používání

●	 	Kombinace tepelné a mechanické ochrany  
k manipulaci v široké řadě pracovních úkolů

●	 	Dlaň potažená zvrásněným latexem zaručuje 
vynikající přilnavost

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

X2XXXX

G35 Inspekční rukavice
bílý nylon

●	 	Nylonové rukavice: měkké, pohodlné, pružné,  
s malým vlákněním

●	 	Bez silikonu na kontaktní ploše (dlaň), aby nedošlo 
ke kontaminaci produktu

●	 	Bezešvá úpletová struktura pro delší a pohodlnější 
nošení

●	 	Bez rozlišení na pravou a levou ruku: není třeba 
párovat, tedy nižší provozní náklady

●	 	Lze použít samostatně nebo jako vložky k zajištění 
vynikajícího poměru cena/výkon a flexibility

●	 	Nízké vláknění
●	 	100% nylon umožňuje větší citlivost a umožňuje 

pracovníkům snadné nalezení povrchových vad

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
nebezpečím roztrhnutí, otěru  
a propíchnutí

NOVÉ

Máte-li technické dotazy,  napište prosím e-mail na adresu infofax@kcc.com



  
!

15

G20 Velmi tenké modré rukavice NITRIL+

G20 Atlanticky zelené nitrilové rukavice

KLEENGUARD* Rukavice
G20 Rukavice s limitovanou ochranou 
proti chemikáliím

Oblasti použití:
●	 	Potřísnění chemikáliemi

●	 	Lakování

●	 	Smluvní čištění

●	 	Zemědělství

●	 	Záchranné služby a veřejné orgány

●	 	Potravinářský průmysl

●	 	Hotely, restaurace, kavárny

●	 	Automobilový průmysl

●	 	Letectví

●	 	Kovovýroba

Naše řešení:
●	 	Jsou bez pudru

●	 	Neobsahují latex

●	 	Bez rozlišení na pravou a levou ruku

●	 	Výrobek je klasifikován jako OOPP kategorie III  
(CE komplexní) podle směrnice Rady 89/686/EHS

●	 	Hladký nitril k zajištění vynikající hmatové citlivosti  
a flexibility pro maximální pohodlí

●	 	Zpevněná manžeta
●	 	0,12mm tloušťka (minimum)
●	 	Nepropustnost na úrovni AQL 1.5
●	 	Neobsahují žádný přírodní latex k odstranění rizika 

alergických reakcí typu I

●	 	Výrobek je klasifikován jako OOPP kategorie III  
(CE komplexní) podle směrnice Rady 89/686/EHS

●	 	0,06mm tloušťka zajišťuje velkou hmatovou citlivost

●	 	Pohodlí a flexibilita

●	 	Schváleno pro kontakt s potravinami

0120

0120

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

Úroveň 2

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

Úroveň 3

●	 	Chrání proti potřísnění širokou řadou chemikálií
●	 	Vynikající všestrannost a snadné navléknutí

●	 	Nepropustnost na úrovni AQL 0.65 ke snížení  
plýtvání a zvýšení ochrany, efektivity a produktivity

●	 	Strukturované konečky prstů pro vynikající přilnavost

●	 	Vynikající hmatová citlivost

●	 	Zpevněná manžeta

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
nebezpečím potřísnění  
a popálení chemikáliemi

NOVÉ

Popis Velikost/kód 6/xS 7/S 8/M 9/L 10/XL Obsah balení Klasifikace OOPP

G20 Modré NITRIL+  
38706

-

38707

-

38708

-

38709

-

    -

38710

10 ×  × 100  = 1000 rukavic

10 ×  × 90  = 900 rukavic
KAT III

G20 Atlanticky zelené
 90090

-

90091

-

90092

-

90093

-

    -

90094

10 ×  × 250  = 2500 rukavic

10 ×  × 225  = 2250 rukavic

KAT III

Informace o chemikáliích

Viz strana 44

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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Popis Velikost/kód 6/xS 7/S 8/M 9/L 10/XL Obsah balení Klasifikace OOPP
G10 Modré nitrilové

 

 57370

–

57371

–

57372

–

57373

–

   –

57374

10 ×  × 100  = 1000 rukavic

10 ×  × 90    =   900 rukavic

KAT I

G10 Ledově modré nitrilové

 

 90095

–

90096

–

90097

–

90098

–

   –

90099

10 ×  × 200  = 2000 rukavic

10 ×  × 180  = 1800 rukavic

KAT I

G10 Flex modré nitrilové  38518 38519 38520 38521 38522 10 ×  × 100  = 1000 rukavic KAT I

KLEENGUARD* Rukavice
G10 Nitrilové jednorázové rukavice

Oblasti použití:
●	 	Obecná manipulace

●	 	Sektor údržby

●	 	Smluvní čištění

●	 	Orgány veřejné správy

●	 	Potravinářský průmysl

●	 	Hotely, restaurace, kavárny

Naše řešení:
●	 	Nepudrované a bez obsahu latexu

●	 	Bez rozlišení na pravou a levou ruku

●	 	Strukturované konečky prstů pro lepší přilnavost

●	 	Zpevněná manžeta zajišťující lepší pevnost při navlékání

●	 	Výrobek je klasifikován jako OOPP kategorie I  
(CE jednoduché) podle směrnice Rady 89/686/EHS

●	 	0,12mm tloušťka zajišťuje velkou hmatovou citlivost
●	 	AQL 1.5
●	 	Prvotřídní rukavice s vysokým stupněm pohodlní
●	 	Extrémně odolné se zárukou obratnosti, ochrany  

a vysokého výkonu

●	 	Schváleno pro kontakt s potravinami

●	 	Výrobek je klasifikován jako OOPP kategorie I  
(CE jednoduché) podle směrnice Rady 89/686/EHS

●	 	0,06mm tloušťka zajišťuje velkou hmatovou citlivost
●	 	AQL 1.5
●	 	Pohodlí a flexibilita
●	 	Vynikající citlivost rukou, která je ideální pro přesnou 

montáž

●	 	Výrobek je klasifikován jako OOPP kategorie I  
(CE jednoduché) podle směrnice Rady 89/686/EHS

●	 	0,05mm tloušťka zajišťuje zručnost a maximální 
hmatovou citlivost

●	 	AQL 1.5
●	 	Nitrilové složení nabízí extrémní pružnost, ale 

také vynikající ochranu proti riziku reakcí typu 1 
souvisejících s rukavicemi

●	 	Vyrobeno z ultraflexibilního nitrilu, který se vyznačuje 
odolností nitrilu a pružností latexu.

●	 	Nepudrované na ochranu před kožními alergiemi
●	 	Strukturované konečky prstů pro lepší přilnavost
●	 	Zpevněné manžety k zajištění ochrany
●	 	Schváleno pro kontakt s potravinami

G10 Modré nitrilové rukavice

G10 Ledově modré nitrilové rukavice

G10 Flex modré nitrilové rukavice

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

●	 	Všechny výhody přírodního latexu bez nebezpečí 
alergických reakcí.

●	 	Schváleno pro kontakt s potravinami

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Máte-li technické dotazy,  napište prosím e-mail na adresu infofax@kcc.com
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KLEENGUARD*                                                 
Ochranný oděv

  Fakta:

●		46 % pracovníků v průmyslu je při své 
každodenní práci vystaveno alespoň 
1 chemické látce; 21,6 % je vystaveno 
nejméně třem1

●		Nebezpečné látky významně 
přispívají k 350 milionům ztracených 
pracovních dnů kvůli nemoci  
z povolání2

  Naše  
řešení:

Naše ergonomie  
a design oděvu 
kombinují pohodlí,  
ochranu a produktivitu 
pracovníků. Tím 
je zajištěna nejen 
bezpečnost práce,  
ale i efektivita celého 
podniku.

   Vaše 
výhody:

Zdraví a bezpečnost - Naše řada 
kombinéz chrání před celou řadou rizik, 
aby Vaši pracovníci mohli být při plnění 
různých úkolů v bezpečí

Produktivita - Lepší komfort, 
prodyšnost a flexibilita maximalizují 
produktivitu Vašich zaměstnanců

Ziskovost - Navrženo pro dlouhou 
životnost, to znamená snížení frekvence 
výměny produktů

1 - Dares Analysis 2012
2 - www.osha.europa.eu
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Identifikační systém výrobků KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* zahrnuje:

●	 	Standardní symboly pro označení, že výrobky splňují, nebo přesahují požadavky specifických evropských standardů
●	 	Informace pro uživatele v mnoha jazycích
●	 	Balení pro ochranu prostředků až do jejich použití
●	 	Technickou servisní podporu INFOFAX

Rozměry těla (cm)

Velikost Výška Hruď

S 164-170 96-104

M 170-176 104-112

L 176-182 112-120

Rozměry těla (cm)

Velikost Výška Hruď

XL 182-188 120-128

XXL 188-194 128-136

XXXL 194-200 136-144

doporučená

jiná možnost

Všechny ochranné oděvy KLEENGUARD* jsou v souladu s doporučením normy EN 340 pro označování velikostí.  
Zvolte si odpovídající velikost pomocí této tabulky.

KLEENGUARD* Ochranný oděv
Výběrové schéma

Činnost Použití A10 A20+ A25+ A40 A45 A50 A65 FR A71 A80

Z
m

írn
ěn

í š
ko

d
 /

 
sa

n
ac

e

Expozice radioaktivním částicím

Sanace nebezpečného odpadu

Odstraňování olova

Sanace plísní

Ze
m

ěd
ěl

st
ví Živočišný odpad

Aplikace hnojiva/pesticidů 
(suché/granule)

Aplikace pesticidů (tekutých)

B
io

lo
gi

ck
á 

o
ch

ra
n

a 
d

le
 

EN
 1

4
12

6 Manipulace s biologicky nebezpečnými 
aerosoly a kapalinami

Tělní tekutiny včetně krve

Č
iš

tě
n

í/
úd

rž
b

a

Lehké čištění/sklad

Strojní údržba 
(vozidlo/rafinérie)

Odpadní vody

Průmyslové čištění (obecně)

Čištění & údržba nádrží

O
b

ec
n

ý 
p

rů
m

ys
l/

vý
ro

b
a

Elektronika

Instalace sklolaminátu/izolace

Potravinářský průmysl

Manipulace s práškem

Manipulace/přenos chemikálií

Zpracování dřeva

B
ez

p
eč

n
é 

p
rá

ce

Neškodné aerosoly a kapaliny

Neškodné tuhé látky

N
at

írá
n

í

Lakování stříkáním

Nanášení prášku

Věda Farmaceutická pracoviště

K
o

vy
/s

va
řo

vá
n

í

Broušení kovů

Kovové částice (chrom/beryllium)

Leštění kovů

Svařování (přes svářecí oděv)

Prostředí se sálavým/konvekčním teplem

Strana 28 27 26 25 24 23 22 21 20

Výběrové schéma slouží jen jako vodítko. Odpovědnost za to, že výběr kombinézy odpovídá určenému použití, má zaměstnavatel. Doporučujeme Vám, abyste se vždy
seznámili s poslední verzí dokumentace výrobků KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, kde najdete více informací o výrobcích, nebo zašlete e-mail servisu INFOFAX  
na infofax@kcc.com

Máte-li technické dotazy,  napište prosím e-mail na adresu infofax@kcc.com
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Komplexní řada ochranných oděvů splňující vaše požadavky  
na nejvhodnější ochranu pracovníka.

Výběr správného ochranného oděvu pro zvláštní pracovní podmínky může být někdy obtížné.  
Následující informace by Vám mohly pomoci:
●	 	A71 a A80 jsou naše ochranné kombinézy proti chemikáliím a splňují požadavky EN 14605:2005 typ 3. Podívejte se prosím na stranu 

44 s dalšími informacemi o chemické ochraně.
●	 	A65 FR používá speciální tkaniny s indexem 1 dle ISO 14116 pro omezené šíření plamene a lehkou ochranu proti stříkancům kapalin  

a částicím.
●	 	A50 je jedinečný produkt z upraveného SMS1 nabízející dobré úrovně ochrany a pohodlí v jediném produktu.
●	 	A40 je produkt z laminované fólie nabízející špičkovou úroveň ochrany na trhu, ale není prodyšný jako A50.
●	 	A45 je kombinovaný produkt. A40 nabízí vysoké úrovně ochrany pro přední části těla, kde hrozí nejvyšší kontaminace, a pohodlnější 

prodyšný dílec na zádech.
●	 	A25+ poskytuje vynikající volnost pohybu spolu s vysokou úrovní prodyšnosti.
●	 	A20+ je produkt z materiálu SMS, který je velmi pohodlný díky dobré prodyšnosti ochranné základní vrstvy.

Výběrové schéma slouží jen jako vodítko. Odpovědnost za to, že ochranný oděv odpovídá určenému použití, má zaměstnavatel. Doporučujeme Vám, abyste se vždy seznámili  
s poslední verzí dokumentace výrobků KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, kde najdete aktuální informace o výrobcích, nebo zašlete e-mail servisu INFOFAX na infofax@kcc.com.

1 - netkaný materiál Spunbond-Meltblown-Spunbond
2 - EN ISO 14116:2008 vyžaduje pevnost v tahu > 150 N. Tento oděv má pevnost v tahu pouze > 60 N. Je nutné ověřit vhodnost pro zamýšlené použití

Produkt Testovací metoda A20+ A25+ A40 A45 A50 A65 FR A71 A80

Vysoká 
úroveň 
pohodlí

Velké pohodlí 
s volností 
pohybu

Vysoká 
úroveň 
ochrany

Kombinace 
ochrany A40 
a prodyšného 
zadního panelu

Kombinace 
přiměřeně vysoké 
úrovně ochrany  
a pohodlí

Ohnivzdorná 
kombinéza

Chemická 
ochrana

Vysoká 
úroveň 
chemické 
ochrany

Typ 3 EN 14605:2005 vyhovuje vyhovuje

Typ 4 EN 14605:2005 vyhovuje

Typ 5 EN ISO 13982-1:2004 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje

Typ 6 EN 13034:2005 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje

Infekční činidla EN 14126:2003 vyhovuje vyhovuje

Odpor povrchu EN 1149-1:1995 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje

Radioaktivní prach EN 1073-2:2002 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje

Testy tkaniny

Odolnost vůči otěru EN 530 metoda 2 1 1 6 2 3 2 6 6

Odolnost vůči trhlinám ISO 7854 metoda B 3 1 4 4 4 2 2 5

Lichoběžníková odolnost vůči roztrhnutí ISO-9073-4 2 1 2 2 2 2 2 3

Pevnost v tahu EN ISO 13935-2 1 1 2 1 1 22 1 2

Pevnost švů EN ISO 13935-2 2 2 3 3 3 3 3 4

Odolnost vůči proděravění EN 863 1 1 2 2 2 2 2 2

Odolnost vůči vznícení EN 13274.4 metoda 3 vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje

EN 368

Odpudivost kapalin EN 368 (30% H2SO4) 3 3 3 3 3 3

EN 368 (10% NaOH) 3 3 3 3 3 3

Odolnost vůči průniku tekutin EN 368 (30% H2SO4) 3 3 3 3 3 2

EN 368 (10% NaOH) 3 3 3 3 3 3

EN 374:3

Odpuzování kapalin EN 374:3 (30% H2SO4) 6 6

EN 374:3 (10% NaOH) 6 6

Testy celého oděvu (Testy provedeny se zápěstími, kotníky a kapucí utěsněnými lepicí páskou)

Odolnost vůči průniku kapalin ve formě 
jemného poprašku (aerosolový test) EN 468 (změněno) vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje

Stanovení odolnosti oděvů vůči průniku 
aerosolů a jemných částic

Pr ISO 13982-2 (celková 
vnitřní propustnost) 4,41% 4,26% 5,09% 3,4% 4,34% 10,1% 4,13% 3,6%

KLEENGUARD* Ochranný oděv
Výběrové schéma

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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Vysoce účinná tkanina ochranného oděvu
Vnější vrstva - potaženo fólií odolnou vůči potřísnění 
a postříkání mnoha druhy kapalin a vůči prachovým 
částicím.

Vnitřní vrstva - podobná látce, avšak jedná se o tuhý, 
netkaný polypropylen, odolný vůči otěru.

Popis Velikost/kód M L XL XXL XXXL Barva Obsah balení Klasifikace OOPP Typ

A80 Kombinéza  96510 96520 96530 96540 96550 10 ×  KAT III 3 & 5

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatický

EN 14605:2005
Typ 3-B

Oděv odolný proti 
kapalinám

EN ISO 
13982-1:2004

Typ 5-B
Ochrana proti 

prachovým částicím

EN 1073-2:2002
Ochrana proti 
kontaminaci 
radioaktivním 

prachem

EN 14126:2003
Ochrana proti 
biologickému 

nebezpečí

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí
2 - Neposkytuje ochranu před radioaktivním zářením

KLEENGUARD* Kombinézy
A80 Ochraná kombinéza  
proti chemikáliím typ 3/5

Naše řešení:
●	 	Zajišťuje ochranu proti vysokotlakým proudům kapalin
●	 	Zajišťuje ochranu proti chemickému postřiku, pevným 

částicím, chemikáliím 1  a vláknům

Oblasti použití:
●	 	Čištění prostorů od virů a biologického nebezpečí

●	 	Náročné průmyslové čištění

●	 	Manipulace s chemikáliemi

●	 	Asanace zeminy

●	 	Příprava a míchání barev

●	 	Čištění nádrží

●	 	Petrochemické práce

●	 	Odvětví ropy a plynu

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
poletujícím částicím, velkým 
chemickým stříkancům, 
stříkancům/postřikům barvy

 Poskytuje vynikající bariéru proti vysokotlakým proudům vodou ředitelných chemikálií

 Ultrasonické švy a tkanina odolná vůči protržení nabízí odolnou bariéru nepropustnou 
vůči kapalinám

 Přední zapínání na suchý zip umožňuje opětovné použití oděvu v případě, že nebyl 
kontaminován

 Speciálně navržená kapuce a střih kopírující tělo a pas pro pohodlí a bezpečnost

 Dobře viditelná pro vyšší bezpečnost pracovníků

 Antistatická tkanina dle EN 1149-1 bez silikonu pro kritické oblasti

 Schváleno dle EN 1073-2 pro ochranu před radioaktivním prachem 2

 Schváleno dle EN 14126 pro ochranu před biologickým nebezpečím

Informace o chemikáliích

Viz strana 44

Máte-li technické dotazy,  napište prosím e-mail na adresu infofax@kcc.com
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Vysoce účinná tkanina ochranného oděvu
Vnější vrstva - potaženo fólií odolnou vůči 
potřísnění a postříkání mnoha druhy kapalin  
a vůči prachovým částicím.

Vnitřní vrstva - podobná látce, avšak jedná se  
o tuhý, netkaný polypropylen, odolný vůči otěru.

Popis Velikost/kód M L XL XXL XXXL Barva Obsah balení Klasifikace OOPP Typ

A71 Kombinéza  96760 96770 96780 96790 96800 10 ×  KAT III 3, 4 & 5

EN 14605:2005
Typ 4-B

Oděv nepropustný vůči 
postřiku

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatický

EN 14605:2005
Typ 3-B

Oděv odolný proti 
kapalinám

EN ISO 
13982-1:2004

Typ 5-B
Ochrana proti 

prachovým částicím

EN 1073-2:2002
Ochrana proti 
kontaminaci 

radioaktivním prachem

EN 14126:2003
Ochrana proti 
biologickému 

nebezpečí

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí
2 - Neposkytuje ochranu před radioaktivním zářením 

KLEENGUARD* Kombinézy
A71 Ochranná kombinéza  
proti chemikáliím
typ 3/4/5

Naše řešení:
●	 	Poskytuje ochranu proti proudům a postřikům vodou 

ředitelnými chemikáliemi1

Oblasti použití:
●	 	Čištění prostorů od virů a biologického nebezpečí

●	 	Manipulace vodou ředitelnými chemikáliemi

●	 	Nízkotlaké průmyslové čištění a údržba

●	 	Odvětví ropy a plynu

●	 	Potravinářský průmysl

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
poletujícím částicím, 
středním/velkým chemickým 
stříkancům, stříkancům/
postřikům barvy

Odolná laminovaná fólie se šitými i podlepenými švy poskytuje vynikající 
ochranu před postřikem chemikáliemi

 Šité a podlepené švy a tkanina odolná vůči roztržení nabízejí odolnou 
bariéru nepropustnou pro kapaliny

 Výška légy zipu a kapuce jsou navrženy tak, aby usnadňovaly připevnění 
k respirátoru 

 Elastické stažení kapuce, manžet a pasu jsou zárukou lepšího pohodlí i 
bezpečnosti

 Dobře viditelná pro vyšší bezpečnost pracovníků

 Antistatická tkanina dle EN 1149-1 bez silikonu pro kritické oblasti

 Schváleno dle EN 14126 pro ochranu před biologickým nebezpečím

 Schváleno dle EN 1073-2 pro ochranu před radioaktivním prachem 2

Informace o chemikáliích

Viz strana 44

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.czDalší informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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Bez silikonu pro kritická místa 

Bez štítku na hrudi k minimalizaci nebezpečí ohně 

Vyrobeno ze směsi buničiny a polyesteru, velkorysý střih

Typ 5/6, ochrana proti omezeným stříkancům kapaliny a postřikům nehořlavých 
kapalin 

V souladu s EN ISO 14116: 2008 - index 1 omezené šíření plamene 

Antistatická tkanina EN 1149-1 pro kritické oblasti

Nehoří při kontaktu s plameny

Samozhášecí

Nevytváří roztavené kapky nebo zbytky

Nové menší balení vhodné pro automaty, šetří skladovací prostor i náklady  
na dopravu/manipulaci

KLEENGUARD* Kombinézy
A65 FR Ohnivzdorná kombinéza
typ 5/6

Popis Velikost/kód M L XL XXL XXXL XXXXL Barva Obsah balení Klasifikace OOPP Typ

A65 FR kombinéza  99740 99750 99760 99770 99780 99790 25 ×  KAT III 5 & 6

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatický

EN ISO 
13982-1:2004

Typ 5-B
Ochrana proti  

prachovým částicím

EN 1073-2:2002
Ochrana proti 
kontaminaci 
radioaktivním 

prachem

EN 13034:2005
Typ 6

Limitovaná ochrana 
proti potřísnění

EN ISO 
14116:2008

Omezené šíření 
plamene

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

Naše řešení:
●	 	Poskytuje ochranu proti potřísnění chemickými látkami  

a částicemi

●	 	Zvyšuje bezpečnost ochranou nositele před omezenou 
expozicí jiskrám a chemikáliím

●	 	Snižuje únavu větším pohodlím uživatele a volností pohybu

●	 	Snižuje zbytečný pohyb pracovníka a skladové zásoby, 
protože uživatel potřebuje měnit oděv méně často  
a podporuje tak efektivitu a produktivitu

Oblasti použití:
●	 	Slévárny kovů

●	 	Kovodělné výrobky

●	 	Petrochemické závody a rafinerie

●	 	Distribuce pohonných hmot

●	 	Veřejné služby

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti poletujícím 
částicím, malým chemickým 
stříkancům, popáleninám, 
stříkancům při svařování, stříkancům/
postřikům barvy

NOVÉPoznámka: V prostředích, kde hrozí 
náhlé vzplanutí, je nutné nosit kombinézu 
KLEENGUARD* A65 FR přes primární tepelně 
ochranný pracovní oděv (splňující ISO 14116:2008 
index 3). Kombinéza chrání spodní oděv  
a nesnižuje celkovou tepelnou ochranu uživatele 
při nošení přes tepelně ochranný oděv.

Viz strana 44

Informace o chemikáliích

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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Popis Velikost/kód S M L XL XXL XXXL Barva Obsah balení Klasifikace OOPP Typ

A50 Kombinéza
 

 96810 96820 96830 96840 96850
96860

25 ×  
20 ×  

KAT III 5 & 6

A50 Kombinéza
 

 96870 96880 96890 96900 96910
96920

25 ×  
20 ×  

KAT III 5 & 6

A50 Bunda
 

 – 99440 99450 99460 99470 99480
15 ×  

KAT III 5 & 63

A50 Kalhoty
 

 – 99500 99510 99520 99530 99540
15 ×  

KAT III 5 & 63

EN 1073-2:2002
Ochrana proti 
kontaminaci 
radioaktivním 

prachem

EN 13034:2005
Typ 6

Omezená ochrana 
proti potřísnění

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatický

EN ISO 13982-
1:2004
Typ 5

Ochrana proti 
prachovým částicím

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí
2 - Neposkytuje ochranu před radioaktivním zářením
3 -  Pokud jsou bunda a kalhoty nošeny současně, poskytují ochranu typu 6 (a typu 5 za podmínky, že jsou pas, kotníky, zápěstí a kapuce oblepené páskou). Pokud jsou plášť  

a kalhoty nošeny samostatně, poskytují ochranu pouze typu 6 [PB]

KLEENGUARD* Kombinézy
A50 Prodyšná kombinéza
typ 5/6

Máte-li technické dotazy,  napište prosím e-mail na adresu infofax@kcc.com

VYLEPŠENO - nový design pro lepší pohodlí. Palcová poutka brání posunu rukávů  
a poskytují lepší ochranu zápěstí

 Neobsahuje silikon, ideální pro lakování stříkáním

 Tkanina s nízkým obsahem textilního prachu a vnitřními švy, snižující riziko 
kontaminace vlákny

 Pevné trojité švy zlepšující odolnost proti roztržení

 Kapuce navržená pro práci s respirátorem a volný pohyb

 Antistatická tkanina EN1149-1 pro kritická místa

 Odolná tkanina SMS s dodatečnou úpravou pro zvýšenou ochranu proti potřísnění 
chemikáliemi

 Prodyšná tkanina snižuje nebezpečí tepelného stresu

 Schváleno podle EN 1073-2 pro ochranu před radioaktivním prachem2

 Dvoucestný zip pro rychlý a pohodlný přístup k pracovnímu oděvu

 K dispozici jako bílý a modrý ochranný oděv, bílá bunda a kalhoty

Menší balení snižuje odpad. Malá, kompaktní velikost je ideální pro prodejní automaty

Vysoce účinná 
tkanina SMS
Vnější vrstvy – 
podobné látce, 
avšak jedná se 
o pevný, netkaný 
polypropylen, odolný 
vůči otěru.

Střední vrstva - slo-
žitá síť mikrovláken, 
která je schopná 
odfiltrovat velké 
množství kapalin na 
bázi vody a pracho-
vých částic.

Naše řešení:
●	 	Poskytuje ochranu proti potřísnění chemickými látkami  

a částicemi

●	 	Poskytuje vysokou úroveň ochrany a pohodlí

●	 	Vyrobeno z upravené SMS tkaniny

Oblasti použití:
●  Lakování stříkáním v automobilovém a leteckém průmyslu

●	 	Chemický a farmaceutický průmysl

●	 	Výroba

●	 	Veřejné služby

●	 	Elektronika

●	 	Zemědělství

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
poletujícím částicím, malým 
chemickým stříkancům, 
stříkancům/postřikům barvy

Stránka 29

DoplňkyInformace o chemikáliích

Viz strana 44
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Informace o chemikáliích

Viz strana 44

Vysoce účinná tkanina ochranného oděvu
Přední část, rukávy, nohavice a kapuce - vnější 
vrstva - potaženo fólií odolnou vůči potřísnění  
a postříkání mnoha druhy kapalin a vůči 
prachovým částicím. 

Vnitřní vrstva - podobná látce, avšak jedná se  
o tuhý, netkaný polypropylen, odolný vůči otěru. 
Zadní výplň - vnější vrstvy - podobné látce, avšak 
jedná se o pevný, netkaný polypropylen, odolný 
vůči otěru. 

Vnitřní vrstva - složitá síť mikrovláken, která je 
schopná odfiltrovat velké množství kapalin na bázi 
vody a prachových částic.

Popis Velikost/kód S M L XL XXL XXXL Barva Obsah balení Klasifikace OOPP Typ

A45 Kombinéza  99650 99660 99670 99680 99690 99700 25 ×  KAT III 5 & 6

EN 1073-2:2002
Ochrana proti 
kontaminaci 
radioaktivním 

prachem

EN 13034:2005
Typ 6

Limitovaná ochrana 
proti potřísnění

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatický

EN ISO 
13982-1:2004

Typ 5
Ochrana proti 

prachovým částicím

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.
2 - Neposkytuje ochranu před radioaktivním zářením 

KLEENGUARD* Kombinézy
A45 Prodyšná kombinovaná 
kombinéza
typ 5/6

VYLEPŠENO - nový design pro lepší pohodlí. Palcová poutka brání posunu rukávů  
a poskytují lepší ochranu zápěstí

 Neobsahuje silikon, ideální pro lakování stříkáním

 Zip po celé délce, ulehčující oblékání a svlékání oděvu, nabízí lepší zakrytí brady a krku

  Speciálně navržená kapuce pro ideální nasazení respirátoru a volnost pohybu

 Delší rukávy pro lepší propojení s rukavicemi

Vynikající prodyšnost se zadním dílcem z odolné tkaniny SMS s doplňkovou úpravou 
ke zvýšené ochraně proti potřísnění chemikáliemi

 Antistatická tkanina EN 1149-1 pro kritické oblasti

 Mimořádně nízké vláknění, zejména díky laminované fólii a vnitřním švům

 Přední část, rukávy, nohavice a kapuce jsou vyrobeny z tkaniny z laminované fólie

 Schváleno podle EN 1073-2 pro ochranu před radioaktivním prachem2

Menší balení snižuje odpad. Malá, kompaktní velikost je ideální pro prodejní automaty

Standardní 
ochranný oděv- 
po 10 minutách 
namáhavé 
práce.

KLEENGUARD* 
A45 Kombinéza 
Teplota těla je 
nižší a mnohem 
více homogenní. 
Tím se výrazně 
sníží tepelné 
namáhání  
pracovníka.

Naše řešení:
●	 	Poskytuje ochranu proti potřísnění chemickými látkami  

a částicemi

●	 	Se speciálně navrženým zadním dílcem, poskytujícím 
výjimečnou prodyšnost a uživatelský komfort 

●	 	Výhoda velmi nízkého vláknění kombinovaných látek

Oblasti použití:
●  Lakování stříkáním v automobilovém a leteckém průmyslu

●  Farmaceutický průmysl

●	 	Výroba

●	 	Veřejné služby

●	 	Elektronika

●	 	Zemědělství

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
poletujícím částicím, malým 
chemickým stříkancům, 
stříkancům/postřikům barvy

Stránka 29

Doplňky

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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Popis Velikost/kód S M L XL XXL XXXL Barva Obsah balení Klasifikace OOPP Typ

A40 Kombinéza  97900 97910 97920 97930 97940 97950 25 ×  KAT III 5 & 6

EN 1073-2:2002
Ochrana proti 
kontaminaci 
radioaktivním 

prachem

EN 13034:2005
Typ 6

Omezená ochrana 
proti potřísnění

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatický

EN ISO 
13982-1:2004

Typ 5
Ochrana proti 

prachovým částicím

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.
2 - Neposkytuje ochranu před radioaktivním zářením

KLEENGUARD* Kombinézy
A40 ochranná kombinéza  
proti kapalinám a částicím
typ 5/6

VYLEPŠENO - nový design pro lepší pohodlí. Palcová poutka brání posunu rukávů  
a poskytují lepší ochranu zápěstí

 Pevné trojitě prošité švy pomáhají chránit před roztržením 

 Kapuce navržená pro práci s respirátorem a volný pohyb 

 Zip po celé délce, ulehčující oblékání a svlékání oděvu 

 Mimořádně nízké vláknění díky laminované fólii a vnitřním švům 

 Technologie laminované fólie představuje vynikající bariéru vůči široké paletě 
chemikálií 

 Vlákna tkaniny zachycují více než 99 % částic větších než 1 mikron

 Antistatická tkanina EN 1149-1 pro kritické oblasti 

 Neobsahuje silikon, ideální pro lakovny 

 Schváleno podle EN 1073-2 pro ochranu před radioaktivním prachem2

 Kompresní balení umožňuje automatický odběr a snižuje požadavky na skladovací 
prostor

 Zatavené plastové sáčky jsou zárukou malého rizika kontaminace

Vysoce účinná tkanina ochranného oděvu
Vnější vrstva - potaženo fólií odolnou vůči 
potřísnění a postříkání mnoha druhy kapalin  
a vůči prachovým částicím. 

Vnitřní vrstva - podobná látce, avšak jedná se  
o tuhý, netkaný polypropylen, odolný vůči otěru.

Naše řešení:
●	 	Poskytuje nejlepší úroveň ochrany v řadě Kimberly-Clark 

typu 5/6

●	 	Vyrobeno z vynikající vysoce účinné tkaniny z laminované 
fólie, záruka výjimečné trvanlivosti, pevnosti a ochrany 

●	 	S ultra nízkým vlákněním, minimalizuje křížovou kontaminaci 

●	 	Poskytuje ochranu proti potřísnění chemickými látkami  
a částicemi

Oblasti použití:
●  Lakování stříkáním v automobilovém a leteckém průmyslu

●  Farmaceutický průmysl

●	 	Výroba

●	 	Veřejné služby

●	 	Elektronika

●	 	Zemědělství

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti poletujícím 
částicím, malým chemickým 
stříkancům, stříkancům/
postřikům barvy

Informace o chemikáliích

Viz strana 44 Stránka 29

Doplňky

Máte-li technické dotazy,  napište prosím e-mail na adresu infofax@kcc.com
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Popis Velikost/kód S M L XL XXL XXXL Barva Obsah balení Klasifikace OOPP Typ

A25+ Kombinéza  89770 89780 89790 89800 89810 89820 25 ×  KAT III 5 & 6

EN 13034:2005
Typ 6

Limitovaná ochrana 
proti potřísnění

CE0120 EN ISO 
13982-1:2004

Typ 5
Ochrana proti 

prachovým částicím

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.
2 - Patent v řízení
3 - Neposkytuje ochranu před radioaktivním zářením
4 - Uživatelské studie provedené nezávislým subjektem v listopadu 2008

KLEENGUARD* Kombinézy
A25+ Ochranná kombinéza  
s pružnými dílci
typ 5/6

EN 1149-1:1995
Antistatický

Víte, že...?

90% uživatelů dává z důvodu volnosti pohybu 
přednost ochranné kombinéze proti kapalinám 
a částicím KLEENGUARD* A25 před modelem 
Tyvek® Classic.4

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
poletujícím částicím, malým 
chemickým stříkancům, 
stříkancům/postřikům barvy

Informace o chemikáliích

Viz strana 44

Doplňky

Stránka 29

Naše řešení:
●	 	Jedinečný design produktu a technologie tkaniny, která se 

pohybuje ergonomicky s nositelem 

●	 	Umožňuje lepší pohodlí díky vynikající volnosti pohybu

●	 	Snižuje nebezpečí tepelné zátěže

Oblasti použití:
●	 	Celková údržba

●	 	Obecná manipulace s prášky

●	 	Údržba strojů a vozidel

●	 	Stavebnictví

 Se strategicky umístěnou šedou elastickou laminovanou fólií k zajištění větší volnosti 
pohybu2

 Bílá prodyšná tkanina SMS snižuje nebezpečí 
tepelné zátěže

 Delší rukávy pro lepší propojení s rukavicemi

 Inovační design přináší nové uživatelské pohodlí

 Antistatická tkanina EN 1149-1 pro kritické oblasti

 Univerzální ochranný oděv vhodný pro manipulaci s kapalinami, prášky, k obecné 
výrobě a údržbě

 Bílá tkanina SMS a šedá elastická laminovaná fólie zadrží 99 % částic větších než 
1 mikron (I.O.M. Aloxite test) a kapalin na bázi vody

 Zip po celé délce, ulehčující oblékání a svlékání oděvu, nabízí lepší zakrytí brady a krku

 Bez silikonu

 Schváleno podle EN 1073-2 pro ochranu před radioaktivním prachem3

Menší balení snižuje odpad.  Malá, kompaktní velikost je ideální pro prodejní automaty

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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Popis Velikost/kód S M L XL XXL XXXL Barva Obsah balení Klasifikace OOPP Typ

A20+ kombinéza  95150 95160 95170 95180 95190 95200 25 ×  KAT III 5 & 6

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.
2 - Neposkytuje ochranu před radioaktivním zářením 

KLEENGUARD* Kombinézy
*A20+ Ochranná kombinéza  
proti částicím
typ 5/6

Vysoce účinná tkanina SMS
Vnější vrstvy – podobné látce, avšak jedná se 
o pevný, netkaný polypropylen, odolný vůči otěru. 

Střední vrstva - složitá pavučina mikrovláken, která 
je schopná odfiltrovat velké množství kapalin na 
bázi vody a prachových částic.

EN 1073-2:2002
Ochrana proti 
kontaminaci 
radioaktivním  

prachem

EN 13034:2005
Typ 6

Omezená ochrana  
proti potřísnění

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatický

EN ISO 
13982-1:2004

Typ 5
Ochrana proti 

prachovým částicím

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
poletujícím částicím, malým 
chemickým stříkancům, 
stříkancům/postřikům barvy

Doplňky

Stránka 29

Naše řešení:
●	 	Poskytuje ochranu proti částicím, vláknům a potřísnění 

chemickými látkami

Oblasti použití:
●	 	Manipulace s prášky

●	 	Obecná údržba

●	 	Stavebnictví

●	 	Smluvní úklidové služby

VYLEPŠENO - nový design pro lepší pohodlí. Palcová poutka brání posunu rukávů  
a poskytují lepší ochranu zápěstí

 Pevné trojité vnitřní švy zlepšují odolnost proti roztržení

 Speciálně navržená kapuce a střih kopírující tělo a pas pro pohodlí a bezpečnost

Antistatické dle EN1149-1 pro kritické oblasti

 Odolná SMS tkanina zadrží 99% částic větších než 1 mikron (I.O.M Aloxite test)

 Prodyšná tkanina snižuje nebezpečí tepelného stresu

 Bez silikonu pro kritická místa

 Schváleno podle EN 1073-2 pro ochranu před radioaktivním prachem2

Menší balení snižuje odpad. Malá, kompaktní velikost je ideální pro prodejní automaty

Máte-li technické dotazy,  napište prosím e-mail na adresu infofax@kcc.com
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Popis Velikost/kód S M L XL XXL XXXL Barva Obsah balení Klasifikace OOPP

A10 Lehká kombinéza
 

 95630 95640 95650 95660 95670 95680
50 ×  

KAT I

A10 Lehký návštěvnický plášť  – 40102 40103 40104 40105 40106
50 ×  

KAT I

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

KLEENGUARD* Kombinézy
A10 Lehká kombinéza  
a návštěvnický plášť

Elastické manžety, nákotníky a pas vylepšující bezpečnost a pohodlí 
uživatele

Pevné trojité švy zlepšující odolnost proti roztržení

Odolná netkaná textilie chrání oděv uživatele

Prodyšná tkanina snižuje nebezpečí tepelného stresu

Pohodlný střih zajišťuje volnost pohybu

Bez silikonu

Netkaný polypropylenový materiál

Určený k ochraně oděvu návštěvníků před kontaminací

CE Simple (Jednoduchý)

CE Simple (Jednoduchý)

A10 Lehká kombinéza

A10 Lehký návštěvnický plášť

Naše řešení:
●	 	Poskytuje ochranu při lehkém zatížení

Oblasti použití:
●	 	Úklid kancelářských prostor

●	 	Práce se zbožím

●	 	Nenáročné pracovní úkony

Přispívá ke snížení 
skladových zásob a plýtvání 
pohybem pracovníka1

Pomáhá chránit proti 
poletujícím částicím

Stránka 29

Doplňky

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Popis Velikost/kód Barva Obsah balení Klasifikace OOPP

A40 Doplňky - Krátká zástěra 44481 100 ×  KAT I

A40 Doplňky - Ochranný rukáv 98730 200 ×  KAT I

A40 Doplňky - Ochranný návlek  

na obuv
98700 200 ×  KAT I

A40 Doplňky - Vysoký ochranný návlek 98800 100 ×  KAT I

Popis Velikost/kód Barva Obsah balení Klasifikace OOPP

A10 Doplňky - Ochranná síťka na vlasy 82600 1000 ×  KAT I

Popis M/L XL/XXL Barva Obsah balení Klasifikace OOPP

A40 Doplňky - Ochranný návlek na obuv  

s podrážkou
98710 98720 200 ×  KAT I

A40 Doplňky - Vysoký ochranný návlek  

na obuv s podrážkou
98810 98820 100 ×  KAT I

KLEENGUARD* Ochranný oděv
A40/10 Doplňky

Vyrobeno ze stejného antistatického materiálu jako naše kombinéza A40

Výrobky KAT I

Vyrobeno ze stejného antistatického materiálu jako naše kombinéza A40 - s odolnou podrážkou

Vyrobeno ze stejného antistatického materiálu jako naše kombinéza A50

A40 Doplňky

A40 Návlek na obuv s podrážkou

A10 Doplňky

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti poletujícím 
částicím

Máte-li technické dotazy,  napište e-mail na adresu infofax@kcc.com
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JACKSON SAFETY* 
Ochrana očí  
a obličeje

  Fakta:

●	 	Odhaduje se, že denně dojde na 
pracovišti k 1000 poranění očí

●	 	Více než 90 % poranění očí je možné 
předejít, pokud se použije správná 
ochrana očí1

   Naše  
řešení:

Naše řada ochrany očí 
a obličeje vyřeší Vaše 
požadavky na dodržení 
předpisů a zároveň 
ochrání Vaše pracovní 
síly, zvýší bezpečnost  
a ziskovost celého 
Vašeho pracoviště

   Vaše 
výhody:

Zdraví a bezpečnost - Speciální 
úprava nožiček proti klouzání brýlí 
zlepšuje nasazení a zvyšuje bezpečnost 
pracovníků, zatímco vrstva proti 
zamlžení zase zlepšuje vidění uživatele

Produktivita - Lehký a pohodlný design, 
kerý je možné nosit celou směnu  
s minimálním zatížením uživatele

Ziskovost - Odolnost proti nárazu, 
trvanlivost a ochranná vrstva proti 
poškrábání, to vše pomáhá prodloužit 
životnost brýlí

1 - www.osha.europa.eu
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1-) K dispozici s následujícími dioptriemi: +1.0, +1.5, +2.0, +2.5, +3.0
AF = vrstva proti zamlžení – Nabízí nejvyšší úroveň ochrany proti zamlžení při splnění normy EN 166 N
AM = vrstva proti orosení – Snižuje kondenzaci na sklech a vyrovnává náhlé změny teploty a vlhkosti
AS = vrstva proti poškrábání – Nabízí nejvyšší úroveň ochrany proti poškrábání při splnění požadavků normy EN 166 K

JACKSON SAFETY* Ochranné brýle
Výběrové schéma

Nový stylový standard v oblasti ochrany 
očí, který zvyšuje optimální osobní pohodlí, 
bezpečnost a pracovní výkonnost.

Návod k výběru
JACKSON SAFETY* Ochranné brýle

●	 	Všechny styly jsou v souladu s normou EN166:1F (2001)

●	 	Vkusné, vhodné pro ženy i muže

●	 	99,9% ochrana proti UVA/UVB záření podle normy EN166: 2001

Máte-li technické dotazy,  napište e-mail na adresu infofax@kcc.com

(1)

Popis skel

Čirá skla – Nejvyšší optická viditelnost 
- umožňují maximální propustnost 
viditelného světla. Ideální pro použití ve 
vnitřních prostorách

Kouřová skla – Pro venkovní použití, 
kde sluneční záře a prudké světlo 
namáhají oči a způsobují jejich únavu

Žlutá skla – Rozjasňující vlastnosti – 
zajišťují vysokou viditelnost a dobrý 
kontrast při zhoršených světelných 
podmínkách

Vysoce účinná interiérová/venkovní 
skla - tlumí ostré světlo

Stříbrná zrcadlová skla – Odrážejí 
a snižují množství světla a tepla 
procházející skly při práci venku

IR/UV 3.0 svařovací skla – ES certifikace, 
stupeň zatemnění DIN 3 s IR/UV 
ochranou pro činnosti související se 
svářením

IR/UV 5.0 svařovací skla – ES certifikace, 
stupeň zatemnění DIN 5 s IR/UV 
ochranou pro činnosti související se 
svářením

JACKSON SAFETY* Řada ochranných brýlí

V60
Nemesis Rx

V50
Calico

V40
HellRaiser

V30
Nemesis
proti 
poškrábání

V30
Nemesis

V30
Nemesis VL

V20
Purity

V10
Unispec

V10
Element

AF/AS AMAS/AF

AS/AF

AS/AFAF/AS

AF/AS

AM AM AM
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Řada +1,0 +1,5 +2,0 +2,5 +3,0 Obsah balení

V60 Nemesis RX 28618 28621 28624 28627 28630 1 × × 6 = 6 párů

Řada Čiré s vrstvou proti orosení Kouřové Interiérové/venkovní Žluté Zrcadlové IR/UV 3.0 IR/UV 5.0 Obsah balení

V50 Calico 256724 256754 – 256744 – – – 1 × × 12 = 12 párů

V40 HellRaiser 286153 25714 25716 – – – – 1 × × 12 = 12 párů

JACKSON SAFETY* Ochranné brýle
V60 Nemesis Rx, V50 Calico  
a V40 HellRaiser

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.
2 - s vrstvou proti zamlžení (AF)
3 - čiré s vrstvou proti orosení (AM)
4 - čiré s vrstvou proti poškrábání (AS)

Naše řešení:
●	 	Polykarbonátová skla odolná proti nárazu splňující evropskou 

normu EN 166 1F

●	 	Lehká konstrukce se zahnutým profilem pro lepší pohodlí  
a zakrytí očí

●	 	99,9% ochrana proti UVA/UVB

●	 	Bifokální brýle s dioptriemi pro lepší vidění
●	 	K dispozici v dioptriích +1,0 až +3.0

●	 	Rozšířená nosní část pro lepší odvod potu
●	 	Každé brýle mají šňůrku za krk

EN166:2001

V60 Ochranné brýle
Nemesis RX

●	 	Vylepšená verze oblíbeného modelu V50
●	 	Pěnové vypodložení proti zamlžení a částicím dále 

zlepšuje ochranu kolem skel
●	 	Vrstva proti zamlžení na sklech splňuje požadavky 

normy EN 166 N

●	 	Vrstva proti poškrábání na sklech splňuje  
požadavky normy EN 166 K

●	 	Odnímatelné nožičky a hlavový pásek umožňují 
rychlou přeměnu brýlí v ochranu očí 

EN166:2001

V50 Ochranné brýle
Calico

●	 	Aerodynamický tvar slunečních brýlí 
●	 	Lehký flexibilní design

EN166:2001

V40 Ochranné brýle
HellRaiser

Oblasti použití:
●	 	Automobilový průmysl

●	 	Doprava

●	 	Výroba

●	 	Potravinářský průmysl

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti poletujícím 
nečistotám

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.
2 - s vrstvou proti zamlžení (AF)
3 - čiré s vrstvou proti orosení (AM)
4 - čiré s vrstvou proti poškrábání (AS)

JACKSON SAFETY* Ochranné brýle
V30 Nemesis, V30 Nemesis VL  
a V20 Purity 

Naše řešení:
●	 	Polykarbonátová skla odolná proti nárazu splňující evropskou 

normu EN 166 1F

●	 	Lehká konstrukce se zahnutým profilem pro lepší pohodlí  
a zakrytí očí

●	 	99,9% ochrana proti UVA/UVB

Řada Čiré s vrstvou proti orosení Kouřové Interiérové/venkovní Žluté Zrcadlové IR/UV 3.0 IR/UV 5.0 Obsah balení

V30 Nemesis
proti poškrábání

256793

257202,4
–
257402,4

25685 25673
257302,4

25688 25692 25694 1 × × 12 = 12 párů

V30 Nemesis VL 257013 25704 25697 – – – – 1 × × 12 = 12 párů

V20 Purity 256543 25652 25656 – – – – 1 × × 12 = 12 párů

●	 	Nejpopulárnější produkt - elegantní, sportovní styl
●	 	Vrstva proti poškrábání a zamlžení k dispozici  

ve 3 typech skel
●	 	Příjemně měkké nožičky pro další pohodlí
●	 	Každé brýle mají šňůrku za krk

EN166:2001

V30 Ochranné brýle
Nemesis proti poškrábání

●	 	Velmi lehká konstrukce bez obrouček
●	 	Neorámovaná skla zlepšují vidění směrem nahoru a 

do stran
●	 	Kompaktní profil vyhovuje menším obličejům

●	 	Speciálně upravené nožičky brání klouzání brýlí
●	 	Šňůrka za krk zdarma

EN166:2001

V30 Ochranné brýle
Nemesis VL

●	 	Nový vzhled lehkých ochranných brýlí za výhodnou cenu
●	 	Zahnutý profil skel k lepší ochraně očí
●	 	Pohodlné vypodložené nožičky

EN166:2001

V20 Ochranné brýle
Purity 

Oblasti použití:
●	 	Automobilový průmysl

●	 	Doprava

●	 	Výroba

●	 	Potravinářský průmysl

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti poletujícím 
nečistotám

Máte-li technické dotazy,  napište e-mail na adresu infofax@kcc.com
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Řada Čiré Kouřové Interiérové/venkovní Zrcadlové IR/UV 3.0 IR/UV 5.0 Obsah balení

V10 Unispec 25646 – – – 25647 25648 1 × × 50 = 50 párů

V10 Element 25642 – 25644 25645 – – 1 × × 12 = 12 párů

Popis Kód Zorník Obsah balení

F20 Polykarbonátovýochranný štít
28650 Čirý, bez lemu 12 ×  = 1 balení

J-Maxx náhlavní kříž 28640 nerelevantní 10 ×  = 1 balení

JACKSON SAFETY* Ochrana obličeje 
V10 Unispec a V10 Element

Naše řešení:
●	 	Nabízí ochranu před nárazem

●	 	Modulový systém – jeden náhlavní kříž lze použít pro více 
ochranných štítů a objednává se samostatně (F20)

JACKSON SAFETY* Ochrana obličeje 
F20 Ochranný štít a náhlavní kříž

●	 	Cenově výhodné ochranné brýle se 
zahnutým profilem vytvořené z jednoho kusu 
polykarbonátového zorníku s průhlednými 
obroučkami

EN166:2001

V10 Ochranné brýle
Unispec

●	 	Lehký oblíbený design za výhodnou cenu
●	 	Univerzální nosní můstek pro lepší pohodlí

EN166:2001

V10 Ochranné brýle
Element

●	 	Úplná ochrana obličeje proti částicím a jiskrám
●	 	Splňuje požadavky normy EN166 úrovně B pro 

střední úroveň ochrany před nárazem (120 m/s)
●	 	Splňuje požadavky normy EN166 úrovně 2  

pro přerušovaně použití

●	 	Zajišťuje ochranu čela a drží obličejový štít na místě
●	 	Nastavitelný horní hlavový pásek podle potřeby 

uživatele
●	 	Postranní seřizovač velikosti pro pohodlné nasazení 

Ochranný štít
F20 Polykarbonátový

Náhlavní kříž
J-Maxx

●	 	Snadné uvolnění zaručuje rychlé sejmutí štítu

Oblasti použití:
●	 	Široká škála průmyslových odvětví

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti poletujícím 
nečistotám

●	 	Hodí se přes většinu dioptrických brýlí
●	 	Další ochranu umožňují boční kryty

●	 	Naprosto nevodivé

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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JACKSON SAFETY* 
Ochrana sluchu

 Fakta:

●	 	16 % všech dospělých 
Evropanů, více než 71 milionů 
lidí, trpí ztrátou sluchu větší  
než 25 dB1

●	 	Roční náklady společnosti  
na jednotlivce činí 2200 eur 
ročně při mírné ztrátě sluchu, 
6600 eur při střední ztrátě 
sluchu a 11 000 eur při těžké 
nebo hluboké ztrátě sluchu1.

 Naše 
 řešení:
Naše řešení splní Vaše 
požadavky tím, že 
zajistí pohodlí, ochranu, 
hygienu, efektivitu  
a produktivitu, omezí 
plýtvání a pomohou 
Vám vytvořit výjimečné 
pracoviště.

  Vaše 
výhody:

Zdraví a bezpečnost - Měkká pěna 
a jedinečný design zlepšují pohodlí 
uživatele, podporují shodu s předpisy  
a chrání Vaše pracovníky

Produktivita - Důraz na pohodlí 
zkracuje čas, který Vaši zaměstnanci 
stráví opětovným nasazováním 
nepříjemné ochrany sluchu

Ziskovost - Vynikající design snižuje 
frekvenci nutné výměny naší ochrany 
sluchu

1 - www.hear-it.org 
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Výběrové schéma výrobku

Popis SNR
Vícenásobné 

použití
Pohodlí Měkká pěna

Snadné 

nasazení

Inovační 

design
Náhradní vložky

K dispozici verze

s detekovatelným 

kovem

JACKSON SAFETY* 
H50 Klipová sluchátka k vícenásobnému 
použití

23 3 3333 33 33 333 67237 7

JACKSON SAFETY* 
H30 Flexibilní ušní zátky k vícenásobnému 
použití

28 3 333 33 33 33 7 7

JACKSON SAFETY* 
H20 Ušní zátky

25 3 33 3 3 3 7 3

JACKSON SAFETY*
H10 Jednorázové ušní zátky

31 7 33 3
Vyžaduje 
srolování 3 7 3

Ochrana sluchu
Právní zodpovědnost a výběrové 
schéma

Proč je ochrana sluchu 
důležitá?
Stálé vystavení hluku nad určitou hladinou může 
vyvolat trvalé poškození sluchu. 
Sluchové buňky nelze nijak "opravit", ani se nemohou 
samy regenerovat.

Kdy začne být 
hluk nebezpečný?
Pracovníci jsou vystaveni hladinám hluku na různých 
frekvencích, které se mohou lišit podle průmyslového 
odvětví a prováděných prací. Hladiny hluku nad  
80 dB začínají způsobovat progresivní poškození 
sluchu v závislosti na zvyšování intenzity hluku a délce 
vystavení hluku.

Odpovědnost 
zaměstnavatele
Podle legislativy EU o hluku musejí zaměstnavatelé 
zajistit možnost vhodné ochrany sluchu tam, kde hluk 
přesáhne 80 dB (A). Při 85 dB musejí zaměstnavatelé 
poskytnout a přísně vyžadovat nošení ochrany sluchu. 
Evropské normy vyžadují, aby byla každá pomůcka  
k ochraně sluchu testována ke zjištění jednočíselného 
ohodnocení úrovně ochrany sluchu (SNR). To se 
provádí odečtením požadované konečné hladiny 
hluku ve sluchovém orgánu od hluku prostředí.

Tryskové letadlo

PRÁH BOLESTI

Zápustková kovárna

Závodní auto

Těžké nákladní auto

Pneumatická vrtačka

Rušná kancelář

Uvnitř vozu při 110 km/h

Projev

Obývací pokoj

Knihovna
Ložnice

PRÁH SLYŠITELNOSTI

40-52

15-19

5-9
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Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.
2 - Patent v řízení

JACKSON SAFETY* 
Ochrana sluchu
H50/H30 Ochrana sluchu

Oblasti použití:
●	 	Středně hlučná prostředí

●	 	Prašné/špinavé prostředí

●	 	Prostředí vyžadující nadprůměrnou efektivnost

Naše řešení:
●	 	Jasně viditelné pro snadnou kontrolu dodržování předpisů

●	 	Materiál bez latexu, silikonu a ftalátů

●	 	Ve shodě s EN352-2: 2002 

●	 	Záruka kvality dle ISO 9001: 2000

●	 	Design vhodný pro ženy i muže

Uživatelsky přátelské:
●	 	Jedinečně tvarovaná měkká pěna k dokonalému 

vyplnění otvoru ušního kanálku
●	 	Snadné a hygienické nasazení i vyjmutí, minimalizuje 

přímou kontaminaci pěny rukama
●	 	Individuální pouzdro na přenášení pro každý pár
●	 	K dispozici jsou provedení se šňůrkou i bez šňůrky
●	 	Opakovaně použitelné, pomáhá snižovat provozní 

náklady

Jedinečný design s klipovým úchytem:

●	 	Umožňuje snadné nasazení i vyjmutí
●	 	Navrženo k dlouhotrvajícímu pohodlí při nošení
●	 	Lehké úchyty drží bezpečně na svém místě 
●	 	Design nebrání použití jiných osobních ochranných 

pomůcek
●	 	Určeno k použití s náhradními vložkami  

JACKSON SAFETY*H50

H50 Ochrana sluchu k vícenásobnému použití
Klipová sluchátka

SNR 23

Uživatelsky přátelské:
●	 	Pružné držátko a měkký povrch pro větší pohodlí 

uživatele

●	 	Snadné a hygienické nasazení i vyjmutí minimalizují 
kontaminaci pěny rukama

●	 	Pro každý pár vlastní přenosná krabička

●	 	Opakovaně použitelné, pomáhá snižovat provozní 
náklady

Jedinečný zúžený tvar2:

●	 	Rychlé a pohodlné přizpůsobení tvaru ucha 
●	 	Pěnu není nutné srolovat 
●	 	Po správném nasazení poskytuje okamžitou 

ochranu – není třeba čekat na roztažení pěny

H30 Ochrana sluchu
Flexibilní ušní zátky

SNR 28

●	 	Systém náhradních vložek k použití s ochranou 
sluchu JACKSON SAFETY* H50

●	 	Jeden klipový úchyt vydrží mnohonásobnou výměnu 
vložek

●	 	Jednosměrný drážkový systém zabraňuje chybnému 
nasazení

H50 Ochrana sluchu k vícenásobnému použití
Náhradní vložky

●	 	Opakovaně použitelné, pomáhá snižovat provozní 
náklady

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti hluku

Popis Kód Obsah balení Značení EN

H50 Klipová sluchátka bez šňůrky 67235 8 × × 10 párů v krabici= 80 párů EN 352-2, SNR 23

H50 Klipová sluchátka se šňůrkou 67236 8 × × 10 párů v krabici= 80 párů EN 352-2, SNR 23

H50 Náhradní vložky 67237 4 × × 50 párů v krabici= 200 párů neudává se (jen při použití s 67235/6)

H30 Klipová sluchátka bez šňůrky 67227 4 × × 50 párů v krabici= 200 párů EN 352-2, SNR 28

Máte-li technické dotazy,  napište e-mail na adresu infofax@kcc.com
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Naše řešení:
●	 	Materiál bez latexu, silikonu a ftalátů

●	 	K dispozici v dávkovači namontovatelném na zeď

●	 	Ve shodě s EN352-2: 2002 

●	 	Záruka kvality dle ISO 9001: 2000

Popis Kód Obsah balení Značení EN

H20 Opakovaně použitelné ušní zátky bez 
šňůrky

67220 4 × × 100 párů v krabici= 400 párů EN 352-2, SNR 25

H20 Opakovaně použitelné ušní zátky se 
šňůrkou

67221 4 × × 100 párů v krabici= 400 párů EN 352-2, SNR 25

H20 Se šňůrkou a detekovatelným kovem 13822 4 × × 100 párů v krabici= 400 párů EN 352-2, SNR 27

Jednorázové ušní zátky * H10 bez šňůrky 67210 8 × × 200 párů v krabici= 1600 párů EN 352-2, SNR 31

Jednorázové ušní zátky * H10 se šňůrkou 67212 8 × × 100 párů v krabici= 800 párů EN 352-2, SNR 31

H10 Se šňůrkou a detekovatelným kovem 13821 8 × × 100 párů v krabici= 800 párů EN 352-2, SNR 34

H10 Velké balení jednorázových ušních 
zátek. Oranžové/běžný typ bez šňůrky

25708 4 × × 500 párů v krabici= 2000 párů EN 352-2, SNR 31

H10 Dávkovač na jednorázové ušní zátky
Černý/univerzální

25709
1x dávkovač = 1 balení

JACKSON SAFETY* 
Ochrana sluchu
H20/H10 Ochrana sluchu

Oblasti použití:
●	 	Odvětví vyžadující vynikající hygienu, efektivitu a produktivitu (H20)

●	 	Středně hlučná prostředí (H20)

●	 	Velmi hlučná prostředí (H10)

●	 	Zpracování potravin (H10 a H20, detekovatelné detektorem kovu)

●	 	Jasně viditelné pro snadnou kontrolu zajištění shody 
s předpisy 

●	 	Uzavíratelný sáček pro každý pár
●	 	K dispozici jsou provedení se šňůrkou i bez šňůrky
●	 	K dispozici také se šňůrkou s detekovatelným kovem

H20 Ochrana sluchu
Opakovaně použitelné ušní zátky

SNR 25

SNR 31

SNR 27 
MD

SNR 34 
MD

●	 	Měkký design k zajištění komfortu a shody  
s předpisy

●	 	Specifický design pro snazší uchopení a nasazení
●	 	Každý pár individuálně zabalen v uzavíratelných 

sáčcích pro maximální produktivitu a efektivitu
●	 	Ideální pro středně-nízkou hlučnost prostředí

●	 	Měkká rolovací pěna pro snadné nasazení
●	 	Jasně viditelné pro snadnou kontrolu zajištění shody 

s předpisy
●	 	Samostatné balení každého páru
●	 	K dispozici jsou provedení se šňůrkou i bez šňůrky

H10 Ochrana sluchu
Jednorázové ušní zátky

●	 	K dispozici také se šňůrkou s detekovatelným  
kovem

●	 	Delší a měkčí k usnadnění správného zasunutí
●	 	Ideální čas rozpínání pěny
●	 	Ideální pro prostředí s vysokou mírou hluku

●	 	Jednorázové pěnové ušní zátky bez šňůrky H10 
●	 	500 párů (neboli 1000 ušních zátek) balených  

v polybagu

H10 Jednorázové ušní zátky
Velké balení

●	 	Dávkovač lze namontovat na zeď nebo postavit  
na stůl 

●	 	Snadné otvírání víka k rychlému doplňování 
●	 	Průhledná část zásobníku pomáhá signalizovat 

nutnost doplnění 

H10 Jednorázové ušní zátky
Dávkovač

●	 	Montážní deska a technické vybavení přiloženo 
●	 	Pokyny k použití jsou připevněny k přední části 

dávkovače s cílem podpořit správnou aplikaci ušních 
zátek

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti hluku 

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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JACKSON SAFETY* 
Respirátory

 Fakta:

●	 	22 % pracovníků uvádí,  
že alespoň jednu čtvrtinu své 
pracovní doby vdechují  
při práci zplodiny a výpary1

●	 	Nebezpečné látky významně 
přispívají k utrpení více než  
7 milionů lidí, kteří jsou oběťmi 
nemocí z povolání1

  Naše  
řešení:

Naše respirátory jsou 
navrženy pro maximální 
pohodlí a prodyšnost  
s cílem co nejvíce snížit 
jejich vliv na výkon 
pracovníka

  Vaše 
výhody:

Zdraví a bezpečnost - Tvarované nosní 
těsnění brání průniku škodlivin a chrání 
Vaše pracovníky

Produktivita - Pohodlné hlavové 
popruhy znamenají, že uživatelé 
mohou nosit respirátory po delší dobu 
a neztrácejí čas a síly spojené s jejich 
výměnou

Ziskovost - Test Dolomite potvrzuje 
osvědčený filtrační výkon v průběhu 
času; respirátory tedy vydrží déle  
a ušetří Vám peníze

1 -  www.osha.europa.eu
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Popis Kód Barevné označení Obsah balení Klasifikace OOPP Značení EN

R30 FFP3 RD Respirátor s ventilkem 62980
10 × × 15 = 150

KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R20 FFP2 NR Uhlíkový respirátor s ventilkem 62970
10 × × 15 = 150

KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

JACKSON SAFETY* Respirátory
R30/R20 Řada skládaných respirátorů

R30 FFP3 RD Respirátor
S ventilkem

R20 FFP2 NR Uhlíkový respirátor
S ventilkem

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti prachu, 
mlze, výparům

Ochrana před:
●	 	Jemným prachem

●	 	Vodními a olejovými aerosoly

●	 	Organickými výpary

●	 	Uhlíková vrstva pomáhá snížit škodlivé pachy  
pod limity profesní expozice (OEL)

●	 	Výdechový ventilek - pohodlnější užívání díky snížení 
množství tepla a vlhkosti

●	 	Žluté barevné označení – snadné rozlišení 
výkonnostní úrovně (FFP2)

Ochrana před:
●	 	Jemným prachem

●	 	Vodními a olejovými aerosoly

●	 	Kovovými výpary

●	 	Žíravinami

●	 	Rozpouštědly

●	 	Vyhovuje testu Dolomite - prokázaný dlouhodobý 
filtrační výkon

●	 	Výdechový ventilek - pohodlnější užívání díky snížení 
množství tepla a vlhkosti

●	 	Výrobek prošel zátěžovým testem F120 mg - 
vyhovuje nejnovějším předpisům - filtrační výkon  
i při velkém zatížení filtru částicemi

●	 	Velmi měkká vnitřní vložka - více pohodlí
●	 	Snadný odběr respirátoru - bez proniknutí prachu  

do krabice
●	 	Červené barevné označení - snadné rozlišení 

výkonnostní úrovně (FFP3)
●	 	Znovu použitelné po konci směny (R)

Naše řešení:
●	 	Tvarovatelné těsnění nosu vyrobené z vodoodpudivého 

materiálu – lépe brání průsaku a snižuje zamlžování 
ochranných brýlí

●	 	Nabízí vynikající prodyšnost a filtrační výkon

●	 	Nastavitelné bezlatexové hlavové popruhy, které umožňují 
pohodlné a bezpečné nasazení

●	 	Neobsahují latex: Může pomoci zabránit alergickým 
reakcím

●	 	Vybavené elektrostaticky nabitým i mechanickým filtrem

●	 	Respirátory jsou jednotlivě balené pro lepší hygienu

●	 	S označením CE podle EN 149: 2001 + A1: 2009

Oblasti použití:
●	 	Potravinářský průmysl

●	 	Výroba

●	 	Veřejné služby

Máte-li technické dotazy,  napište e-mail na adresu infofax@kcc.com
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JACKSON SAFETY* Respirátory
R20/R10 Řada skládaných respirátorů

Popis Kód Barevné označení Obsah balení Klasifikace OOPP Značení EN

R20 FFP2 RD Respirátor s ventilkem 62960
10 × × 15 = 150

KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R20 FFP2 RD Respirátor bez ventilku 62940
10 × × 20 = 200

KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R10 FFP1 R Respirátor bez ventilku 62920
10 × × 20 = 200

KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R20 FFP2 RD Respirátor
S ventilkem

R10 FFP1 R Respirátor
Bez ventilku

R20 FFP2 RD Respirátor
Bez ventilku

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti prachu, 
mlze, výparůmNaše řešení:

●	 	Tvarovatelné těsnění nosu vyrobené z vodoodpudivého 
materiálu – lépe brání průsaku a snižuje zamlžování 
ochranných brýlí

●	 	Nabízí vynikající prodyšnost a filtrační výkon

●	 	Nastavitelné bezlatexové hlavové popruhy, které umožňují 
pohodlné a bezpečné nasazení

●	 	Neobsahují latex: Může pomoci zabránit alergickým 
reakcím

●	 	Vybavené elektrostaticky nabitým i mechanickým filtrem

●	 	Respirátory jsou jednotlivě balené pro lepší hygienu

●	 	S označením CE podle EN 149: 2001 + A1: 2009

Oblasti použití:
●	 	Potravinářský průmysl

●	 	Výroba

●	 	Veřejné služby

Ochrana před:
●	 	Jemným prachem

●	 	Vodními a olejovými aerosoly

●	 	Modré barevné označení - snadné rozlišení 
výkonnostní úrovně (FFP1)

●	 	Znovu použitelné po konci směny (R)

Ochrana před:
●	 	Jemným prachem

●	 	Vodními a olejovými aerosoly

●	 	Vyhovuje testu Dolomite - prokázaný dlouhodobý 
filtrační výkon

●	 	Žluté barevné označení – snadné rozlišení 
výkonnostní úrovně (FFP2)

●	 	Znovu použitelné po konci směny (R)

Ochrana před:
●	 	Jemným prachem

●	 	Vodními a olejovými aerosoly

●	 	Vyhovuje testu Dolomite - prokázaný dlouhodobý 
filtrační výkon

●	 	Výdechový ventilek - pohodlnější užívání díky  
snížení množství tepla a vlhkosti

●	 	Žluté barevné označení – snadné rozlišení 
výkonnostní úrovně (FFP2)

●	 	Znovu použitelné po konci směny (R)

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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Popis Kód Barevné označení Obsah balení Klasifikace OOPP Značení EN

R30 FFP3D NR Respirátor s dvojitým ventilkem 64590
8 × × 10 = 80

KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R30 FFP3D NR Respirátor s dvojitým ventilkem2 64570
8 × × 10 = 80

KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R20 FFP2 NR Respirátor na škodliviny 
s dvojitým ventilkem 

64560
8 × × 10 = 80

KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R20 FFP2 NR D Respirátor s dvojitým ventilkem 64550
8 × × 10 = 80

KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

JACKSON SAFETY* Respirátory
R30/R20 Řada tvarovaných respirátorů 
s pohodlnými popruhy

R20 FFP2D NR Respirátor proti škodlivým pachům
S dvojitým ventilkem

R30 FFP3 NR Respirátor proti částicím
S dvojitým ventilkem

R20 FFP2 NR D Respirátor
S dvojitým ventilkem

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.
2 - Malá velikost

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti prachu, 
mlze, výparůmOblasti použití:

●	 	Potravinářský průmysl

●	 	Výroba

●	 	Veřejné služby

Naše řešení:
●	 	Neobsahují latex: Může pomoci zabránit alergickým reakcím

●	 	S označením CE podle EN 149: 2001 + A1: 2009

●	 	Určené k likvidaci na konci směny

●	 	Měkké pěnové těsnění s textilní vrstvou, které je zárukou 
pohodlnějšího nošení a snižuje mlžení ochranných brýlí

●	 	Konvexní tvar, nosní spona a nastavitelné velmi široké 
popruhy, které dokonale padnou

●	 	Jednorázový respirátor FFP2 potažený uhličitanem 
draselným, který zajišťuje uživateli snížení škodlivých 
pachů z organických výparů pod limity profesní 
expozice (OEL)

●	 	S dvojitým ventilkem pro lepší dýchání
●	 	Žluté barevné označení - snadné rozlišení 

výkonnostní úrovně (FFP2)

Ochrana před:
●	 	Jemným prachem

●	 	Vodními a olejovými aerosoly

●	 	Kovovými výpary

●	 	Organickými výpary

●	 	Dvojité ventilky jsou určeny k maximálnímu odvodu 
proudu teplého a vlhkého vzduchu z obličeje  
a pomáhají snižovat zamlžování ochranných brýlí

●	 	Červené barevné označení - snadné rozlišení 
výkonnostní úrovně (FFP3)

●	 	Vyhovuje testu Dolomite - prokázaný dlouhodobý 
filtrační výkon

Ochrana před:
●	 	Jemným prachem

●	 	Vodními a olejovými aerosoly

●	 	Kovovými výpary

●	 	Dvojité ventilky jsou určeny k maximálnímu odvodu 
proudu teplého a vlhkého vzduchu z obličeje  
a pomáhají snižovat zamlžování ochranných brýlí

●	 	Žluté barevné označení - snadné rozlišení 
výkonnostní úrovně (FFP2)

●	 	Vyhovuje testu Dolomite - prokázaný dlouhodobý 
filtrační výkon

Ochrana před:
●	 	Jemným prachem

●	 	Vodními a olejovými aerosoly

●	 	Kovovými výpary

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz
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JACKSON SAFETY* Respirátory
R10 Řada tvarovaných respirátorů  
s pohodlnými popruhy

R10 FFP1 NR Respirátor proti částicím
S dvojitým ventilkem

R10 FFP1 NR Respirátor proti částicím
Bez ventilku

1 - viz strana 48 pro více informací o plýtvání a nebezpečí.

Přispívá ke snížení skladových 
zásob a plýtvání pohybem 
pracovníka1

Pomáhá chránit proti prachu, 
mlze, výparům

Popis Kód Barevné označení Obsah balení Klasifikace OOPP Značení EN

R10 FFP1 NR Respirátor s dvojitým ventilkem 64260
8 × × 10 = 80

KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

R10 FFP1 NR Respirátor bez ventilku 64250
8 × × 20 = 160

KAT III EN 149: 2001 + A1: 2009

●	 	Modré barevné označení - snadné rozpoznání 
výkonnostní úrovně (FFP1)

●	 	Dvojité ventilky jsou určeny k maximálnímu odvodu 
proudu teplého a vlhkého vzduchu z obličeje  
a pomáhají snižovat zamlžování ochranných brýlí

●	 	Modré barevné označení - snadné rozpoznání 
výkonnostní úrovně (FFP1)

Naše řešení:
●	 	Neobsahují latex: Může pomoci zabránit alergickým reakcím

●	 	S označením CE podle EN 149: 2001 + A1: 2009

●	 	Určené k likvidaci na konci směny

●	 	Měkké pěnové těsnění s textilní vrstvou, které je zárukou 
pohodlnějšího nošení a snižuje mlžení ochranných brýlí

●	 	Konvexní tvar, nosní spona a nastavitelné velmi široké 
popruhy, které dokonale padnou

Ochrana před:
●	 	Jemným prachem

●	 	Vodními a olejovými aerosoly

Ochrana před:
●	 	Jemným prachem

●	 	Vodními a olejovými aerosoly

Oblasti použití:
●	 	Potravinářský průmysl

●	 	Výroba

●	 	Veřejné služby

Máte-li technické dotazy,  napište e-mail na adresu infofax@kcc.com
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Naše služby pro Vás

Další informace

INFOFAX je náš zákaznický servis pro veškeré technické 
dotazy a podporu týkající se našich produktů; včetně 
certifikace, specifikací a chemické odolnosti. Stačí zaslat 
e-mailem svůj dotaz a my Vám rádi odpovíme do 48 hodin.* 

infofax@kcc.com

*Tato služba je dostupná od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků ve Velké Británii.

Další informace o chemické ochraně 
našich OOPP lze najít zde:

www.kcpliterature.com (ID 4908)

Technické informace týkající se našich OOPP 
 lze najít zde: 

www.kcpliterature.com (ID 4909)

OOPP a průmyslové zásoby mohou mít skutečný dopad na neustálé zlepšování  
a zeštíhlování výrobních programů. Dokonce i když si myslíte, že jste optimalizovali 
každý proces nebo racionalizovali své průmyslové zásoby, je pravděpodobné,  
že byste mohli udělat ještě mnohem víc.
Tady Vám může pomoci program Efektivní pracoviště. Začíná s "procházkou  
po nebezpečích plýtvání", kdy navštívíme Váš závod, abychom na vlastní oči viděli 
fungování vašeho podniku. 

Pojďme se podívat…  
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Podpora efektivity  
v závodech
Rozumíme Vašemu požadavku
Úloha a hodnota vizuálního managementu ve Vašem 
zařízení

Poskytujeme nástroje
"Zakázkové" vizuální nástroje na míru střižené podle 
Vašich individuálních požadavků

Pomáháme snižovat plýtvání
Pomáháme podporovat Vaši efektivitu a minimalizovat 
plýtvání znalostmi

To tvoří nedílnou součást složky 

Servisní řešení, která je součástí programu 
Efektivního pracoviště

The Efficient
   Workplace

Evropská legislativa vyžaduje správnou osobní ochranu 
pro Vaše zaměstnance
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* zná odpovědi

Usnadníme Vám splnění těchto povinností:

●		Vysoce kvalitními a technicky vyzkoušenými výrobky

●		Designem zlepšujícím výkon

●		Technickou podporou

●		 Širokým rozsahem dostupných velikostí, které 
padnou všem

●		Kvalitativně zajištěnou výrobou

Jednoznačné použití OOPP na pracovišti
Vizuální management

Právní zodpovědnost

Jednoduchý systém KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* k identifikaci, uspořádání a používání 
produktů zahrnuje:

●		 Barevné rozlišení pro snadnou identifikaci  
(pouze u respirátorů a vybraných rukavic)

●		 Standardní symboly pro označení, že výrobky splňují, 
nebo přesahují požadavky specifických evropských 
standardů

●		Balení pro ochranu prostředků až do jejich použití

●		Technickou servisní podporu INFOFAX

●		Informace pro uživatele v mnoha jazycích

Hodnocení 
z hlediska 
zeštíhlení

Servisní  
řešení

Produktová 
řešení podle 
zákazníka

*prováděcí zpráva institutu HSE 10/2012

POUŽITÍ SPRÁVNÉHO VYBAVENÍ

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?
19,4 % průmyslových pracovníků je 
vystaveno alespoň jedné chemikálii  
10 hodin nebo více za týden*

OMEZENÍ 
ROZPOUŠTĚDLA 
A EMISÍ

ODOLNÉ
PROTI NÁRAZU

CHEMICKY 
ODOLNÉ

CHEMICKÁ 
OCHRANA

WETTASK* 
Stírací systém

JACKSON SAFETY*
V30 Nemesis

JACKSON SAFETY* 
G80 Chemicky odolné

KLEENGUARD* 
A80 a A71 Kombinézy 

SPP č. j. Č.:

Další informace:

Vedoucí směny:

Doplnění:

Máte-li technické dotazy,  napište e-mail na adresu infofax@kcc.com
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Vedle komplexní řady osobních ochranných pracovních prostředků uvedených v tomto katalogu 
nabízíme také úplnou řadu řešení pro svařování, stírání a pro umývárny a toalety. 

SVAŘOVÁNÍ
Nabízíme vám kompletní sortiment osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, 
obličeje a hlavy proti mnoha rizikům, ke kterým může dojít během svařování.

Abyste mohli pracovat výkonně a bezpečně, připravili jsme pro Vás širokou 
škálu svářečských filtrů a kukel. Některé z nich poskytují rozšířenou ochranu 
v případech specifického ohrožení dýchacích cest.

STÍRÁNÍ - VAŠE EFEKTIVITA JE NAŠE PRIORITA 
Víme, jak je pro Vás větší efektivita důležitá. Pro nás je a bude zlepšování efektivity prioritou číslo jedna. 
Díky vzájemné spolupráci mohou naše utěrky efektivněji plnit úkoly Vašeho pracoviště.

UMÝVÁRNA A TOALETY
Pokud jde o prostředí umýváren a toalet, nastavujeme světové standardy. Zavázali jsme se poskytnout 
balíček zaměřený na vynikající hygienu i dojem, který nabízí zajímavý a inovační sortiment výrobků.

Více informace můžete najít na www.kcprofessional.cz

Další důležité výrobky  
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
Výrobky určené k maximálnímu zlepšení  
efektivity i produktivity



47

Naše vize trvalé udržitelnosti –
VYTVOŘIT PRO VÁS LEPŠÍ SVĚT

Ve společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* věříme, že trvalá udržitelnost je zásadní pro jakékoliv podnikání.  
 

To je také důvod, proč se snažíme vytvořit soubor hlavních cílů trvale udržitelného rozvoje. Můžete se spolehnout,  
že zakoupením našich výrobků nejenom zlepšíte zdraví svých zaměstnanců, ale podpoříte trvale udržitelnější svět. 

Li
dé

Pl
an

et
a

Pr
o

du
kt

Poskytuje nástroje potřebné 
k omezení šíření bakterií, 
které způsobují onemocnění. 

Přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto se neustále 
snažíme o snížení dopadu 
na životní prostředí v každé 
fázi životního cyklu výrobku, 
od návrhu až po konečnou 
likvidaci. 

Usilujeme o lepší pohodlí 
všech uživatelů našich 
produktů a snížení 
množství prostředků 
vyžadovaných pro daný úkol, 
a tím pomáháme zlepšovat 
ekonomiku  vašeho podniku.

Další informace o našem úsilí o trvalou udržitelnost najdete na  www.kcpreducetoday.com

G10 Arkticky modré rukavice

VÍC 
RUKAVIC  
V KRABICI  

než v tradičním formátu, tedy snížení 
obalového odpadu až o 55 %

Náš systém WETTASK*
snižuje spotřebu rozpouštědla o:

AŽ O 

a snižuje množství těkavých 
organických sloučenin (VOC)

Bezpečnější  
a účinnější  
pracovní  

prostředí

Spokojení 
zaměstnanci=

= vyšší úroveň 

zapojení

=
lepší 

produktivita

Naše skládané 
opakovaně použitelné 
respirátory lze použít 
až pro dvě směny, takže 
jich méně spotřebujete 
a méně vyhodíte.

Sociální 

programy ve  

všech komunitách 

Kimberly-Clark

žádné
smrtelné úrazy

na pracovišti

žádnýodpad na  skládku

25%
snížení

spotřeby vody

     25%z čistých tržeb 2015
z ekologicky inovačních 

produktů 250milionů nových
spotřebitelů
osloveno

20%snížení
dopadu obalů
na životníprostředí

5% absolutnísnížení
emisískleníkových plynů

100%
panenského vlákna z

z certifikovaných zdrojů

100%
shoda se

sociálními normami

Kimberly-Clark

O 
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Kontrolní seznam plýtvání/nebezpečí

Druhy rizik

Nadvýroba

Opravy
(vady)

Nadbytečné 
zpracování

Přeprava
(doprava)

Otěr
Poletující částice
Popálení
Ponoření do chemikálií/stříkance
Komprese/drcení
Pořezání
Elektřina
Zachycení
Pád/uklouznutí
Odletující úlomky
IR/UV
Náraz
Hluk
Šplíchance/stříkance barev
Propíchnutí
Dušení
Roztržení/zatržení
Teplotní extrémy
Okuje při svařování

Jméno zákazníka/lokalita:  __________________________________________________________________

Jméno kontaktní osoby: ____________________________________________________________________

Datum: ___________________________________________________________________________________

Znalosti

Čekání

Pohyb

Zásoby

●	 	Znalosti: plýtvání způsobené nedostatečným 
využíváním našich zaměstnanců nebo přenášení 
vědomostí

●	 	Zásoby: skladové zásoby jsou oproti normálu příliš 
velké

●	 	Přeprava: zbytečný pohyb materiálů, výrobků nebo 
informací

●	 	Nadbytečné zpracování: plýtvání způsobené 
zbytečnými procesy, úkoly a činnostmi

●	 	Pohyb: zbytečný pohyb strojů a lidí

●	 	Čekání: čekání na někoho nebo na něco

●	 	Opravy: přepracování, vady, šrot nebo kontrola

●	 	Nadvýroba: plýtvání způsobené větší výrobou zboží 
nebo informací, než vyžaduje zákazník, a předtím, 
než si to zákazník přeje

Plýtvání/nebezpečí Oblast/Umístění Protiopatření

8 typů plýtvání



Objednejte si u svého místního obchodního 
zástupce ještě dnes

Místního distributora najdete na  
www.kcprofessional.cz

 
Navštivte naše webové stránky a prohlédněte  
si úplnou řadu www.kcprofessional.cz

Spolehněte se na společnost KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*, dodavatele výrobků, informací a zdrojů 
pro zdravější, bezpečnější a produktivnější pracoviště. 

Je odpovědností zaměstnavatele posoudit rizika požadovaného pracovního úkolu a vybrat pro něj odpovídající 
osobní ochranné prostředky. Výrobce Kimberly-Clark odmítá veškerou odpovědnost za nesprávnou volbu osobního 
ochranného vybavení uvedeného v této příručce nebo za jeho špatné použití. Všechny zde uvedené informace 
jsou v době svého zveřejnění správné, legislativa týkající se osobního ochranného vybavení se nicméně neustále 
upravuje a může se v průběhu platnosti této příručky změnit. Odpovídajícím způsobem se mohou změnit i technické 
údaje výrobků. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se výrobků uvedených v této příručce nebo jejich vhodnosti pro 
určitý pracovní úkol, doporučujeme Vám, abyste se obrátili na INFOFAX. Použité ochranné vybavení vždy likvidujte 
bezpečným a vhodným způsobem v souladu s evropskými, vnitrostátními a místními předpisy pro životní prostředí.



www
Objednejte si u svého místního distributora ještě dnes

Místního distributora najdete na www.kcprofessional.cz

Náš 
závazek
Na zaměstnancích nám záleží, protože lidé jsou 
tím nejdůležitějším majetkem každého podniku.
Díky nim naše pracoviště fungují.
A díky nám jsou jejich pracoviště výjimečná.
Exceptional Workplaces* – Výjimečná pracoviště
Zdravější, bezpečnější, produktivnější.

 
Další informace o projektu Výjimečných pracovišť*
najdete na: www.kcprofessional.cz
®/*jsou ochranné známky Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2013 KCWW publikační kód ID4915.15 CZ 06.14.



Ochranné rukavice a rukávy
Popis Kód Obsah balení Strana číslo

JACKSON SAFETY* G80 Nitrilové
 

94445 - 94449 5 × × 12 = 60 párů 9

JACKSON SAFETY* G80 Nitrilové prodloužené
 

25622 - 25625 1 × × 12 = 12 párů 9

JACKSON SAFETY * G80 Neoprénové / latexové 38741 - 38745 5 × × 12 = 60 párů 9

JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové rukavice úroveň 5 98235 - 98239
1 × × 12 = 12 párů 10

JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové ochranné rukávy 
úroveň 5

90075
2 × × 12 = 24 párů 10

JACKSON SAFETY* G60 Protiřezové s potaženými kotníky 
prstů úroveň 3

38731 - 38735
1 × × 12 = 12 párů 11

JACKSON SAFETY* G60 Purple Nitrile* Protiřezové  
s úroveň 3

97430 - 97434
1 × × 12 = 12 párů 11

JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové potažené PU 
úroveň 3

13823 - 13827
1 × × 12 = 12 párů 11

JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové rukavice potažené 
nitrilem úroveň 2

98230 - 98234
5 × × 12 = 60 párů 12

JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové ochranné rukávy  
s otvorem na palec úroveň 2

 90070
5 × × 12 = 60 párů 12

JACKSON SAFETY* G60 Protipořezové ochranné rukávy 
bez otvoru na palec úroveň 2

 90071
5 × × 12 = 60 párů 12

JACKSON SAFETY* G40 Potažené hladkým nitrilem
 

13833 - 13836, 40152
5 × × 12 = 60 párů 13

JACKSON SAFETY* G40 Potažené nitrilovou pěnou
 

40225 - 40229
5 × × 12 = 60 párů 13

JACKSON SAFETY* G40 Potažené polyuretanem
 

13837 - 13841
5 × × 12 = 60 párů 14

JACKSON SAFETY* G40 Potažené latexem 97270 - 97274
5 × × 12 = 60 párů 14

JACKSON SAFETY * G35 Bílý nylon
 

38716 - 38720
10 × × 12 = 120 párů 14

KLEENGUARD* G20 Modré NITRIL+ 38706 - 38709
38710

10 ×             × 100            = 1000 rukavic
10 ×             ×   90            =   900 rukavic 15

KLEENGUARD* G20 Atlanticky zelené
 

90090 - 90093
90094

10 ×             × 250            = 2500 rukavic
10 ×             × 225            = 2250 rukavic 15

KLEENGUARD* G10 Modré nitrilové
 

57370 - 57373
57374

10 ×             × 100            = 1000 rukavic
10 ×             ×   90            =   900 rukavic 16

KLEENGUARD* G10 Ledově modré nitrilové 90095 - 90098
90099

10 ×             × 200           = 2000 rukavic
10 ×             × 180            = 1800 rukavic 16

KLEENGUARD* G10 Flex modré nitrilové 38518 - 38522
10 ×             × 100            = 1000 rukavic 16

Kombinézy
Popis Kód Obsah balení Strana číslo

KLEENGUARD*A80 Kombinéza 96510, 96520, 96530, 96540, 96550
10 × 20

KLEENGUARD* A71 Kombinéza 96760, 96770, 96780, 96790, 96800
10 × 21

KLEENGUARD * A65 FR Kombinéza 99740, 99750, 99760, 99770, 99780, 
99790 25 × 22

KLEENGUARD * A50 Kombinéza (bílá)
 

96810, 96820, 96830, 96840, 96850
96860

25 ×  
20 × 23

KLEENGUARD * A50 Kombinéza (modrá)
 

96870, 96880, 96890, 96900, 96910
96920

25 ×  
20 × 23

KLEENGUARD * A50 Bunda
 

99440, 99450, 99460, 99470, 99480
15 ×  23

KLEENGUARD* A50 Kalhoty
 

99500, 99510, 99520, 99530, 99540
15 ×  23

KLEENGUARD* A45 Kombinéza 99650, 99660, 99670, 99680, 99690, 
99700 25 × 24

KLEENGUARD* A40 Kombinéza 97900, 97910, 97920, 97930, 97940, 
97950 25 × 25

KLEENGUARD* A25+ Kombinéza 89770, 89780, 89790, 89800, 89810, 
89820 25 × 26

KLEENGUARD* A20+ Kombinéza 95150, 95160, 95170, 95180, 95190, 
95200 25 × 27

KLEENGUARD * A10 Lehká kombinéza
 

95630, 95640, 95650, 95660, 95670, 
95680 50 ×  28

KLEENGUARD* A10 Lehký návštěvnický plášť 40102, 40103, 40104, 40105, 40106
50 ×  28

Doplňky
Popis Kód Obsah balení Strana číslo

KLEENGUARD * A40 Doplňky - Krátká zástěra 44481 100 × 29

KLEENGUARD * A40 Doplňky - Ochranný rukáv 98730 200 × 29

KLEENGUARD * A40 Doplňky - Vysoký ochranný návlek 
na obuv 98700 200 ×  29

KLEENGUARD * A40 Doplňky - Vysoký ochranný návlek 98800 100 ×  29

Vaše produkty



Ochrana očí a obličeje
Popis Kód Obsah balení Strana číslo

JACKSON SAFETY* V60 Nemesis RX 28618, 28621, 28624, 28627, 28630 1 × × 6 = 6 párů 32

JACKSON SAFETY* V50 Calico 25672, 25674, 25675
1 × × 12 = 12 párů 32

JACKSON SAFETY* V40 HellRaiser 25714, 28615, 25716
1 × × 12 = 12 párů 32

JACKSON SAFETY* V30 Nemesis 25673, 25679, 25685, 25688, 25692, 
25694 1 × × 12 = 12 párů 33

JACKSON SAFETY* V30 Nemesis 
proti poškrábání

25720, 25740, 25730
1 × × 12 = 12 párů 33

JACKSON SAFETY* V30 Nemesis VL 25697, 25701, 25704
1 × × 12 = 12 párů 33

JACKSON SAFETY* V20 Purity 25652, 25654, 25656
1 × × 12 = 12 párů 33

JACKSON SAFETY* V10 Unispec 25646, 25647, 25648
1 × × 50 = 50 párů 34

JACKSON SAFETY* V10 Element 25642, 25644, 25645
1 × × 12 = 12 párů 34

JACKSON SAFETY* F20 Polykarbonátový obličejový štít
28650 12 ×  = 1 balení 34

JACKSON SAFETY* J-Maxx náhlavní kříž 28640 10 ×  = 1 balení 34

Ochrana sluchu
Popis Kód Obsah balení Strana číslo

JACKSON SAFETY* H50 Klipová sluchátka bez šňůrky 67235
8 × × 10 párů v krabici= 80 párů 37

JACKSON SAFETY* H50 Klipová sluchátka se šňůrkou 67236 8 × × 10 párů v krabici= 80 párů 37

JACKSON SAFETY*H50 Náhradní vložky 67237
4 × × 50 párů v krabici= 200 párů 37

JACKSON SAFETY* H30 Flexibilní ušní zátky bez šňůrky 67227
4 × × 50 párů v krabici= 200 párů 37

JACKSON SAFETY* H20 Opakovaně použitelné ušní 
zátky bez šňůrky

67220
4 × × 100 párů v krabici= 400 párů 38

JACKSON SAFETY* H20 Opakovaně použitelné ušní 
zátky se šňůrkou

67221
4 × × 100 párů v krabici= 400 párů 38

JACKSON SAFETY* H20 S detekovatelným kovem  
a šňůrkou 

13822
4 × × 100 párů v krabici= 400 párů 38

JACKSON SAFETY* H10 Jednorázové ušní zátky  
bez šňůrky

67210 8 × × 200 párů v krabici= 1600 párů 38

JACKSON SAFETY* H10 Jednorázové ušní zátky  
se šňůrkou 

67212
8 × × 100 párů v krabici= 800 párů 38

JACKSON SAFETY* H10 S detekovatelným kovem  
a šňůrkou 

13821
8 × × 100 párů v krabici= 800 párů 38

JACKSON SAFETY* H10 Velké balení jednorázových 
ušních zátek. Oranžové/běžný typ bez šňůrky

25708 4 × × 500 párů v krabici= 2000 párů 38

JACKSON SAFETY* H10 Dávkovač jednorázových 
ušních zátek. Černý/univerzální

25709
1x dávkovač = 1 balení 38

Respirátory
Popis Kód Obsah balení Strana číslo

JACKSON SAFETY* R30 FFP3 RD Respirátor s ventilkem 62980
10 × × 15 = 150 40

JACKSON SAFETY* R20 FFP2 NR Uhlíkový respirátor  
s ventilkem 

62970
10 × × 15 = 150 40

JACKSON SAFETY* R20 FFP2 RD Respirátor s ventilkem 62960
10 × × 15 = 150

41

JACKSON SAFETY* R20 FFP2 RD Respirátor bez ventilku 62940
10 × × 20 = 200 41

JACKSON SAFETY* R10 FFP1 R Respirátor bez ventilku 62920
10 × × 20 = 200 41

JACKSON SAFETY* R30 FFP3D NR Respirátor s dvojitým 
ventilkem 

64590, 64570 (Malá velikost)
8 × × 10 = 80 42

JACKSON SAFETY* R20 FFP2 NR Respirátor  
na škodliviny s dvojitým ventilkem 

64560
8 × × 10 = 80 42

JACKSON SAFETY* R20 FFP2 NR D Respirátor  
s dvojitým ventilkem 

64550
8 × × 10 = 80 42

JACKSON SAFETY* R10 FFP1 NR Respirátor s dvojitým 
ventilkem 

64260
8 × × 10 = 80 43

JACKSON SAFETY* R10 FFP1 Respirátor bez ventilku 64250
8 × × 20 = 160 43

Doplňky
Popis Kód Obsah balení Strana číslo

KLEENGUARD* A40 Doplňky - Ochranný návlek  
na obuv s podrážkou 98710, 98720 200 ×  29

KLEENGUARD* A40 Doplňky - Ochranný vysoký návlek 
na obuv s podrážkou 98810, 98820 100 ×  29

KLEENGUARD* A10 Doplňky - Ochranný čepec na vlasy 82600 1000 ×  29


