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Zavedamo se, kako pomembno je ohranjanje standardov v zvezi 
z zdravjem in varnostjo v vašem delovnem okolju ob doseganju 
maksimalne produktivnosti in donosnosti. Če želite izboljšati 
zmogljivost in učinkovitost na delovnem mestu, vam lahko 
ponudimo več. 

Udobje in produktivnost
Pomembna je varnost

Več udobja
Naši izdelki so udobni in na voljo v različnih velikostih, s čimer 
je vsakemu zaposlenemu zagotovljena učinkovita zaščitna 
oprema. 

•	  Patentirana zaščitna oblačila KLEENGUARD* A25+ 
vsebujejo inovativen siv material, ki se razteza in 
uporabnikom zagotavlja več udobja in boljšo gibljivost.

•	  Rokavice z izredno tanko plastjo zagotavljajo večjo tipalno 
sposobnost z zaščito pred brizganjem kemičnih snovi.

•	  Patentiran udoben trak s pomočjo dihalne maske 
omogoča uporabnikom varno delo brez srbenja ali 
bolečega zatikanja las.

•  Patentirane ušesne priponke zagotavljajo uporabnikom 
edinstven dostop do zaščite sluha z osredotočenjem na 
dolgotrajno izboljšanje udobja.

Za posameznikovo varnost in produktivnost sta pomembna osebno udobje in 
svoboda gibanja. Delavec mora biti zaščiten, prav tako pa mora biti sposoben 
izvajati svoje delo učinkovito in neovirano. Neudobje, ki nastane zaradi slabo 
prilegajoče opreme, lahko povzroči neizpolnjevanje varnostnih predpisov in 
povečanje izgub .

Tkanina, ki diha
Podjetje KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* je izdelalo 
posebno tkanino, ki zagotavlja potrebno stopnjo zaščite 
in hkrati omogoča vstop zraka skozi zaščitna oblačila 
KLEENGUARD* in izstop toplote, ki jo oddaja uporabnikovo 
telo. Naše napredne dihalne maske JACKSON SAFETY* z 
dvema ventiloma varujejo posameznika in izboljšajo stopnjo 
sposobnosti dihanja.

Večja izbira
Naša zaščitna očala in zaščitne maske JACKSON SAFETY* so 
lahke, stilno oblikovane in robustne, da ustrezajo varnostnim 
zahtevam.

   V EU umre vsako leto več kot 5.500 ljudi zaradi nesreč na delovnih mestih, 
159.000 ljudi pa umre zaradi poklicnih boleznih. To pomeni eno smrt na 
vsake 3,5 minute.

450 milijonov delovnih dni je vsako leto izgubljenih zaradi nesreč, bolezni in smrti, 
kar je enakovredno stroškom v višini 490 milijard €.

Vir: www.osha.europa.eu
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Glavna področja industrije

1 - www.osha.europa.eu

1 - European Journal of Dermatology. Zvezek 16, številka 3, 324-30, maj-junij 2006, forum "European Dermatology"
2 -  Univerza Umea – Švedski nacionalni inštitut za javno zdravstvo - ekonomsko breme poklicne astme v EU, objavil Huo Jinhai 2010 v 

statistikah za leto 2008

Čeprav je tukaj omenjenih samo 5 področij 
industrije, ponudba naše osebne zaščitne opreme 
lahko pomaga zmanjšati nevarnosti in izgube na 
poljubnem področju industrije

Letalstvo
Najpomembnejša področja: 
Produktivnost, časi izdelave ter zdravje in varnost

 !  Dejstvo: 
●   Dolgotrajno vdihavanje hlapnih organskih spojin lahko povzroči kronične dihalne 

težave in utrujenost.1 To ima škodljiv vpliv na zdravje vaših delavcev, poleg tega pa 
poslabša njihovo sposobnost za učinkovito izvajanje opravil.

Proizvodnja kovin
Najpomembnejša področja: 
Donosnost, produktivnost ter zdravje in varnost

 !  Dejstvo: 
●   Stroški poklicnih kožnih bolezni so ocenjeni na višino 600 milijonov EUR1 na leto,  

kar je posledica 3 milijonov izgubljenih delovnih dni.

Stroški poklicne astme pa so ocenjeni na višino 1,2 milijarde €2:
●   Neposredni stroški znašajo 335 milijonov € 
●   Skupni posredni stroški so: 409 milijonov € za posameznike, 68 milijonov € za 

zaposlene in 385 milijonov € za družbo.
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Predelava hrane
Najpomembnejša področja: 
Nadzor onesnaženja, produktivnost ter zdravje in varnost

 !  Dejstvo: 
●   Prehrambna industrija in proizvodnja pijač ima eno izmed največjih stopenj poškodb 

v proizvodnem sektorju; za obdobje 2006/2007 je bilo ugotovljenih 23,9 % vseh 
proizvodnih poškodb.1

●   V predelavi hrane sta vzdrževanje in čiščenje dve aktivnosti na delovnih mestih, ki 
najbolj vplivata na zdravje in varnost.

Avtomobilska industrija
Najpomembnejša področja: 
Donosnost, pretočni čas ter zdravje in varnost

 !  Dejstvo: 
●   Stroški predelav v evropski avtomobilski industriji znašajo prek 153 milijonov € 

na leto.1

●   Leta 2008 se je zgodilo 27.313 delovnih nesreč v industriji transportne 
opreme.2 To pomeni gospodarsko izgubo v višini 1,4 milijarde €.3

1 - 2011 Mednarodno združenje proizvajalcev nafte in plina

1 - Varno vzdrževanje – Proizvodnja hrane in pijač, Efact 52 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

1 - ACEA 2012 – V Evropi se izdela >17 milijonov vozil na leto. Ob predpostavki, da je povprečni izmet 3 %, povprečni strošek predelave pa 300 €  
2 - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
3 - http://www.hse.gov.uk/ 

Nafta in plin
Najpomembnejša področja: 
Okolje, produktivnost ter zdravje in varnost

  !  Dejstvo: 
●   10 % smrtnih nesreč oz. dogodkov z visokim potencialom nafte in plina je 

zaradi neidentificiranih nevarnosti ali neizvedene ocene tveganja.
●   11,7 % smrtnih nesreč oz. dogodkov z visokim potencialom nafte in plina je zaradi 

neustreznih delovnih standardov oz. usposabljanja.1
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UČINKOVITO DELOVNO OKOLJE
pomaga pri stalnih izboljšavah učinkovitosti, varnosti 
in zdravja pri delu

Izjemno delovno okolje
Mi delamo za ljudi. Zavedamo se, da so ljudje najpomembnejši. Oživljajo našo 
delovno okolje. Mi pa skrbimo, da je njihovo delovno okolje izjemno.

Učinkovito delovno okolje
Učinkovito delovno okolje pomaga pri stalnih izboljšavah učinkovitosti, varnosti 
in zdravja pri delu.

Pomagamo vam lahko zmanjšati izgube  in nevarnosti ! . Na straneh z izdelki 
v tej brošuri bodite pozorni na ikone. Za dodatne informacije glejte stran 48.

Bolj zdravo, varnejše, produktivnejše.

Kot del našega svetovalnega pristopa bomo:

•	 Izvedli osredotočeno spletno oceno vaših proizvodnih 
postopkov

•	 Potrdili vaše načine merjenja glavnih zmogljivosti ter jih 
pomagali doseči oz. presegati

•	 Pripravili rešitev, specifično za industrijo, načrtovano za vaša 
najbolj pomembna področja uporabe

•	 Pogovorili z vašimi zaposlenimi, da zagotovimo pravilno 
uporabo izdelka in popolno integracijo z vašimi proizvodnimi 
postopki

•	 Zagotovili polno certifikacijo izdelka in priskrbeli ustrezno 
orodje za vizualno upravljanje za podporo pri uvajanju

Ponujamo vam sveže poglede z oceno 
vaših postopkov in identifikacijo novih 
načinov za zmanjšanje nevarnosti in 
izgub ter zagotovitev boljšega zdravja, 
varnosti in produktivnosti.

Samo vi resnično razumete vaše ljudi in postopke. Mi pa vam 
lahko ponudimo drugačen pogled na podlagi našega dela z 
različnimi podjetji v vaši industriji. 

Predlagamo lahko izboljšave, ki lahko vključujejo znižanje 
porabe čistil, zmanjšanje števila okvar, povišanje pretočnega 
časa FTT (First Time Through), zmanjšanje nepotrebnega 
premikanja oz. izgub v povezavi z inventarjem, zmanjšanje izgub 
in nevarnosti ter izboljšanje varnosti osebja.
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6 Rokavice in zaščitni rokavi JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD*
7 Zakonodaja o rokavicah

8 Preglednica rokavic JACKSON SAFETY*

9 JACKSON SAFETY* G80 rokavice za zaščito pred kemičnimi snovmi

10 JACKSON SAFETY* G60 rokavice in zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami

11 JACKSON SAFETY* G60 rokavice za zaščito pred urezninami

12 JACKSON SAFETY* G60 rokavice in zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami

13 Rokavice JACKSON SAFETY* G40

14 Rokavice JACKSON SAFETY* G40 in G35

15 KLEENGUARD* G20 rokavice za omejeno zaščito pred kemičnimi snovmi

16 KLEENGUARD* G10 nitrilne rokavice za enkratno uporabo

17 Zaščitna oblačila KLEENGUARD*
18 Preglednica zaščitnih oblačil KLEENGUARD* 

19 Preglednica zaščitnih oblačil KLEENGUARD* 

20 KLEENGUARD* A80 delovna obleka za zaščito pred kemičnimi snovmi, tipa 3/5

21 KLEENGUARD* A71 delovna obleka za zaščito pred kemičnimi snovmi, tipa 3/4/5

22 KLEENGUARD* A65 FR negorljiva delovna obleka tipa 5/6

23 KLEENGUARD* A50 delovna obleka, ki diha, tipa 5/6

24 KLEENGUARD* A45 kombinirana delovna obleka, ki diha, tipa 5/6

25 KLEENGUARD* A40 delovna obleka za zaščito pred tekočinami in prahom, tipa 5/6

26 KLEENGUARD* A25+ zaščitna delovna obleka z raztegljivimi vložki, tipa 5/6

27 KLEENGUARD* A20+ delovna obleka za zaščito pred prahom, tipa 5/6

28 KLEENGUARD* A10 delovna obleka za lažja opravila in plašč za obiskovalce

29 KLEENGUARD* dodatki A40/A10

30 JACKSON SAFETY* Zaščitna očala in zaščitne maske
31 Preglednica zaščitnih očal JACKSON SAFETY*

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

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

34 JACKSON SAFETY* V10 Unispec, V10 Element, F20 obrazni ščitnik in ščitnik za čelo

35 Izdelki za zaščito sluha JACKSON SAFETY*
36 Izdelki za zaščito sluha, pravne odgovornosti in preglednica izdelkov

37 Izdelki za zaščito sluha JACKSON SAFETY* H50/H30

38 Izdelki za zaščito sluha JACKSON SAFETY* H20/H10

39 Dihalne maske JACKSON SAFETY*
40 Dihalne maske JACKSON SAFETY* R30/R20, zložljivi modeli

41 Dihalne maske JACKSON SAFETY* R20/R10, zložljivi modeli

42 Dihalne maske JACKSON SAFETY* R30/R20, serija litih mask z udobnimi trakovi

43 Dihalne maske JACKSON SAFETY* R10, serija litih mask z udobnimi trakovi

44 Naše storitve za vas – dodatne informacije

45 Preprosto izpolnjevanje zahtev – pravne odgovornosti

46 Ostali glavni izdelki podjetja KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*

47 Trajnost

48 Kontrolni seznam za identifikacijo izgube/nevarnosti

Vsebina
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JACKSON SAFETY*/
KLEENGUARD*
Rokavice in  
zaščitni rokavi

   Prednosti  
za vas:

Zdravje in varnost - Naša obsežna 
ponudba rokavic omogoča učinkovito 
izbiro najprimernejših rokavic za zaščito 
vaših delavcev

Produktivnost - Naše rokavice so 
načrtovane ob upoštevanju potrebe 
po udobju in zračnosti, zmanjšanju 
utrujenosti in povečanju produktivnosti

Donosnost - Naša serija izredno 
trpežnih rokavic zmanjša potrebo 
po pogostih menjavah, kar pomeni 
zmanjšanje stroškov

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

 Dejstvo:

●  Kontaktni dermatitis je vzrok za prek 
5,6 milijonov obiskov zdravnika na 
leto ter predstavlja 15 %-20 % vseh 
evidentiranih poklicnih bolezni1

●  Ocenjeni letni stroški, ki so povezani 
s poklicnim vnetjem kože, znašajo 1 
milijardo US$, povprečen zahtevek 
zaradi nezmožnosti za delo zaradi 
dermatitisa pa znaša 3.552 US$2

   Naše  
rešitve:

Naša obsežna ponudba 
rokavic je namenjena 
zadovoljevanju vaših 
potreb po udobju in 
zaščiti ter vam zagotavlja 
najprimernejšo, donosno 
zaščito rok v skladu z 
vašimi potrebami
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EN 374-2:2003

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

Če so rokavice preverjene v skladu s tipičnim testnim standardom, je običajno določena raven 
zmogljivosti (med 0 in 5). Raven 0 označuje, da rokavice niso testirane oz. so pod minimalno 
ravnijo zmogljivosti. Raven zmogljivost "X" označuje, da rokavice niso izdelane za uporabo, ki 
se preverja z ustreznim testom. Višja številka označuje višjo raven zmogljivosti.

EN 374: 2003 
(Zaščitne rokavice proti kemikalijam 
in mikroorganizmom)

Rokavice, ki prihajajo v stik z živili
Zagotavljamo vam, da so materiali naših rokavic 
popolnoma združljivi z vsemi živili in ustrezajo 
najstrožjim evropskim in nacionalnim standardom 
v zvezi s predpisi za stik z živili in higiensko ravnanje 
z živili.

EN 407: 2004
Zaščitne rokavice proti termičnim nevarnostim (vročina in/ali 
požar)

Raven zmogljivosti Kontaktna 

temperatura T
c

OC

Mejni čas t
t
 

s

1 100 ≥ 15

2 250 ≥ 15

3 350 ≥ 15

4 500 ≥ 15

●  (a) Gorljivost (1 do 4)
●  (b) Kontaktna toplota (1 do 4)
●  (c) Konvekcijska toplota (1 do 4)
●  (d) Sevalna toplota (1 do 4)
●  (e) Majhni brizgljaji staljene kovine (1 do 4)
●  (f) Večje količine staljene kovine (1 do 4)

Zakonodaja o rokavicah
Pravne odgovornosti

Informacije o kemičnih snoveh

Glejte stran 44

abcd

abcdef

EN 420: 2003 
(Splošne zahteve za zaščitne rokavice)

Oblika in struktura rokavic
●   Rokavice morajo zagotavljati največjo možno stopnjo zaščite v 

predvidenem stanju po koncu uporabe
●   Če so vključeni šivi, moč slednjih ne sme zmanjšati skupne 

zmogljivosti rokavic.

Neškodljivost
●  Rokavice ne smejo povzročiti poškodbe pri končnem 

uporabniku
●  pH vrednost rokavic mora biti med 3,5 in 9,5 
●   Vsebnost kroma (VI) mora biti pod mejo zaznave (za rokavice, ki 

vsebujejo usnje)
●   Rokavice, ki so izdelane iz naravnega kavčuk lateksa, se testirajo 

glede na vsebnost izločljivih proteinov v skladu z EN 455-3

Navodila za čiščenje
●   Če upoštevate priložena navodila za nego, se zmogljivosti 

rokavic po opravljenem maksimalnem številu ciklov čiščenja ne 
sme zmanjšati.

Določanje velikosti
●   Rokavice, ki so krajše od potrebne minimalne vrednosti, so 

označene s „Primerne za poseben namen“.

Tipalna sposobnost
●  Po potrebi se zmogljivost razvrsti (raven 0 - 5)

EN 388: 2003 
(Zaščitne rokavice proti mehanski nevarnosti)

Poleg simbola za „mehansko nevarnost“ je 4-mestna številčna koda:
●  (a) Odpornost proti drgnjenju (0 do 4)
●  (b) Odpornost proti urezninam (0 do 5)
●  (c) Odpornost proti trganju (0 do 4)
●  (d) Odpornost proti prebadanju (0 do 4)

Ustrezna raven zmogljivosti po spodnji tabeli mora biti jasno 
označena na izdelku in osnovni embalaži

Test Raven 1 Raven 2 Raven 3 Raven 4 Raven 5

6.1 Odpornost proti drgnjenju (število ciklov) 100 500 2000 8000 –

6.2 Odpornost proti urezninam (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

6.3 Odpornost proti trganju (N) 10 25 50 75 –

6.4 Odpornost proti prebadanju (N) 20 60 100 150 –

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk

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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Izbira pravilnih rokavic
Za večjo produktivnost in stroškovno učinkovitost mora biti 
delavcem omogočeno učinkovito, udobno in varno izvajanje 
dela, njihove roke pa morajo biti zaščitene pred številnimi 
možnimi nevarnostmi. 

Preglednica je samo za orientacijo. Delodajalec mora sam zagotoviti, da rokavice ustrezajo določeni uporabi. Priporočamo, da vedno preverite zadnjo različico brošure izdelkov 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, kjer boste našli več informacij o izdelkih, ali pa pošljite e-pošto naši službi INFOFAX na naslov infofax@kcc.com.

Rokavice JACKSON SAFETY*
Preglednica izdelkov

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com

Stran Izdelek Zaščita pred 
polno potopitvijo 
v kemične snovi 
EN 374: 2003

Zaščita pred 
brizganjem 
kemičnih 
snovi 
EN 374: 2003

Mehanska 
zaščita

Zaščita pred 
urezninami

Odbojnost za 
olje

Odpornost 
proti drgnje-
nju

Brez silikona Odobritev za stik 
z živili

9 G80 Nitrilne rokavice

9 G80 Nitrile Gauntlet 

9 G80 Neoprenske/lateks rokavice

10 G60 Rokavice za zaščito pred 
urezninami za raven 5 Raven 5

10 G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred 
urezninami za raven 5 Raven 5

11
G60 Rokavice za zaščito pred 
urezninami za raven 3, z oblogo za 
zaščito členkov

Raven 3

11 G60 Rokavice za zaščito pred 
urezninami za raven 3 Raven 3

11
G60 Rokavice za zaščito pred 
urezninami za raven 3 PURPLE 
NITRILE*

Raven 3

12
G60 Rokavice za zaščito pred 
urezninami za raven 2 z nitrilno 
oblogo

Raven 2

12
G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred 
urezninami za raven 2 z odprtino 
za palec

Raven 2

12
G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred 
urezninami za raven 2 brez odprtine 
za palec

Raven 2

13 G40 gladka nitrilna obloga

13 G40 penasta nitrilna obloga

14 G40 s poliuretanskim premazom 

14 G40 s prevleko iz lateksa

14 G35 beli najlon 
Večnamenske rokavice

15 G20 Blue Nitrile+

15 G20 Atlantic Green Nitrile

16 G10 serija z nitrilno oblogo

Za določitev ustreznih rokavic za vaše delo uporabite 
preglednico rokavic.
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Opis Velikost/
koda

7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Pakiranje PPE kategorija EN 
388

EN 
374-3

G80 Nitrile

 

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

G80 Nitrile Gauntlet

 

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

G80 Neopren/lateks 38741 38742 38743 38744     –   5 ×  × 12  = 60 parov KAT. III 2110 AKL

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Rokavice JACKSON SAFETY*
G80 Rokavice za zaščito pred 
kemičnimi snovmi

Področja uporabe:
●  ravnanje s kemikalijami

●  čiščenje

●  proizvodnja

●  letalska in avtomobilska industrija

●  gradbeništvo

●  kmetijstvo

●  hišna dela in javne storitve

Naše rešitve:
●   izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo III (CE zahtevno) v skladu 

z direktivo Sveta ES 89/686/EGS

●   so ergonomske oblike, ki zagotavlja najvišje udobje in 
preprečuje utrujenost rok

●  zagotavljajo zaščito pred različnimi vrstami kemikalij

●  so na voljo v različnih velikostih

●   Formula Nitrile zagotavlja odlično odpornost proti 
kemičnim snovem in trpežnost

●   Ne vsebujejo naravnega kavčuk lateksa, zato je 
zmanjšana nevarnost alergične reakcije na rokavice tipa 1

●   Sloj iz velurja za izredno udobje in preprosto 
nameščanje

●   AQL 0,65 zagotavlja odlično zaščito, večjo 
produktivnost in učinkovitost

●   Visoka odpornost proti drgnjenju
●  Diamantna vtisnjena struktura omogoča odličen 

oprijem

●  Izvedba z neoprenom prek lateksa izboljša zaščito ter 
poveča prilagodljivost in prožnost

●  Nedrsni vzorec s satasto strukturo zagotavljajo 
odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih

●  Dlan je ojačana s posebno kopeljo za dodatno 
zaščito

●  Debelina 0,70 mm za boljšo zaščito
●  Anatomska oblika za večje udobje in boljšo tipalno 

sposobnost
●  Obloga iz bombažnega velurja za vpijanje znoja
●  Klorirano za nizko vsebnost izločljivih proteinov in ostankov 

kemikalij

●  Ravna manšeta

Kemična zaščita pred:
●  olji

●  mastmi

●  kislinami

●  lužili

●  topili

G80 Rokavice za zaščito pred kemičnimi snovmi
Nitrile 0120

0120

●  Debelina 0,55 mm zagotavlja boljšo zaščito
●  Daljše (v primerjavi z našimi nitrilnimi rokavicami G80) 

za zaščito zapestij in spodnjega dela podlakti (46 cm)
●  Nenagubane, kar zmanjša nevarnost kontaminacije 

vlaken
●  AQL 0,65 za vbodne luknje zagotavlja odlično zaščito, večjo 

produktivnost in učinkovitost

Kemična zaščita pred:
●  olji

●  mastmi

●  kislinami

●  lužili

●  topili

Kemična zaščita pred:
●  alkoholom

●  bazami

●  olji

●  kislinami

●  topili

●  čistili

G80 Gauntlet rokavice za zaščito pred kemičnimi snovmi
Nitrile

0120

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

Raven 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 Rokavice za zaščito pred kemičnimi snovmi
Neopren/lateks

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

Raven 3

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

Raven 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

Pomagajo zmanjšati nepotrebno 
premikanje oz. izgube v 
povezavi z inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
brizganjem kemičnih snovi, 
potopitvijo v kemične snovi in 
nevarnostjo kemičnih opeklin

NOVOST

Informacije o kemičnih snoveh

Glejte stran 44
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Rokavice JACKSON SAFETY*
G60 Rokavice in zaščitni rokavi za 
zaščito pred urezninami

Področja uporabe:
●  delo s steklom

●  delo z ostrimi predmeti

●  montaža in zaključna dela v avtomobilski in letalski industriji

●  obdelava kovin

Naše rešitve:
●   izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo II (CE srednje) v skladu z 

direktivo Sveta ES 89/686/EGS

●  dolgotrajna = stroškovno učinkovita uporaba

●  na voljo so v petih velikostih z barvnimi manšetami za 
razlikovanje

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi ureznin, odrgnin, 
trganja in prebadanja

4542

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

●   Nastavljiv trak, ki zagotavlja dobro prileganje za vse 
velikosti rok

●   Primerni za pranje
●  Edinstven sistem zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite, 

učinkovitosti in produktivnosti

●  Izredno visoka odpornost proti urezninam (raven 
5), kombinirana z izredno udobnim prileganjem in 
tipalno sposobnostjo

●  Izvedba ustreza zahtevam standarda EN420; 
minimalna dolžina manšete zagotavlja zaščito 
območja okoli zapestij

●  Visoka odpornost proti drgnjenju (raven 4) 
●  Brez lateksa
●  Primerne za pranje

G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 5

●   Patentirana pletena vlakna zagotavljajo odlično 
zaščito pred urezninami in raztrganinami

●   Visoka stopnja zračnosti, kajti pletena vlakna odvajajo 
toploto

●   Visoka odpornost proti urezninam (raven 5)
●   Povezava z rokavicami za zaščito občutljivega 

območja okoli zapestij

G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 5
PU premaz

●  PU premaz zagotavlja odličen oprijem
●  Patentirana pletena vlakna zagotavljajo odlično 

zaščito pred urezninami in raztrganinami
●  Pletena vlakna odvajajo toploto, kar zagotavlja 

zračne in udobne rokavice
●  Na voljo tudi s sivim premazom za zagotavljanje 

skladnosti z zahtevami FOD

Opis Velikost/koda 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Pakiranje PPE kategorija EN 388

Barvna koda

G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 5 98235 98236 98237 98238 98239
1 ×  × 12  = 12 parov

KAT. II 4542

Opis Koda - ena izvedba je primerna za vse velikosti Pakiranje PPE kategorija EN 388

G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 5  90075
2 ×  × 12  = 24 parov

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

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto 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 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 3
Purple Nitrile

Rokavice JACKSON SAFETY*
G60 Rokavice za zaščito pred 
urezninami

Področja uporabe:
●  delo s steklom

●  delo z ostrimi predmeti

●  montaža in zaključna dela v avtomobilski in letalski industriji

●  obdelava kovin

Naše rešitve:
●   izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo II (CE srednje) v skladu z 

direktivo Sveta ES 89/686/EGS

●  dolgotrajna = stroškovno učinkovita uporaba

●  na voljo so v petih velikostih z barvnimi manšetami za 
razlikovanje

4342

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

●  Zmanjša nevarnost ureznin in odrgnin na hrbtnem 
delu rok

●  Izvedba ustreza zahtevam standarda EN420 in 
zagotavlja zaščito območja okoli zapestij

●  Vlakna Lycra z najlonskimi nitkami združujejo 
odpornost proti urezninam z udobnim prileganjem

●  Pletena vlakna odvajajo toploto, kar zagotavlja 
zračne in udobne rokavice

G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 3
s PU oblogo za zaščito členkov+

●  Visoka odpornost proti urezninam (raven 3)
●  PU premaz zagotavlja odličen oprijem v suhih in 

oljnatih pogojih
●  Visoka odpornost proti drgnjenju (raven 4)
●  Visoka odpornost proti trganju (raven 4)
●  Odlična tipalna sposobnost

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi ureznin, odrgnin, 
trganja in prebadanja

NOVOST

●   Visoka odpornost proti drgnjenju (raven 4)
●  Brez lateksa
●   Primerne za pranje
●  Edinstvena oblika zagotavlja izredno stopnjo 

zračnosti in udobja
●  Oblikovanje za obe roki omogoča nižje stroške 

uporabe, večjo produktivnost in učinkovitost

●   Nitrilne točke na dlaneh zagotavljajo odlično 
oprijemljivost

●   Izvedba ustreza zahtevam standarda EN420; 
minimalna dolžina manšete zagotavlja zaščito 
območja okoli zapestij

●   Edinstvena nitrilna obloga konic prstov – oprijem z 
maksimalno zračnostjo

●  Izvedba ustreza zahtevam standarda EN420; 
minimalna dolžina manšete zagotavlja zaščito 
območja okoli zapestij

●  Visoka odpornost proti drgnjenju (raven 4) 
●  Brez lateksa

G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 3
PU premaz

●  Poliuretanski premaz zagotavlja odličen oprijem
●  Odlična tipalna sposobnost
●  Visoka stopnja zračnosti, kajti pletena vlakna odvajajo 

toploto
●  Visoka odpornost proti urezninam (raven 3) 

Opis Velikost/koda 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Pakiranje PPE kategorija EN 388

Barvna koda

G60 PU premaz za zaščito pred urezninami za raven 3 13823 13824 13825 13826 13827
1 ×  × 12  = 12 parov

KAT. II 4342

G60 obloga za zaščito členkov pred urezninami za raven 3 38731 38732 38733 38734 38735
1 ×  × 12  = 12 parov

KAT. II 4342

G60 zaščita pred urezninami za raven 3 Purple Nitrile 97430 97431 97432 97433 97434
1 ×  × 12  = 12 parov

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

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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Opis Velikost/koda 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Pakiranje PPE kategorija EN 388 EN 407

Barvna koda

G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 2 z 

nitrilno oblogo

98230 98231 98232 98233 98234
5 ×  × 12  = 60 parov

KAT. II 3221 X1XXXX

Rokavice JACKSON SAFETY*
G60 Rokavice in zaščitni rokavi za 
zaščito pred urezninami

Opis Koda - ena izvedba je primerna za vse velikosti Pakiranje PPE kategorija EN 388

G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 2 
z odprtino za palec

 90070
5 ×  × 12  = 60 parov

KAT. II X24X X1XXXX

G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 2 
brez odprtine za palec

 90071
5 ×  × 12  = 60 parov

KAT. II X24X X1XXXX

●  Aramidna pletena vlakna zagotavljajo odlično lahko 
izvedbo za zaščito pred urezninami (raven 2)

●  Nitrilni premaz zagotavlja odličen oprijem
●  Odlična tipalna sposobnost

G60 Rokavice za zaščito pred urezninami za raven 2
Nitrilna obloga

●  Odlična odpornost proti drgnjenju (stopnja 3) 
●  Zaščita pred kontaktno toploto (stopnja 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

●  Aramidna pletena vlakna  
zagotavljajo odlično lahko izvedbo za zaščito pred 
urezninami (raven 2)

●  Notranja bombažna obloga za izredno udobje
●  Zaščita pred kontaktno toploto (stopnja 1)

G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 2
Brez odprtine za palec

●  Manšeta dolžine 45,7 cm (18”)
●  Dobra zračnost

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

●  Aramidna pletena vlakna  
zagotavljajo odlično lahko izvedbo za zaščito pred 
urezninami (raven 2)

●  Notranja bombažna obloga za izredno udobje
●  Zaščita pred kontaktno toploto (stopnja 1)

G60 Zaščitni rokavi za zaščito pred urezninami za raven 2
Z odprtino za palec

●  Manšeta dolžine 45,7 cm (18”)
●  Dobra zračnost

Področja uporabe:
●  delo s steklom

●  delo z ostrimi predmeti

●  montaža in zaključna dela v avtomobilski in letalski industriji

●  obdelava kovin

●  predelava hrane

Naše rešitve:
●  izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo II (CE srednje) v skladu z 

direktivo Sveta ES 89/686/EGS

●  dolgotrajna = stroškovno učinkovita uporaba

●  na voljo so v petih velikostih z barvnimi manšetami za 
razlikovanje

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi ureznin in trganja

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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Opis Velikost/koda 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Pakiranje PPE kategorija EN 388

Barvna koda

G40 gladka nitrilna obloga

 

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

KAT. II 3131

G40 penasta nitrilna obloga

 

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

KAT. II 4131

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.
2 -  Niso namenjene za primarno zaščito pred tekočimi kemikalijami.

Rokavice JACKSON SAFETY*
Rokavice G40

Področja uporabe:
●  splošna dela

●  montaža v avtomobilski in letalski industriji

●  proizvodnja

●  transport

●  gradbeništvo

●  javni storitveni sektor

Naše rešitve:
●  izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo II (CE srednje) v skladu z 

direktivo Sveta ES 89/686/EGS

●  rokavice v obliki rok za boljšo ergonomičnost 

●  na voljo so v petih velikostih z barvnimi manšetami

●  Gladka nitrilna obloga dlani za odlično odbojnost  
za olje in zaščito dlani2

●  Najlonska tkanina brez šivov za zračnost in udobje

●  Visoko kvalitetne, univerzalne rokavice zagotavljajo 
vsestransko rešitev za montažna in splošna dela

●  Idealne za dela v suhih ali rahlo oljnatih pogojih
●  Odlične za lažja/srednje težka montažna dela, ker 

zagotavljajo visoko stopnjo tipalne sposobnosti in 
dobro mehansko zaščito

Rokavice G40
Gladka nitrilna obloga

3131

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

●  Visoko kvalitetna, univerzalna zaščita rok zagotavlja 
najvišjo stopnjo odpornosti proti drgnjenju

●  Penasta nitrilna obloga dlani za odličen suh 
oprijem, tipalno sposobnost in zaščito dlani2

●  Najlonska tkanina brez šivov za zračnost in udobje

Rokavice G40
Penasta nitrilna obloga

4131

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

●  Izredno trpežne in odporne proti drgnjenju
●  Najvišja stopnja odpornosti proti drgnjenju
●  Penasta nitrilna obloga zagotavlja maksimalno 

udobje in zračnost

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi odrgnin, trganja in 
prebadanja

NOVOST

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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Opis Velikost/koda 6/xS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL Pakiranje PPE kategorija EN 388 EN 407

Barvna koda

G40 s poliuretanskim 

premazom 

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

KAT. II 3131

G40 s prevleko iz lateksa 
- 97270 97271 97272 97273 97274 5 ×  × 12  = 60 parov

KAT. II 2142 X2XXXX

G35 beli najlon

 

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

KAT. I

Rokavice JACKSON SAFETY*
Rokavice G40 in G35

Področja uporabe:
●  proizvodnja (G40)

●  transport, gradbeništvo (G40)

●  javni storitveni sektor (G40)

●  preiskava površin (G35)

●  tesnjenje kabine (G35)

●  lakirnice (G35)

●  avtomobilska in letalska industrija (G35 in G40)

Naše rešitve:
●  so izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo II (CE srednje) v 

skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS

●  na voljo so v petih velikostih z barvnimi manšetami

Rokavice G40
Poliuretanski premaz

●  Različna univerzalna zaščita rok
●  Grobi sloji iz poliuretana zagotavljajo odličen oprijem
●  Na voljo tudi s sivim premazom za zagotavljanje 

skladnosti z zahtevami FOD v letalski industriji
●  Najlonska tkanina brez šivov za zračnost in udobje

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

●  Odporne proti trganju in drgnjenju za trpežnost in 
nižje stroške uporabe

●  Odlična tipalna sposobnost, idealne za delo z 
majhnimi komponentami

Rokavice G40
S prevleko iz lateksa

●  Stroškovno ugodna, univerzalna zaščita rok
●  Visoka odpornost proti trganju za visoko trpežnost
●  Brezšivna struktura iz poliestra omogoča visoko 

stopnjo zračnosti za večje udobje in daljšo uporabo

●  Združujejo termično in mehansko zaščito za  
različne vrste uporabe

●  Profilirana površina dlani s prevleko iz lateksa 
omogoča odličen oprijem

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 preiskovalne rokavice
Beli najlon

●  Rokavice iz najlona: mehke, udobne, fleksibilne in z 
malo bombaževine

●  Brez silikona na kontaktnih območjih (na dlaneh) 
za preprečitev kontaminacije izdelka

●  Brezšivna struktura za daljše in udobnejše nošenje
●  Oblikovane za obe roki: ni potrebno iskanje parov, 

kar omogoča nižje stroške uporabe

●  Uporabljajo se lahko samostojno ali kot vložki, kar 
omogoča izredno ekonomičnost in fleksibilnost

●  Z malo bombaževine
●  100 % vsebnosti najlona zagotavlja bolj občutljive 

rokavice, ki delavcem omogočajo lažje odkrivanje 
napak na površinah

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi, trganja, odrgnin in 
prebadanja

NOVOST

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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G20 Blue Nitrile+ rokavice s tanko plastjo

G20 Nitrilne rokavice Atlantic Green

Rokavice KLEENGUARD*
G20 rokavice za omejeno zaščito pred 
kemičnimi snovmi

Področja uporabe:
●  brizganje kemičnih snovi

●  barvanje

●  čiščenje

●  kmetijstvo

●  službe za nujne primere in javne institucije

●  predelava hrane

●  HORECA

●  avtomobilska industrija

●  letalstvo

●  proizvodnja kovin

Naše rešitve:
●  so brez pudra

●  so brez lateksa

●  so oblikovane za obe roki

●  Izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo III (CE zahtevno) v 
skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS

●  Gladka nitrilna obloga zagotavlja odlično občutljivost 
na dotik in prilagodljivost za maksimalno udobje

●  Ojačan zavihek
●  Debele so 0,12 mm (minimalno)
●  AQL 1,5 za vbodne luknje

●  Izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo III (CE zahtevno) v 
skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS

●  Debelina 0,06 mm zagotavlja izredno občutljivost 
na dotik

●  Udobje in fleksibilnost
●  Odobritev za stik z živili

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

Raven 2

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

EN 407-2:2003

Raven 3

●  Ne vsebuje proteinov iz naravne gume, da je 
preprečena nevarnost alergij tipa 1

●  Zaščita proti brizganju različnih kemičnih snovi

●  Vsestranska uporabnost in preprosto nameščanje

●  AQL 0,65 za zmanjšanje izgub ter za boljšo zaščito, 
učinkovitost in produktivnost

●  Profilirane konice prstov za odličen oprijem
●  Odlična občutljivost na dotik
●  Ojačan zavihek

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 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
brizganjem kemičnih snovi in 
nevarnostjo kemičnih opeklin

NOVOST

Opis Velikost/koda 6/xS 7/S 8/M 9/L 10/XL Pakiranje PPE kategorija

G20 Blue Nitrile+  
38706

-

38707

-

38708

-

38709

-

    -

38710

10 ×  × 100  = 1000 rokavic

10 ×  ×   90  =   900 rokavic
KAT. III

G20 Atlantic Green
 90090

-

90091

-

90092

-

90093

-

    -

90094

10 ×  × 250  = 2500 rokavic

10 ×  × 225  = 2250 rokavic

KAT. III

Informacije o kemičnih snoveh

Glejte stran 44

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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Opis Velikost/koda 6/xS 7/S 8/M 9/L 10/XL Pakiranje PPE kategorija
G10 Blue Nitrile

 

 57370

–

57371

–

57372

–

57373

–

   –

57374

10 ×  × 100  = 1000 rokavic

10 ×  × 90    =   900 rokavic

KAT. I

G10 Arctic Blue Nitrile

 

 90095

–

90096

–

90097

–

90098

–

   –

90099

10 ×  × 200  = 2000 rokavic

10 ×  × 180  = 1800 rokavic

KAT. I

G10 Flex Blue Nitrile  38518 38519 38520 38521 38522 10 ×  × 100  = 1000 rokavic KAT. I

Rokavice KLEENGUARD*
G10 nitrilne rokavice za enkratno 
uporabo

Področja uporabe:
●  splošna dela

●  hišna dela

●  čiščenje

●  javne institucije

●  predelava hrane

●  HORECA

Naše rešitve:
●  so brez lateksa in pudra

●  so oblikovane za obe roki

●  imajo reliefno površino na konicah prstov za boljši oprijem

●  imajo ojačan zavihek za dodatno moč in nameščanje

●  Izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo I (CE preprosto) 
v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS.

●  Debelina 0,12 mm zagotavlja izredno občutljivost 
na dotik

●  AQL 1,5
●  Visoko kvalitetne rokavice zagotavljajo visoko 

stopnjo udobja

●  Izredna odpornost, zagotavlja tipalno sposobnost, 
zaščito in visoko zmogljivost

●  Odobritev za stik z živili

●  Izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo I (CE preprosto) 
v skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS.

●  Debelina 0,06 mm zagotavlja izredno občutljivost 
na dotik

●  AQL 1,5
●  Udobje in fleksibilnost

●  Izdelki, razvrščeni v PPE kategorijo I (CE preprosto) v 
skladu z direktivo Sveta ES 89/686/EGS

●  Debelina 0,05 mm zagotavlja tipalno sposobnost in 
maksimalno občutljivost na dotik

●  AQL 1,5
●  Formula Nitrile zagotavlja odlično prožnost ter 

odlično zaščito za preprečitev nevarnosti alergične 
reakcije na rokavice tipa 1

●  Izdelane so iz izredno fleksibilnega nitrila, ki 
zagotavlja odpornost nitrila in prožnost lateksa.

●  So brez pudra, da se preprečijo kožne alergije
●  Reliefna površina na konicah prstov olajša oprijem
●  Ojačan zavihek zagotavlja zaščito
●  Odobritev za stik z živili

G10 Blue Nitrile rokavice

G10 Nitrilne rokavice Arctic Blue

G10 Nitrilne rokavice Flex Blue

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

●  Izredna občutljivost na dotik omogoča, da so 
idealne za uporabo pri zapletenih montažnih delih

●  Vse prednosti naravnega lateksa brez nevarnosti 
alergične reakcije.

●  Odobritev za stik z živili

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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ZAšČITNA OBLAČILA  
Kleenguard*

  Dejstvo:

●  46 % delavcev v industriji je pri 
svojem vsakodnevnem delu 
izpostavljeno vsaj 1 kemični snovi; 
21,6 % delavcev je izpostavljeno vsaj 
trem kemičnim snovem1

●  Nevarne snovi znatno prispevajo k 
350 milijonom delovnih dni, ki so 
izgubljeni zaradi poklicnih bolezni2

  Naše 
rešitve:

Ergonomičnost in 
oblika naših oblačil 
združuje udobje in 
zaščito za delavce s 
produktivnostjo ter 
zagotavlja zaščito 
delavcev in tudi vaše 
finančno stanje

   Prednosti  
za vas:

Zdravje in varnost - Naša serija 
delovnih oblek zagotavlja zaščito pred 
številnimi nevarnostmi in varuje vaše 
delavce med različnimi postopki

Produktivnost - Večje udobje, zračnost 
in fleksibilnost povišajo produktivnost 
vaših delavcev

Donosnost - Načrtovana dolga 
življenjska doba zmanjša pogostost 
zamenjave izdelkov

1 - Analiza Dares 2012
2 - www.osha.europa.eu
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Identifikacijski sistem izdelkov KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vključuje:

•	  standardne simbole za označevanje izdelkov, ki ustrezajo ali presegajo zahteve specifičnih evropskih standardov
•	  večjezična navodila za uporabo
•	  embalažo, ki ščiti opremo pred začetkom uporabe
•	  pomoč tehnične službe INFOFAX

Telesne mere v cm

Velikost Višina Obseg prsi

S 164-170 96-104

M 170-176 104-112

L 176-182 112-120

Telesne mere v cm

Velikost Višina Obseg prsi

XL 182-188 120-128

XXL 188-194 128-136

XXXL 194-200 136-144

predlagano

alternativa

Vse zaščitne obleke KLEENGUARD* ustrezajo priporočilom standarda EN 340 za določanje 
velikosti. S pomočjo tabele izberite pravilno velikost oblačil.

Zaščitna oblačila KLEENGUARD*
Preglednica izdelkov

Aktivnost Uporaba A10 A20+ A25+ A40 A45 A50 A65 FR A71 A80

Z
m

an
jš

ev
an

je
/ 

sa
n

ac
ija

Izpostavljenost radioaktivnim delcem

Sanacija nevarnih odpadkov

Zmanjševanje svinca

Odstranjevanje plesni

K
m

et
ijs

tv
o Živalski odpadki

Uporaba umetnih gnojil/pesticidov 
(suhih/zrnatih)

Uporaba pesticidov (tekočih)

B
io

lo
šk

i E
N

 
14

12
6

Biološka nevarnost pri delu s pršilom in 
tekočino

Telesne tekočine vključno s krvjo

Č
iš

če
n

je
/ 

vz
d

rž
ev

an
je Lažje čiščenje/skladišče

Vzdrževanje stroja 
(vozilo/rafinerija)

Kanalizacija

Industrijsko čiščenje (splošno)

Čiščenje in vzdrževanje rezervoarjev

Sp
lo

šn
a 

in
d

u
st

rij
a/

 p
ro

iz
vo

d
n

ja Elektronika

Steklena vlakna/namestitev izolacije

Predelava hrane

Delo s praški

Delo s/prenašanje tekočih kemikalij

Obdelava lesa

N
en

ev
ar

no Nenevarna pršila in tekočine

Nenevarne trdne snovi

B
ar

va
n

je Pršenje barve

Prašno barvanje

Znanstveno Farmacija

K
o

vi
n

a/
 v

ar
je

n
je

Brušenje kovin

Kovinski delci (krom/berilij)

Poliranje kovin

Varjenje (zaščitna oblačila za varilce)

Okolja s sevalno/konvekcijsko toploto

Stran 28 27 26 25 24 23 22 21 20

Preglednica je samo za orientacijo. Delodajalec mora sam zagotoviti, da delovna obleka ustreza določeni uporabi. Priporočamo, da vedno preverite
zadnjo različico brošure izdelkov KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, kjer boste našli več informacij o izdelkih, ali pa pošljite e-pošto naši službi INFOFAX na naslov infofax@
kcc.com

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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Obsežna ponudba zaščitne obleke, ki zagotavlja najbolj 
primerno osebno zaščito v skladu z vašimi potrebami.

Izbira pravilnega varnostne zaščitne obleke za določene okoliščine je lahko težka.  
V pomoč vam je lahko naslednja informacija:
•	  A71 in A80 je naša delovna obleka za zaščito proti kemikalijami v skladu s standardom EN 14605:2005, vrsta 3. Za dodatne 

informacije o zaščiti pred kemičnimi snovmi glejte stran 44.
•	  A65 FR uporablja posebno tkanino, ki poleg majhnega brizganja tekočine in zaščite pred prahom zagotavlja omejeno širjenje 

plamena po standardu ISO 14116, indeks 1.
•	  A50 je edinstven izdelek z obdelavo SMS1, ki zagotavlja dobro stopnjo zaščite in udobja z enojnim slojem.
•	  A40 je izdelek z laminirano plastjo, ki zagotavlja vodilno stopnjo zaščite na tržišču, vendar ni tako zračen kot A50.
•	  A45 je kombiniran izdelek. A40 zagotavlja visoko stopnjo zaščite na sprednji strani, kjer prihaja do večine kontaminacij, na zadnji 

strani pa zagotavlja zračnost za več udobja.
•	  A25+ zagotavlja izredno svobodo gibanja z visoko stopnjo zračnosti.
•	  A20+ je SMS izdelek, ki zagotavlja visoke nivoje udobja zaradi zračnosti zaščitnega osnovnega sloja.

Preglednica je samo za orientacijo. Delodajalec mora sam zagotoviti, da zaščitna obleka ustreza določeni uporabi. Priporočamo, da vedno preverite zadnjo različico brošure 
izdelkov KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, kjer boste našli aktualne informacije o izdelkih, ali pa pošljite e-pošto naši službi INFOFAX na naslov infofax@kcc.com.

1 - Stisnjen, taljeno pihan, stisnjen sloj
2 - EN ISO 14116:2008 zahteva razteznost > 150 N. To oblačilo ima razteznost samo > 60 N. Preveriti je potrebno ustreznost za določeno uporabo

Izdelek Način testiranja A20+ A25+ A40 A45 A50 A65 FR A71 A80

Visoki nivoji 
udobja

Visoko udobje 
z izredno 
svobodo 
gibanja

Visoke 
stopnje 
zaščite

Kombinacija 
A40 za zaščito in 
zračnost na zadnji 
strani

Pripravno 
kombinira visoke 
stopnje zaščite in 
udobja

Negorljiva 
delovna obleka

Zaščita pred 
kemičnimi 
snovmi

Visoka stopnja 
zaščite pred 
kemičnimi 
snovmi

Vrsta 3 EN 14605:2005 Opravljeno Opravljeno

Vrsta 4 EN 14605:2005 Opravljeno

Vrsta 5 EN ISO 13982-1:2004 Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno

Vrsta 6 EN 13034:2005 Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno

Infekcijsko sredstvo EN 14126:2003 Opravljeno Opravljeno

Površinska odpornost EN 1149-1:1995 Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno

Radioaktivni prah EN 1073-2:2002 Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno

Testi tkanine

Odpornost proti drgnjenju EN 530, način 2 1 1 6 2 3 2 6 6

Odpornost na razteg ISO 7854, način B 3 1 4 4 4 2 2 5

Odpornost na trapezni razteg ISO -9073-4 2 1 2 2 2 2 2 3

Razteznost EN ISO 13935-2 1 1 2 1 1 22 1 2

Moč šivov EN ISO 13935-2 2 2 3 3 3 3 3 4

Odpornost proti prebadanju EN 863 1 1 2 2 2 2 2 2

Odpornost na vžig EN 13274,4, način 3 Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno

EN 368

Odboj tekočin EN 368 (30 % H2SO4) 3 3 3 3 3 3

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

Odpornost proti vdoru tekočin EN 368 (30 % H2SO4) 3 3 3 3 3 2

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

EN 374:3

Odpornost proti vdoru EN 374:3 (30 % H2SO4) 6 6

EN 374:3 (10 % NaOH) 6 6

Testi celotne obleke (testi izvedeni z lepilnim trakom okoli zapestij, gležnjev in čelade)

Odpornost proti vdoru tekočin v obliki 
rahlega pršiča (preizkus z meglico) EN 468 (prilagojeno) Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno Opravljeno

Določitev odpornosti obleke proti vdoru 
pršil in drobnih delcev

Pr ISO 13982-2 
(povprečno celotno 
prepuščanje navznoter)

4,41 % 4,26 % 5,09 % 3,4 % 4,34 % 10,1 % 4,13 % 3,6 %

Zaščitna oblačila KLEENGUARD*
Preglednica izdelkov

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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Visokozmogljiva tkanina zaščitne obleke
Zunanja plast – premaz, odporen proti brizganju in 
pršenju različnih tekočin in suhih delcev.

Notranja plast – stisnjen polipropilen, podoben 
krpi, toda čvrst in odporen proti drgnjenju.

Opis Velikost/koda M L XL XXL XXXL Barva Pakiranje PPE kategorija Vrsta

Delovna obleka A80  96510 96520 96530 96540 96550 10×  KAT. III 3 in 5

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatična

EN 14605:2005
vrsta 3-B

Oblačila, nepropustna  
za tekočino

EN ISO 
13982-1:2004

vrsta 5-B
Zaščita pred prahom

EN 1073-2:2002
Zaščita pred 

kontaminacijo 
z radioaktivnim 

prahom

EN 14126:2003
Zaščita proti 

biološkim 
nevarnostim

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48
2 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena

Delovna obleka KLEENGUARD*
A80 delovna obleka za zaščito pred 
kemičnimi snovmi, tipa 3/5

Naša rešitev:
●  zagotavlja zaščito pred tekočinami v visokotlačnih curkih

●  zagotavlja zaščito pred kemičnim pršilom, trdimi delci, 
kemikalijami1 in vlakni

Področja uporabe:
●  virusno in biološko nevarno čiščenje

●  težko industrijsko čiščenje

●  ravnanje s kemikalijami

●  čiščenje zemlje

●  priprava in mešanje barve

●  čiščenje rezervoarjev

●  delo v petrokemiji

●  industrija nafte in plina

Pomaga zmanjšati nepotrebno 
premikanje oz. izgube v 
povezavi z inventarjem1

Zagotavlja zaščito pred 
nevarnostmi v zraku, močnim 
brizganjem kemičnih snovi, 
brizganjem/pršenjem barve

 Zagotavlja odlično zaščito proti visokotlačnim curkom tekočih kemikalij

 Močni šivi in tkanina, odporna proti trganju, zagotavljajo visoko zaščito pred 
tekočinami

 Zapiralo s kaveljčkom na sprednji strani omogoča ponovno uporabo delovne obleke, 
če le-ta ni uničena

 Posebno oblikovana čelada, ogrodje in pas za udobje in varnost

 Zelo dobra vidljivost za izboljšano varnost delavca

 Antistatična tkanina brez silikona po EN 1149-1 za kritične predele

 Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom2

 Odobreno po EN 14126 za zaščito pred biološkimi nevarnostmi

Informacije o kemičnih 

snoveh

Glejte stran 44

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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Visokozmogljiva tkanina zaščitne obleke
Zunanja plast – premaz, odporen proti brizganju 
in pršenju različnih tekočin in suhih delcev.

Notranja plast – stisnjen polipropilen, podoben 
krpi, toda čvrst in odporen proti drgnjenju.

Opis Velikost/koda M L XL XXL XXXL Barva Pakiranje PPE kategorija Vrsta

Delovna obleka A71  96760 96770 96780 96790 96800 10 ×  KAT. III 3, 4 in 5

EN 14605:2005
vrsta 4-B

Oblačila, nepropustna  
za pršilo

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatična

EN 14605:2005
vrsta 3-B

Oblačila, nepropustna  
za tekočino

EN ISO 
13982-1:2004

vrsta 5-B
Zaščita pred prahom

EN 1073-2:2002
Zaščita pred 

kontaminacijo z 
radioaktivnim prahom

EN 14126:2003
Zaščita proti 

biološkim 
nevarnostim

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48
2 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena 

Delovna obleka KLEENGUARD*
A71 delovna obleka za zaščito pred 
kemičnimi snovmi
vrsta 3/4/5

Naša rešitev:
●  zagotavlja zaščito pred curki in pršili tekočih kemičnih 

snovi1

Področja uporabe:
●  virusno in biološko nevarno čiščenje

●  ravnanje s tekočimi kemikalijami

●  nizkotlačno industrijsko čiščenje in vzdrževanje

●  industrija nafte in plina

●  živilsko-predelovalna industrija

Pomaga zmanjšati nepotrebno 
premikanje oz. izgube v 
povezavi z inventarjem1

Zagotavlja zaščito pred 
nevarnostmi v zraku, srednje 
močnim/močnim brizganjem 
kemičnih snovi, brizganjem/
pršenjem barve

Odporna laminirana plast z všitimi in lepljenimi šivi zagotavlja močno 
zaščito pred kemičnim pršilom

 Všiti in lepljeni šivi ter tkanina, odporna proti trganju, zagotavljajo visoko 
zaščito pred tekočinami

 Hitra zadrga s trakom in čelada, načrtovana za lažjo pritrditev 
na dihalno masko 

 Elastika okoli čelade, zapestja in pasu za večje udobje 
in varnost

 Zelo dobra vidljivost za izboljšano varnost delavca

 Antistatična tkanina brez silikona po EN 1149-1 za kritične predele

 Odobreno po EN 14126 za zaščito pred biološkimi nevarnostmi

 Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom2

Informacije o kemičnih 

snoveh

Glejte stran 44

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.ukZa dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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Brez silikona, za kritične predele 

Brez nalepke na prsnem delu, da se zmanjša nevarnost plamena 

Izdelana je iz različnih poliestrskih vlaken, ima velik kroj

Vrsta zaščite 5/6 pred omejenim brizganjem tekočin in pršenjem negorljivih tekočin 

Ustreza zahtevam standarda EN ISO 14116: 2008 - indeks 1 omejeno širjenje 
plamena 

Antistatična tkanina po EN 1149-1 za kritične predele

V stiku s plameni se ne vžge

Samougasljiva

Ne tvori staljenih kapelj ali umazanije

Nova, manjša embalaža je primerna za prodajne avtomate, prihrani skladiščni prostor 
in zmanjša stroške transporta/rokovanja

Delovna obleka KLEENGUARD*
A65 FR negorljiva delovna obleka
vrsta 5/6

Opis Velikost/koda M L XL XXL XXXL XXXXL Barva Pakiranje PPE kategorija Vrsta

A65 FR delovna obleka  99740 99750 99760 99770 99780 99790 25 ×  KAT. III 5 in 6

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatična

EN ISO 
13982-1:2004

vrsta 5-B
Zaščita pred prahom

EN 1073-2:2002
Zaščita pred 

kontaminacijo 
z radioaktivnim 

prahom

EN 13034:2005
vrsta 6

Omejena zaščita 
pred brizganjem

EN ISO 
14116:2008

Omejeno širjenje 
plamena

EN 374-2:2003

EN 407:2004

EN 374-3:2003

EN 388:2003

abcd

?

EN 374-2:2003

Naša rešitev:
●  zagotavlja zaščito pred brizganjem kemičnih snovi in pred 

prahom

●  poveča varnost z zaščito uporabnika pred omejeno 
izpostavljenostjo iskram in kemikalijam

●  zmanjša utrujenost z večjim udobjem in svobodo gibanja 
uporabnika

●  zmanjša nepotrebno premikanje oz. izgube v povezavi z 
inventarjem, ker je uporabniku potrebno manjkrat zamenjati 
oblačila, kar omogoča boljšo učinkovitost in produktivnost

Področja uporabe:
●  livarne

●  tovarniško izdelani kovinski izdelki

●  petrokemični obrati in rafinerije

●  distribucija goriva

●  priložnostna dela

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Pomaga zmanjšati nepotrebno 
premikanje oz. izgube v 
povezavi z inventarjem1

Zagotavlja zaščito pred nevarnostmi 
v zraku, manjšim brizganjem 
kemičnih snovi, opeklinami, delci pri 
varjenju, brizganjem/pršenjem barve

NOVOST
Opomba: KLEENGUARD* A65 FR delovna obleka 
se mora nositi nad primarno delovno obleko 
za termično zaščito (v skladu s standardom ISO 
14116:2008, indeks 3) v okoljih, kjer lahko pride do 
bliskovitega požara. Delovna obleka ščiti obleko 
pod njo in ne zmanjša skupne termične zaščite 
uporabnika, če jo nosi nad termično zaščitno 
obleko.

Glejte stran 44

Informacije o kemičnih 

snoveh

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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Opis Velikost/koda S M L XL XXL XXXL Barva Pakiranje PPE kategorija Vrsta

Delovna obleka A50
 

 96810 96820 96830 96840 96850
96860

25 ×  
20 ×  

KAT. III 5 in 6

Delovna obleka A50
 

 96870 96880 96890 96900 96910
96920

25 ×  
20 ×  

KAT. III 5 in 6

Jopič A50
 

 – 99440 99450 99460 99470 99480
15 ×  

KAT. III 5 in 63

Hlače A50
 

 – 99500 99510 99520 99530 99540
15 ×  

KAT. III 5 in 63

EN 1073-2:2002
Zaščita pred 

kontaminacijo 
z radioaktivnim 

prahom

EN 13034:2005
vrsta 6

Omejena zaščita  
pred brizganjem

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatična

EN ISO 13982-
1:2004
vrsta 5

Zaščita pred prahom

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48
2 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena
3 -  Če jopič in hlače nosite skupaj, zagotavljata stopnjo zaščite 6 (in 5, če si z lepilnim trakom oblepite zapestje, gležnje, pas in čelado). Če jopič in hlače nosite posebej, 

zagotavljata samo stopnjo zaščite 6 [PB]

Delovna obleka KLEENGUARD*
A50 delovna obleka, ki diha
vrsta 5/6

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com

POSODOBLJENA - nova oblika za boljše prileganje. Zanke za palce preprečujejo, da 
bi rokavi zlezli navzgor, ter zagotavljajo boljšo zaščito zapestja

 Brez silikona, idealno za pršenje barve

 Tkanina z malo bombaževine in notranjimi šivi zmanjša nevarnost kontaminacije 
vlaken

 Trojni močni šivi ščitijo pred raztrganjem

 Čelada, izdelana za boljšo uporabo dihalne maske in svobodo gibanja

 Antistatična tkanina po EN 1149-1 za kritične predele

 Trpežna tkanina SMS z dodatno obdelavo za večjo zaščito pred brizganjem kemičnih 
snovi

 Tkanina, ki diha in zmanjšuje nevarnost vročinskega stresa

 Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom2

 2-smerna zadrga za hitro oblačenje

 Na voljo je bela in modra zaščitna obleka, bel jopič 
in hlače

Manjša embalaža zmanjša izgube. Majhna, kompaktna izvedba je idealna za prodajne 
avtomate

Visokozmogljiva 
tkanina SMS
Zunanje plasti – 
stisnjen polipropilen, 
podoben krpi, toda 
čvrst in odporen 
proti drgnjenju.

Srednja plast – 
prepletena mreža 
mikrovlaken, ki filtrira 
večino tekočin na 
vodni osnovi in suhe 
delce.

Naša rešitev:
●  zagotavlja zaščito pred brizganjem kemičnih snovi in pred 

prahom

●  zagotavlja visoke stopnje zaščite in udobja

●  izdelana je iz obdelane tkanine SMS

Področja uporabe:
●  pršenje barve v avtomobilski in letalski industriji

●  kemična in farmacevtska industrija

●  proizvodnja

●  priložnostna dela

●  elektronika

●  kmetijstvo

Pomaga zmanjšati nepotrebno 
premikanje oz. izgube v 
povezavi z inventarjem1

Zagotavlja zaščito pred 
nevarnostmi v zraku, srednje 
močnim brizganjem kemičnih 
snovi, brizganjem/pršenjem barve

Stran 29

Dodatki

Informacije o kemičnih 

snoveh

Glejte stran 44
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Informacije o kemičnih 

snoveh

Glejte stran 44

Visokozmogljiva tkanina zaščitne obleke
Sprednja stran, rokavi, hlačnice in čelada – 
zunanja plast – premaz, odporen proti brizganju 
in pršenju različnih tekočin in suhih delcev. 

Notranja plast – stisnjen polipropilen, podoben 
krpi, toda čvrst in odporen proti drgnjenju. Zadnja 
stran – zunanja plast – stisnjen polipropilen, 
podoben krpi, toda čvrst in odporen proti 
drgnjenju. 

Notranja plast – prepletena mreža mikrovlaken, 
ki filtrira večino tekočin na vodni osnovi in suhe 
delce.

Opis Velikost/koda S M L XL XXL XXXL Barva Pakiranje PPE kategorija Vrsta

Delovna obleka A45  99650 99660 99670 99680 99690 99700 25 ×  KAT. III 5 in 6

EN 1073-2:2002
Zaščita pred 

kontaminacijo 
z radioaktivnim 

prahom

EN 13034:2005
vrsta 6

Omejena zaščita 
pred brizganjem

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatična

EN ISO 
13982-1:2004

vrsta 5
Zaščita pred prahom

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.
2 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena 

Delovna obleka KLEENGUARD*
A45 kombinirana delovna obleka, ki 
diha
vrsta 5/6

POSODOBLJENA - nova oblika za boljše prileganje. Zanke za palce preprečujejo, da 
bi rokavi zlezli navzgor, ter zagotavljajo boljšo zaščito zapestja

 Brez silikona, idealno za pršenje barve

 Zadrga po celotni dolžini omogoča hitro slačenje in oblačenje ter zagotavlja boljšo 
zaščito za brado in vrat

  Posebno oblikovana čelada za idealno prileganje maske in svobodo gibanja

 Daljši rokavi za boljše prileganje rokavic

Odlično dihanje tkanine z zadnjo stranjo iz trpežne tkanine SMS z dodatno obdelavo 
za večjo zaščito pred brizganjem kemičnih snovi

 Antistatična tkanina po EN 1149-1 za kritične predele

 Izredno malo bombaževine, laminirana plast in notranji šivi močno zmanjšajo 
stopnjo „bombaževine“

 Sprednja stran, rokavi, hlačnice in čelada so izdelani iz premazane laminirane tkanine

 Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom2

Manjša embalaža zmanjša izgube. Majhna, kompaktna izvedba je idealna za prodajne 
avtomate

Standardna 
zaščitna 
obleka – po 
10 minutah 
napornega dela.

KLEENGUARD* 
A45 delovna 
obleka 
Temperatura 
je nižja in bolj 
homogena. 
Telesna obre-
menitev osebe 
je veliko manjša.

Naša rešitev:
●  zagotavlja zaščito pred brizganjem kemičnih snovi in pred 

prahom

●  ima posebno oblikovano zadnjo stran, ki zagotavlja izredno 
stopnjo zračnosti in udobja za uporabnika 

●  ima prednosti kombinacije tkanin z izredno malo 
bombaževine

Področja uporabe:
●  pršenje barve v avtomobilski in letalski industriji

●  farmacevtska industrija

●  proizvodnja

●  priložnostna dela

●  elektronika

●  kmetijstvo

Pomaga zmanjšati nepotrebno 
premikanje oz. izgube v 
povezavi z inventarjem1

Zagotavlja zaščito pred 
nevarnostmi v zraku, srednje 
močnim brizganjem kemičnih 
snovi, brizganjem/pršenjem barve

Stran 29

Dodatki

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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Opis Velikost/koda S M L XL XXL XXXL Barva Pakiranje PPE kategorija Vrsta

Delovna obleka A40  97900 97910 97920 97930 97940 97950 25 ×  KAT. III 5 in 6

EN 1073-2:2002
Zaščita pred 

kontaminacijo 
z radioaktivnim 

prahom

EN 13034:2005
vrsta 6

Omejena zaščita  
pred brizganjem

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatična

EN ISO 
13982-1:2004

vrsta 5
Zaščita pred prahom

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.
2 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena

Delovna obleka KLEENGUARD*
A40 delovna obleka za zaščito pred 
tekočinami in prahom
vrsta 5/6

POSODOBLJENA - nova oblika za boljše prileganje. Zanke za palce preprečujejo, da 
bi rokavi zlezli navzgor, ter zagotavljajo boljšo zaščito zapestja

 Trojni močni šivi ščitijo pred raztrganjem 

 Čelada, izdelana za boljšo uporabo dihalne maske in svobodo gibanja 

 Zadrga po celotni dolžini omogoča hitro oblačenje in slačenje 

 Izredno malo bombaževine, laminirana plast in notranji šivi močno zmanjšajo 
stopnjo „bombaževine“ 

 Tehnologija laminiranega premaza zagotavlja izredno zaščito pred številnimi 
kemikalijami 

 Zaščita pred prahom zadrži > 99 % vlaken, večjih od 1 mikrona

 Antistatična tkanina po EN 1149-1 za kritične predele 

 Brez silikona, idealno za pršenje barve 

 Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom2

 Stisnjena embalaža omogoča preprosto odstranjevanje obleke in zmanjša skladiščni 
prostor

 Zatesnjene polivinilaste vrečke za zmanjšanje nevarnosti kontaminacije

Visokozmogljiva tkanina obleke
Zunanja plast – premaz, odporen proti brizganju 
in pršenju različnih tekočin in suhih delcev. 

Notranja plast – stisnjen polipropilen, podoben 
krpi, toda čvrst in odporen proti drgnjenju.

Naša rešitev:
●  zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite v seriji izdelkov 

Kimberly-Clark vrste 5/6

●  izdelana je iz izredno zmogljive tkanine z laminirano 
plastjo, ki zagotavlja izredno trpežnost, trdnost in zaščito 

●  ima izredno malo bombaževine, kar  zmanjša tveganje 
prenosa okužb 

●  zagotavlja zaščito pred brizganjem kemičnih snovi in pred 
prahom

Področja uporabe:
●  pršenje barve v avtomobilski in letalski industriji

●  farmacevtska industrija

●  proizvodnja

●  priložnostna dela

●  elektronika

●  kmetijstvo

Pomaga zmanjšati nepotrebno 
premikanje oz. izgube v 
povezavi z inventarjem1

Zagotavlja zaščito pred 
nevarnostmi v zraku, srednje 
močnim brizganjem kemičnih 
snovi, brizganjem/pršenjem barve

Informacije o kemičnih 

snoveh

Glejte stran 44 Stran 29

Dodatki

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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Opis Velikost/koda S M L XL XXL XXXL Barva Pakiranje PPE kategorija Vrsta

Delovna obleka 
A25+

 89770 89780 89790 89800 89810 89820 25 ×  KAT. III 5 in 6

EN 13034:2005
vrsta 6

Omejena zaščita 
pred brizganjem

CE0120 EN ISO 
13982-1:2004

vrsta 5
Zaščita pred prahom

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.
2 - Patentna prijava
3 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena
4 - Uporabniške študije, ki jih je izvedel neodvisen organ v novembru 2008

Delovna obleka KLEENGUARD*
A25+ zaščitna delovna obleka z 
raztegljivimi vložki
vrsta 5/6

EN 1149-1:1995
Antistatična

Ali ste vedeli?

90 % uporabnikov ima rajši delovno obleko 
za zaščito pred tekočinami in prahom 
KLEENGUARD* A25+ zaradi lažje gibljivosti v 
primerjavi z izvedbo Tyvek® Classic.4

Pomaga zmanjšati nepotrebno 
premikanje oz. izgube v 
povezavi z inventarjem1

Zagotavlja zaščito pred 
nevarnostmi v zraku, manjšim 
brizganjem kemičnih snovi, 
brizganjem/pršenjem barve

Informacije o kemičnih 

snoveh

Glejte stran 44

Dodatki

Stran 29

Naša rešitev:
●  ima edinstveno obliko izdelka in tehnologijo 

tkanine, ki se ergonomsko premika z 
uporabnikom 

●  zagotavlja bolj udobno nošenje z izredno 
svobodo gibanja

●  zmanjša utrujenost in vročinski stres.

Področja uporabe:
●  splošno vzdrževanje

●  splošna dela s praški

●  vzdrževanje strojev in vozil

●  gradbeništvo

 Uporabljena je siva raztegljiva laminirana plast, ki omogoča večjo svobodo gibanja2

 Bela tkanina SMS, ki diha, zmanjšuje nevarnost 
vročinskega stresa

 Daljši rokavi za boljše prileganje rokavic

 Inovativna oblika zagotavlja še bolj udobno nošenje

 Antistatična tkanina po EN 1149-1 za kritične predele

 Univerzalna zaščitna obleka je primerna za ravnanje s tekočinami, praški, proizvodnjo 
in splošno vzdrževanje

 Belo in sivo premazana laminirana raztegljiva tkanina SMS zagotavlja zaščito proti 
vdoru 99 % delcev, večjih od 1 mikrona (I.O.M. aloks test) in tekočin na vodni osnovi

 Zadrga po celotni dolžini omogoča hitro slačenje in oblačenje ter zagotavlja boljšo 
zaščito za brado in vrat

 Brez silikona

 Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom3

Manjša embalaža zmanjša izgube.  Majhna, kompaktna izvedba je idealna za 
prodajne avtomate

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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Opis Velikost/koda S M L XL XXL XXXL Barva Pakiranje PPE kategorija Vrsta

Delovna obleka A20+  95150 95160 95170 95180 95190 95200 25 ×  KAT. III 5 in 6

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.
2 - Zaščita pred radioaktivnim sevanjem ni zagotovljena 

Delovna obleka KLEENGUARD*
A20+ delovna obleka za zaščito pred 
prahom
vrsta 5/6

Visokozmogljiva tkanina SMS
Zunanje plasti – stisnjen polipropilen, podoben 
krpi, toda čvrst in odporen proti drgnjenju. 

Srednja plast – prepletena mreža mikrovlaken, 
ki filtrira večino tekočin na vodni osnovi in suhe 
delce.

EN 1073-2:2002
Zaščita pred 

kontaminacijo z 
radioaktivnim prahom

EN 13034:2005
vrsta 6

Omejena zaščita  
pred brizganjem

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatična

EN ISO 
13982-1:2004

vrsta 5
Zaščita pred prahom

Pomaga zmanjšati nepotrebno 
premikanje oz. izgube v 
povezavi z inventarjem1

Zagotavlja zaščito pred 
nevarnostmi v zraku, manjšim 
brizganjem kemičnih snovi, 
brizganjem/pršenjem barve

Dodatki

Stran 29

Naša rešitev:
●  zagotavlja zaščito pred prahom, vlakni in brizganjem 

kemičnih snovi

Področja uporabe:
●  delo s praški

●  splošno vzdrževanje

●  gradbeništvo

●  čiščenje

POSODOBLJENA - nova oblika za boljše prileganje. Zanke za palce preprečujejo, da 
bi rokavi zlezli navzgor, ter zagotavljajo boljšo zaščito zapestja

 Trojni notranji šivi ščitijo pred raztrganjem

 Posebno oblikovana čelada, ogrodje in pas za udobje in varnost

Antistatična po EN1149-1 za kritične predele

 Trpežna tkanina SMS zadrži do 99 % delcev, večjih od 1 mikrona (I.O.M. aloks test)

 Tkanina, ki diha in zmanjšuje nevarnost vročinskega stresa

 Brez silikona na kritičnih predelih

 Odobreno po EN 1073-2 za zaščito pred radioaktivnim prahom2

Manjša embalaža zmanjša izgube. Majhna, kompaktna izvedba je idealna za prodajne 
avtomate

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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Opis Velikost/koda S M L XL XXL XXXL Barva Pakiranje PPE kategorija

Delovna obleka za lažja opravila A10
 

 95630 95640 95650 95660 95670 95680
50 ×  

KAT. I

Plašč za obiskovalce za lažja opravila A10  – 40102 40103 40104 40105 40106
50 ×  

KAT. I

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Delovna obleka KLEENGUARD*
Delovna obleka za lažja opravila in 
plašč za obiskovalce A10

Elastika okoli zapestja, gležnjev in pasu izboljša udobje in varnost 
uporabnika

Trojni močni šivi nudijo zaščito pred raztrganjem

Trpežna stisnjena tkanina zaščiti uporabnikova oblačila

Tkanina, ki diha in zmanjšuje nevarnost vročinskega stresa

Udobna oblika za prosto gibanje

Brez silikona

Material: stisnjen polipropilen

Načrtovana tako, da se obleka obiskovalcev ne umaže

CE preprosto

CE preprosto

Delovna obleka za lažja opravila A10

Plašč za obiskovalce za lažja opravila A10

Naše rešitve:
●  zagotavljajo zaščito za lažja opravila

Področja 
uporabe:

●  čiščenje pisarn

●  ravnanje z blagom

●  lažja opravila

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi v zraku

Stran 29

Dodatki

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Opis Velikost/koda Barva Pakiranje PPE kategorija

Dodatki A40 – kratek predpasnik 44481 100 ×  KAT. I

Dodatki A40 – rokav 98730 200 ×  KAT. I

Dodatki A40 – nadškorenj 98700 200 ×  KAT. I

Dodatki A40 – galoša 98800 100 ×  KAT. I

Opis Velikost/koda Barva Pakiranje PPE kategorija

Dodatki A10 – kapa za lase 82600 1000 ×  KAT. I

Opis M/L XL/XXL Barva Pakiranje PPE kategorija

Dodatki A40 – nadškorenj s podplatom 98710 98720 200 ×  KAT. I

Dodatki A40 – galoša s podplatom 98810 98820 100 ×  KAT. I

Zaščitna oblačila KLEENGUARD*
Dodatki A40/10

Izdelano iz enakega materiala kot naše antistatične delovne obleke A40

Izdelki KAT. I

Izdelano iz enakega materiala kot naše antistatične delovne obleke A40 - s trpežnim podplatom

Izdelano iz enakega materiala kot naše antistatične delovne obleke A50

Dodatki A40

A40 nadškorenj s podplatom

Dodatki A10

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje oz. 
izgube v povezavi z inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi v zraku

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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JACKSON SAFETY* 
zaščitna očala in 
zaščitne maske

  Dejstvo:

●  Ocenjeno je, da na delovnih mestih  
dnevno pride do 1.000 poškodb oči

●  Prek 90 % poškodb oči se lahko 
prepreči z uporabo pravilne zaščite 
oči1

   Naše 
rešitve:

Naša ponudba zaščitnih 
očal in zaščitnih mask je 
namenjena izpolnjevanju 
povečanih potreb 
delavcev in za njihovo 
zaščito ter izboljšanje 
varnosti in donosnosti v 
vašem delovnem okolju

   Prednosti  
za vas:

Zdravje in varnost - Protizdrsne ročke 
zmanjšajo drsenje in povečajo varnost 
delavca, premaz pred zameglitvijo pa 
izboljša vidljivost uporabnika

Produktivnost - Lahka in udobna 
izvedba za lažje nošenje prek celotne 
izmene z minimalnim vplivom na 
uporabnika

Donosnost - Odpornost proti udarcem, 
trpežnost, premaz za zaščito pred 
praskami - vse to podaljšuje življenjsko 
dobo očal

1 - www.osha.europa.eu
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Opis leč Serija zaščitnih očal JACKSON SAFETY*

V60
Nemesis Rx

V50
Calico

V40
HellRaiser

V30
Nemesis
za zaščito pred 
praskami

V30
Nemesis

V30
Nemesis VL

V20
Purity

V10
Unispec

V10
Element

Prozorna stekla – Največja optična 
prozornost – omogočajo maksimalno 
prepustnost za svetlobo. Še posebej 
so primerna za uporabo v notranjih 
prostorih

Zasenčena stekla – Za zunanjo 
uporabo na mestih, kjer sončni žarki 
ali bleščanje obremenjujejo oči in 
povzročajo njihovo utrujenost

Oranžna (amber) stekla – Za jasnejši 
pogled – omogočajo dobro vidljivost 
in kontrast pri neugodnih svetlobnih 
pogojih

Izredno učinkovita stekla za notranjo/
zunanjo uporabo – zmanjšujejo 
bleščanje

Zrcalna stekla – Odbijajo in 
zmanjšujejo količino svetlobe in toplote, 
ki prehaja skozi stekla med delom na 
prostem

IR/UV 3,0 varilska stekla – Z ES 
odobrenim (DIN 3) senčenjem z IR/
UV zaščito za uporabo med postopki, 
povezanimi z varjenjem

IR/UV 5,0 varilska stekla – Z ES 
odobrenim (DIN 5) senčenjem z IR/
UV zaščito za uporabo med postopki, 
povezanimi z varjenjem

1 - Na voljo so za naslednje vrednosti dioptrije: +1,0, +1,5, +2,0, +2,5, +3,0
AF = premaz pred zameglitvijo – zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite proti zameglitvi v skladu s standardom EN 166 N
AM = premaz proti vlagi – zmanjša kondenzacijo na lečah in preprečuje učinke nenadnih sprememb v temperaturi/vlagi
AS = premaz za zaščito pred praskami – Premaz za zaščito pred praskami zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred praskami v skladu s standardom EN 166 K

AF/AS AMAS/AF

AS/AF

AS/AFAF/AS

AF/AS

AM AM

(1)

AM

Zaščitna očala JACKSON SAFETY*
Preglednica izdelkov

Nov standard na področju zaščite oči 
daje več poudarka udobju in varnosti ter 
zagotavlja optimalno storilnost delavcev.

Vodnik za izbiro
Zaščitna očala JACKSON SAFETY*

•	  Vse izvedbe ustrezajo zahtevam standarda EN166:1F (2001)

•	  Izdelki so primerni za moške in ženske

•	  99,9 % zaščita pred UVA/UVB v skladu s standardom EN166: 2001

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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Serija +1,0 +1,5 +2,0 +2,5 +3,0 Pakiranje

V60 Nemesis Rx 28618 28621 28624 28627 28630 1 ×  × 6  = 6 parov

Serija Prozorna stekla AM Zasenčena stekla Stekla za notranjo/zunanjo uporabo Rumena stekla Zrcalna stekla IR/UV 3,0 IR/UV 5,0 Pakiranje

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

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

Zaščitna očala JACKSON SAFETY*
V60 Nemesis Rx, V50 Calico in V40 
HellRaiser

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.
2 - S premazom pred zameglitvijo (AF)
3 - S premazom proti vlagi (AM)
4 - S premazom za zaščito pred praskami (AS)

Naše rešitve:
●  so proti udarcem odporne leče iz polikarbonata, izdelane v 

skladu z evropskim standardom EN 166 1F

●  so lahke z upognjenim profilom za povečano udobje in 
zaščito oči

●  imajo 99,9 % zaščito pred UVA/UVB

●  Bifokalna izvedba z dioptrijo za pomoč pri gledanju
●  Na voljo za dioptrijo +1,0 do +3,0
●  Večji nosni del za odvajanje znoja

●  Vsak par ima vključeno vrvico za okoli vratu

EN 166:2001

Zaščitna očala V60
Nemesis Rx

●  Izboljšana izvedba priljubljene oblike V50
●  Steklo z zaščito pred zameglitvijo in prahom 

zagotavlja dodatno zaščito okoli leč
●  Leče s premazom pred zameglitvijo ustrezajo 

evropskemu standardu EN 166 N

●  Leče s premazom za zaščito pred praskami ustrezajo 
evropskemu standardu EN 166 N

●  Odstranljiva ročaja in držalo naglavnega traku 
omogočajo enostavno pretvorbo očal v delovna 
očala 

EN 166:2001

Zaščitna očala V50
Calico

●  Aerodinamična izvedba sončnih očal 
●  Lahka, fleksibilna izvedba

EN 166:2001

Zaščitna očala V40
HellRaiser

Področja uporabe:
●  avtomobilska industrija

●  transport

●  proizvodnja

●  predelava hrane

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
letečimi okruški

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk



  
!

33

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.
2 - S premazom pred zameglitvijo (AF)
3 - S premazom proti vlagi (AM)
4 - S premazom za zaščito pred praskami (AS)

Zaščitna očala JACKSON SAFETY*
V30 Nemesis, V30 Nemesis VL in V20 
Purity 

Naše rešitve:
●  so proti udarcem odporne leče iz polikarbonata, izdelane v 

skladu z evropskim standardom EN 166 1F

●  so lahke z upognjenim profilom za povečano udobje in 
zaščito oči

●  imajo 99,9 % zaščito pred UVA/UVB

Serija Prozorna stekla AM Zasenčena stekla Stekla za notranjo/zunanjo uporabo Rumena stekla Zrcalna stekla IR/UV 3,0 IR/UV 5,0 Pakiranje

V30 Nemesis za 
zaščito pred praskami

256793

257202,4
–
257402,4

25685 25673
257302,4

25688 25692 25694 1 ×  × 12  = 12 parov

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

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

●  Najbolj priljubljen izdelek - gladka, športna izvedba
●  Zaščita pred praskami in zaščita pred zameglitvijo sta na 

voljo pri 3 vrstah leč
●  Mehke ročke za večje udobje
●  Vsak par ima vključeno vrvico za okoli vratu

EN 166:2001

Zaščitna očala V30
Nemesis

●  Izredno lahka izvedba brez okvirjev
●  Izvedba brez čelnega dela za boljši pogled navzgor 

in stranski pogled
●  Kompakten profil se prilagodi manjšim obrazom

●  Protizdrsne ročke za manjše drsenje
●  Vključena vrvica za pritrditev okoli vratu

EN 166:2001

Zaščitna očala V30
Nemesis VL

●  Dober izgled lahkih, ekonomičnih zaščitnih očal
●  Leče z upognjenim profilom za boljšo zaščito oči
●  Udobne, oblazinjene ročke

EN 166:2001

Zaščitna očala V20
Purity 

Področja uporabe:
●  avtomobilska industrija

●  transport

●  proizvodnja

●  predelava hrane

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
letečimi okruški

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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Serija Prozorna stekla Zasenčena stekla Stekla za notranjo/zunanjo uporabo Zrcalna stekla IR/UV 3,0 IR/UV 5,0 Pakiranje

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

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

Opis Koda Leče Pakiranje

F20 polikarbonatni obrazni ščitnik
28650 Prozorne, proste 12 ×  = 1 paket

Ščitnik za čelo J-Maxx 28640 ni na voljo 10 ×  = 1 paket

Zaščitne maske JACKSON SAFETY* 
V10 Unispec in V10 Element

Naše rešitve:
●  Zagotavljajo zaščito pred udarci

●  So modularne – ščitnik za čelo se lahko uporablja z 
različnimi obraznimi ščitniki in se naroča ločeno (F20)

Zaščitne maske JACKSON SAFETY* 
F20 Obrazni ščitnik in ščitnik za čelo

●  Cenovno ugodna zaščita v enem kosu z lečami iz 
polikarbonata z upognjenim profilom in okvirom 
brez premaza

●  Prilega se na večino korekcijskih zaščitnih očal

EN 166:2001

Zaščitna očala V10
Unispec

●  Lahka, priljubljena, cenovno ugodna izvedba
●  Univerzalni nosnik za udobje

EN 166:2001

Zaščitna očala V10
Element

●  Popolna zaščita obraza pred delci in iskrami
●  Ustreza stopnji B standarda EN 166 za zaščito pred 

udarci srednje energije (120 m/s)

●  Zagotavlja zaščito okoli čela in zadržuje obrazni 
ščitnik na svojem mestu

●  Prilagodljiv naglavni trak, ki se prilega uporabniku
●  Stranski trak z zaskočko, ki omogoča dobro 

prileganje za udobje uporabnika 

Obrazni ščitnik
F20 Polikarbonat

Ščitnik za čelo
J-Maxx

●  Ustreza stopnji 2 standarda EN 166 za uporabo s 
prekinitvami

●  Enostavna uporaba sistema za odpiranje omogoča 
hitro odstranitev

Področja uporabe:
●  različna področja industrije

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
letečimi okruški

●  Stranski ščitniki zagotavljajo dodatno zaščito

●  Povsem dielektrične

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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JACKSON SAFETY* 
Izdelki za zaščito 
sluha

 Dejstvo:

●  16 % vseh odraslih Evropejcev, več 
kot 71 milijonov ljudi trpi zaradi 
izgube sluha, večje od 25 dB1

●  Manjša izguba sluha stane družbo 
2.200 € na osebo na leto, srednje 
velika izguba 6.600 €, resna oz. 
dokončna izguba sluha pa 11.000 €1

 Naše 
 rešitve:
Naše rešitve 
zadovoljujejo 
vaše potrebe z 
zagotavljanjem 
udobja, zaščite, 
higiene, učinkovitosti 
in produktivnosti, 
zmanjšanjem izgub in 
ustvarjanjem izjemnega 
delovnega okolja.

 Prednosti 
 za vas:
Zdravje in varnost - Mehka pena in 
enkratne oblike izboljšajo udobje 
uporabnika, zagotavljajo skladnost in 
ščitijo vaše delavce

Produktivnost - Poudarek na udobju 
skrajša čas, ki ga vaši delavci porabijo 
za ponovno nameščanje neudobnih 
izdelkov za zaščito sluha

Donosnost - Odlična oblika zmanjša 
število potrebnih zamenjav izdelkov za 
zaščito sluha

1 - www.hear-it.org 
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Vodnik za izbiro izdelkov

Opis SNR
Večnamenska 

uporaba
Udobje Mehka pena

Enostavna 

namestitev

Inovativna 

oblika
Nadomestni del

Možna izvedba s

kovinskim jedrom

JACKSON SAFETY* 
H50 večnamenske ušesne priponke

23 3 3333 33 33 333 67237 7

JACKSON SAFETY* 
H30 večnamenski ušesni čepki Comfortflex

28 3 333 33 33 33 7 7

JACKSON SAFETY* 
H20 ušesni čepki

25 3 33 3 3 3 7 3

JACKSON SAFETY*
H10 ušesni čepki za enkratno uporabo

31 7 33 3
Potrebno 
odvijanje 3 7 3

Izdelki za zaščito sluha
Pravne odgovornosti in preglednica 
izdelkov

Zakaj je pomembna 
zaščita sluha?
Neprekinjena izpostavljenost hrupu nad določenimi 
nivoji povzroči trajno okvaro sluha. 
Slušne celice se ne morejo popraviti ali regenerirati.

Kdaj pride 
do težave?
Delavci so izpostavljeni nivojem hrupa pri različnih 
frekvencah, ki so odvisne od vrste industrije in 
izvajanih aktivnosti. Nivoji hrupa nad 80 dB začnejo 
povzročati progresivno poškodbo sluha, ko narašča 
jakost in izpostavljenost hrupu.

Odgovornosti 
delodajalca
V skladu z EU zakonodajo s področja hrupa morajo 
delodajalci zagotoviti možnost ustrezne zaščite 
sluha, ko hrup preseže 80 dB(A). Pri vrednosti 85 dB 
morajo delodajalci zagotoviti in dosledno uveljaviti 
uporabo izdelkov za zaščito sluha. 
Evropski standardi zahtevajo testiranje opreme za 
zaščito sluha za določitev vrednosti povprečne 
redukcije hrupa (SNR) za posamezen izdelek. To se 
izračuna tako, da se nivo hrupa v okolju odšteje od 
želenega končnega nivoja hrupa na koncu slušnega 
organa.

Reaktivno letalo

BOLEČINSKI PRAG

Utopno kovanje

Dirkalni avto

Težek tovornjak

Pnevmatski vrtalni stroj

Delovna pisarna

Notranjost avtomobila pri 110 km/h

Govor

Dnevna soba

Knjižnica
Spalnica

SLUŠNI PRAG

40-52

15-19

5-9

<1

 Območje slišnosti govora 
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1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.
2 - Patentna prijava

JACKSON SAFETY* 
Izdelki za zaščito sluha
Izdelki za zaščito sluha H50/H30

Področja uporabe:
●  srednje hrupna okolja

●  prašna/umazana okolja

●  okolja, ki zahtevajo izredno učinkovitost

Naše rešitve:
●  omogočajo dobro vidljivost za enostaven nadzor v skladu s 

predpisi
●  so brez lateksa, silikona, PVC in ftalatov
●  ustrezajo standardu EN352-2: 2002 
●  so v skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti ISO 9001: 2000
●  so načrtovane tako, da so primerne za moške in ženske

Uporabniku prijazno:
●  Mehka pena, enkratne oblike, prilagojena odprtini 

ušesnega kanala
●  Enostavno in higiensko vstavljanje in odstranjevanje 

zmanjša nevarnost onesnaženja zaradi neposrednega 
stika rok s peno

●  Vsak par je posamezno pakiran v vrečko za 
prenašanje

●  Na voljo so izvedbe z vrvico in brez vrvice
●  Ponovna uporaba pomaga zmanjšati stroške uporabe 

in povečati učinkovitost in produktivnost

Patentirana izvedba pripenjanja:

●  Načrtovane za enostavno vstavljanje in 
odstranjevanje

●  Načrtovane za dolgotrajno udobno uporabo
●  Lahke priponke ostajajo zanesljivo na svojem mestu 
●  Narejene so tako, da ne ovirajo ostale opreme PPE
●  Načrtovane za uporabo z nadomestnimi blazinicami 

JACKSON SAFETY* H50

H50 Večnamenski izdelki za zaščito sluha
Ušesne priponke

SNR 23

Uporabniku prijazno:
●  Fleksibilen ročaj in mehek zunanji del skupaj 

zagotavljata več udobja za uporabnika
●  Enostavno higiensko vstavljanje in odstranjevanje 

zmanjša stik rok s peno
●  Vsak par je posamezno pakiran v vrečko za 

prenašanje
●  Ponovna uporaba pomaga zmanjšati stroške

Edinstvena koničasta oblika2:

●  Hitra in udobna namestitev po meri 
●  Pena, ki je ni potrebno odvijati 
●  Zagotavlja zaščito takoj po pravilnem vstavljanju – ni 

potrebno čakati, da se pena razširi

H30 Izdelki za zaščito sluha
Fleksibilni ušesni čepki

SNR 28

●  Nadomestni sistem blazinic se uporablja v povezavi z 
izdelki za zaščito sluha JACKSON SAFETY* H50

●  Ena priponka lahko zdrži za več nadomestnih blazinic

H50 Večnamenski izdelki za zaščito sluha
Nadomestne blazinice

●  Sistem z zarezo v eni smeri za preprečitev nepravilne 
namestitve

●  Ponovna uporaba pomaga zmanjšati stroške

Pomagajo zmanjšati nepotrebno 
premikanje oz. izgube v 
povezavi z inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi zaradi hrupa

Opis Koda Pakiranje Oznaka EN

H50 ušesne priponke brez vrvice 67235 8 ×  × 10 parov v škatli = 80 parov EN 352-2, SNR 23

H50 ušesne priponke z vrvico 67236 8 ×  × 10 parov v škatli = 80 parov EN 352-2, SNR 23

H50 nadomestne blazinice 67237 4 ×  × 50 parov v škatli = 200 parov Ni na voljo (velja samo za uporabo s 67235/6)

H30 ušesni čepki brez vrvice 67227 4 ×  × 50 parov v škatli = 200 parov EN 352-2, SNR 28

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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Naše rešitve:
●  so brez lateksa, silikona in ftalatov

●  so na voljo v podajalniku za montažo na steno

●  ustrezajo standardu EN352-2: 2002 

●  so v skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti ISO 9001: 
2000

Opis Koda Pakiranje Oznaka EN

H20 ušesni čepki za ponovno uporabo, 
brez vrvice

67220 4 ×     × 100 parov v škatli = 400 parov EN 352-2, SNR 25

H20 ušesni čepki za ponovno uporabo, 
z vrvico

67221 4 ×  × 100 parov v škatli = 400 parov EN 352-2, SNR 25

H20 izvedba s kovinskim jedrom in vrvico 13822 4 ×  × 100 parov v škatli = 400 parov EN 352-2, SNR 27

H10 ušesni čepki za enkratno uporabo, 
brez vrvice

67210 8 ×      × 200 parov v škatli= 1600 parov EN 352-2, SNR 31

H10 ušesni čepki za enkratno uporabo, z 
vrvico

67212 8 ×      × 100 parov v škatli= 800 parov EN 352-2, SNR 31

H10 izvedba s kovinskim jedrom in vrvico 13821 8 ×      × 100 parov v škatli= 800 parov EN 352-2, SNR 34

H10 ušesni čepki za enkratno uporabo, 
nepakirani. Oranžni/standardno brez vrvice

25708 4 ×      × 500 parov v vrečki = 2000 parov EN 352-2, SNR 31

H10 podajalnik za ušesne čepke za 
enkratno uporabo. Črni/univerzalni

25709
1 x podajalnik = 1 paket

JACKSON SAFETY* 
Izdelki za zaščito sluha
Izdelki za zaščito sluha H20/H10

Področja uporabe:
●  industrija, ki zahteva izredno higieno, učinkovitost in 

produktivnost (H20)

●  srednje hrupna okolja (H20)

●  izredno hrupna okolja (H10)

●  predelava hrane (H10 in H20 izvedbe s kovinskim jedrom)

●  Dobra vidljivost za enostaven nadzor v skladu s 
predpisi 

●  Vsak par je posamezno pakiran v vrečko za ponovno 
zapiranje

●  Na voljo so izvedbe z vrvico in brez vrvice
●  Na voljo je tudi izvedba s kovinskim jedrom in vrvico

H20 Izdelki za zaščito sluha
Ušesni čepki za ponovno uporabo

SNR 25

SNR 31

SNR 27 
MD

SNR 34 
MD

●  Mehka izvedba zagotavlja udobje in ustreznost
●  Posebna oblika za lažje držanje in vstavljanje
●  Vsak par je posamezno pakiran v vrečko - za 

doseganje maksimalne produktivnosti in 
učinkovitosti

●  Idealni za srednje do manj hrupna okolja

●  Mehka pena, ki se odvije, za enostavno vstavljanje
●  Dobra vidljivost za enostaven nadzor v skladu s 

predpisi
●  Vsak par je posamezno pakiran v vrečko

H10 Izdelki za zaščito sluha
Ušesni čepki za enkratno uporabo

●  Na voljo so izvedbe z vrvico in brez vrvice
●  Na voljo je tudi izvedba s kovinskim jedrom in vrvico
●  Daljši in bolj mehki za lažje pravilno vstavljanje
●  Idealen čas razširjanja
●  Idealni za izredno hrupna okolja

●  H10 penasti ušesni čepki brez vrvice za enkratno 
uporabo 

●  500 parov (oz. 1000 ušesnih čepkov) v polivinilastih 
vrečkah

H10 ušesni čepki za enkratno uporabo
Nepakirani

●  Pripravljen za montažo na steno oz. postavitev na 
pult 

●  Enostavno odpiranje s pritiskom za hitro polnjenje 
●  Prozoren pokrov pomaga določiti, kdaj je potrebno 

polnjenje 

H10 ušesni čepki za enkratno uporabo
Podajalnik

●  Priložena montažna šablona in pribor 
●  Na sprednjem delu so pritrjena navodila za pravilno 

vstavljanje izdelka

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi zaradi hrupa 

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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JACKSON SAFETY* 
Dihalne maske

39

 Dejstvo:

●  22 % delavcev je izjavilo, da pri 
svojem delu vdihavajo dim in hlape 
najmanj četrtino svojega delovnega 
časa1

●  Nevarne snovi znatno prispevajo k 
bolečinam prek 7 milijonov ljudi, ki 
so žrtve poklicnih bolezni1

 Naša 
 rešitev:
Naše dihalne maske 
so načrtovane za 
maksimalno udobje in 
zračnost, da imajo čim 
manjši vpliv na storilnost 
uporabnika

 Prednosti 
 za vas:
Zdravje in varnost - Lita nosna tesnila 
preprečujejo puščanje in ščitijo vaše 
delavce

Produktivnost - Udobni naglavni 
trakovi omogočajo uporabnikom, 
da lahko nosijo dihalne maske dalj 
časa brez potrebnega časa in dela za 
pogoste zamenjave

Donosnost - Opravljen test z 
dolomitnim prahom dokazuje 
dolgotrajno filtrirno zmogljivost, kar 
pomeni zmanjšanje stroškov

1 -  www.osha.europa.eu
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Opis Koda Barvna koda Pakiranje PPE kategorija Oznaka EN

Dihalna maska R30 FFP3 RD z ventilom 62980
10 ×  × 15  = 150

KAT. III EN 149: 2001 + A1: 2009

Dihalna maska z aktivnim oglenim filtrom 
R20 FFP2 NR z ventilom 

62970
10 ×  × 15  = 150

KAT. III EN 149: 2001 + A1: 2009

DIHALNE MASKE JACKSON SAFETY*
R30/R20 zložljivi modeli

Dihalna maska R30 FFP3 RD
z ventilom

Dihalna maska z aktivnim oglenim filtrom R20 FFP2 NR
z ventilom

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi zaradi prahu, 
meglic, hlapov

Zaščita pred:
●  drobnim prahom

●  vodnimi in oljnimi meglicami

●  organskimi hlapi

●  Oglena plast pomaga ustaviti neprijetne vonjave pod 
njihovim nivojem meje izpostavljenosti

●  Ventil za izdihovanje – večje udobje zaradi 
zmanjšanja toplote in vlage

●  Rumena barvna koda – preprosto razlikovanje ravni 
zmogljivosti (FFP2)

Zaščita pred:
●  drobnim prahom

●  vodnimi in oljnimi meglicami

●  kovinskimi hlapi

●  lužili

●  topili

●  Opravljen test z dolomitnim prahom – dokazana 
dolgotrajna filtrirna zmogljivost

●  Ventil za izdihovanje – večje udobje zaradi 
zmanjšanja toplote in vlage

●  Opravljen test s 120-miligramsko obremenitvijo 
ustreza veljavnim uredbam. Učinkovito filtriranje je 
zagotovljeno tudi, ko je filter močno obremenjen z 
delci

●  Izredno mehka notranja obloga – dodatno udobje
●  Preprosta uporaba – prah ne prodre v škatlo
●  Rdeča barvna koda – preprosto razlikovanje ravni 

zmogljivosti (FFP3)
●  Po koncu izmene se lahko ponovno uporabi (R)

Naše rešitve:
●  imajo lito nosno tesnilo, izdelano iz vodotesnega materiala 

– boljše tesnjenje preprečuje puščanje in zmanjša 
zameglitev varnostnih očal

●  omogočajo neovirano dihanje in učinkovito filtriranje

●  imajo prilagodljive naglavne pasove brez lateksa, ki 
omogočajo udobno in varno prileganje maske

●  so brez lateksa: lahko pomaga preprečiti alergične reakcije

●  so z elektrostatičnim nabojem in možnim mehanskim 
filtrom

●  so enojno pakirane za večjo higieno

●  imajo oznako CE v skladu z EN 149: 2001 + A1: 2009

Področja uporabe:
●  predelava hrane

●  proizvodnja

●  priložnostna dela

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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DIHALNE MASKE JACKSON SAFETY*
R20/R10 zložljivi modeli

Opis Koda Barvna koda Pakiranje PPE kategorija Oznaka EN

Dihalna maska R20 FFP2 RD z ventilom 62960
10 ×  × 15  = 150

KAT. III EN 149: 2001 + A1: 2009

Dihalna maska R20 FFP2 RD brez ventila 62940
10 ×  × 20  = 200

KAT. III EN 149: 2001 + A1: 2009

Dihalna maska R10 FFP1 R brez ventila 62920
10 ×  × 20  = 200

KAT. III EN 149: 2001 + A1: 2009

Dihalna maska R20 FFP2 RD
z ventilom

Dihalna maska R10 FFP1 R
brez ventila

Dihalna maska R20 FFP2 RD
brez ventila

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi zaradi prahu, 
meglic, hlapovNaše rešitve:

●  imajo lito nosno tesnilo, izdelano iz vodotesnega materiala 
– boljše tesnjenje preprečuje puščanje in zmanjša 
zameglitev varnostnih očal

●  omogočajo neovirano dihanje in učinkovito filtriranje

●  imajo prilagodljive naglavne pasove brez lateksa, ki 
omogočajo udobno in varno prileganje maske

●  so brez lateksa: lahko pomaga preprečiti alergične reakcije

●  so z elektrostatičnim nabojem in možnim mehanskim 
filtrom

●  so enojno pakirane za večjo higieno

●  imajo oznako CE v skladu z EN 149: 2001 + A1: 2009

Področja uporabe:
●  predelava hrane

●  proizvodnja

●  priložnostna dela

Zaščita pred:
●  drobnim prahom

●  vodnimi in oljnimi meglicami

●  Modra barvna koda – preprosto razlikovanje ravni 
zmogljivosti (FFP1)

●  Po koncu izmene se lahko ponovno uporabi (R)

Zaščita pred:
●  drobnim prahom

●  vodnimi in oljnimi meglicami

●  Opravljen test z dolomitnim prahom – dokazana 
dolgotrajna filtrirna zmogljivost

●  Rumena barvna koda – preprosto razlikovanje ravni 
zmogljivosti (FFP2)

●  Po koncu izmene se lahko ponovno uporabi (R)

Zaščita pred:
●  drobnim prahom

●  vodnimi in oljnimi meglicami

●  Opravljen test z dolomitnim prahom – dokazana 
dolgotrajna filtrirna zmogljivost

●  Ventil za izdihovanje – večje udobje zaradi 
zmanjšanja toplote in vlage

●  Rumena barvna koda – preprosto razlikovanje ravni 
zmogljivosti (FFP2)

●  Po koncu izmene se lahko ponovno uporabi (R)

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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Opis Koda Barvna koda Pakiranje PPE kategorija Oznaka EN

R30 FFP3D NR Dihalna maska z dvema ventiloma 64590
8 ×  × 10  = 80

KAT. III EN 149: 2001 + A1: 2009

R30 FFP3D NR Dihalna maska z dvema ventiloma2 64570
8 ×  × 10  = 80

KAT. III EN 149: 2001 + A1: 2009

R20 FFP2 NR dihalne maske za neprijetne vonjave 
z dvema ventiloma 

64560
8 ×  × 10  = 80

KAT. III EN 149: 2001 + A1: 2009

R20 FFP2 NR D Dihalna maska z dvema ventiloma 64550
8 ×  × 10  = 80

KAT. III EN 149: 2001 + A1: 2009

DIHALNE MASKE JACKSON SAFETY*
R30/R20 serija litih mask z udobnimi 
trakovi

Dihalna maska za neprijetne vonjave R20 FFP2D NR
z dvema ventiloma

Dihalna maska R30 FFP3 NR
z dvema ventiloma

Dihalna maska R20 FFP2 NR D
z dvema ventiloma

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.
2 - Majhna izvedba

Pomagajo zmanjšati 
nepotrebno premikanje 
oz. izgube v povezavi z 
inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi zaradi prahu, 
meglic, hlapovPodročja uporabe:

●  predelava hrane

●  proizvodnja

●  priložnostna dela

Naše rešitve:
●  so brez lateksa: lahko pomaga preprečiti alergične reakcije

●  imajo oznako CE v skladu z EN 149: 2001 + A1: 2009

●  se odstranijo po koncu izmene

●  imajo mehko penasto nosno tesnilo s plastjo iz blaga za 
večje udobje in zmanjšanje zameglitve zaščitnih očal

●  imajo konveksno obliko, z nosno zaponko, nastavljiv, 
izredno širok trak za odlično prileganje za najrazličnejše 
oblike obraza

●  Dihalna maska za enkratno uporabo FFP2 s 
premazom iz kalijevega karbonata, ki uporabnika 
zaščiti pred neprijetnimi vonjavami organskih hlapov 
pod njihovim nivojem meje izpostavljenosti

●  Z dvema ventiloma za večje udobje dihalne maske
●  Rumena barvna koda za preprosto razlikovanje ravni 

zmogljivosti FFP2

Zaščita pred:
●  drobnim prahom

●  vodnimi in oljnimi meglicami

●  kovinskimi hlapi

●  organskimi hlapi

●  Izvedba z dvema ventiloma zagotavlja, da gre kar 
največ vročega in vlažnega zraka stran od obraza ter 
pomaga zmanjšati zameglitev očal

●  Rdeča barvna koda za preprosto razlikovanje ravni 
zmogljivosti (FFP3)

●  Opravljen test z dolomitnim prahom – dokazana 
dolgotrajna filtrirna zmogljivost

Zaščita pred:
●  drobnim prahom

●  vodnimi in oljnimi meglicami

●  kovinskimi hlapi

●  Izvedba z dvema ventiloma zagotavlja, da gre kar 
največ vročega in vlažnega zraka stran od obraza ter 
pomaga zmanjšati zameglitev očal

●  Rumena barvna koda za preprosto razlikovanje ravni 
zmogljivosti (FFP2)

●  Opravljen test z dolomitnim prahom – dokazana 
dolgotrajna filtrirna zmogljivost

Zaščita pred:
●  drobnim prahom

●  vodnimi in oljnimi meglicami

●  kovinskimi hlapi

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk
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DIHALNE MASKE JACKSON SAFETY*
R10 serija litih mask z udobnimi 
trakovi

Dihalna maska R10 FFP1 NR
z dvema ventiloma

Dihalna maska R10 FFP1 NR
brez ventila

1 - Za dodatne informacije o izgubah in nevarnostih glejte stran 48.

Pomagajo zmanjšati nepotrebno 
premikanje oz. izgube v povezavi 
z inventarjem1

Zagotavljajo zaščito pred 
nevarnostmi zaradi prahu, 
meglic, hlapov

Opis Koda Barvna koda Pakiranje PPE kategorija Oznaka EN

R10 FFP1 NR Dihalna maska z dvema ventiloma 64260
8 ×  × 10  = 80

KAT. III EN 149: 2001 + A1: 2009

R10 FFP1 NR Dihalna maska brez ventila 64250
8 ×  × 20  = 160

KAT. III EN 149: 2001 + A1: 2009

●  Modra barvna koda za preprosto razlikovanje 
zmogljivostnih ravni (FFP1)

●  Izvedba z dvema ventiloma zagotavlja, da gre kar 
največ vročega in vlažnega zraka stran od obraza ter 
pomaga zmanjšati zameglitev očal

●  Modra barvna koda za preprosto razlikovanje 
zmogljivostnih ravni (FFP1)

Naše rešitve:
●  so brez lateksa: lahko pomaga preprečiti alergične reakcije

●  imajo oznako CE v skladu z EN 149: 2001 + A1: 2009

●  se odstranijo po koncu izmene

●  imajo mehko penasto nosno tesnilo s plastjo iz blaga za 
večje udobje in zmanjšanje zameglitve zaščitnih očal

●  imajo konveksno obliko, z nosno zaponko, nastavljiv, 
izredno širok trak za odlično prileganje za najrazličnejše 
oblike obraza

Zaščita pred:
●  drobnim prahom

●  vodnimi in oljnimi meglicami

Zaščita pred:
●  drobnim prahom

●  vodnimi in oljnimi meglicami

Področja uporabe:
●  predelava hrane

●  proizvodnja

●  priložnostna dela

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com



44

Naše storitve za vas

Dodatne informacije

INFOFAX je naša storitev za stranke - za tehnična vprašanja 
in podporo, v zvezi z našimi izdelki, vključno s certifikatom, 
specifikacijami in odpornostjo proti kemičnim snovem. 
Enostavno nam prek e-pošte pošljite vprašanje in z veseljem 
vam bomo odgovorili v 48 urah.* 

infofax@kcc.com

*Ta storitev je na voljo od ponedeljka do petka, razen ob praznikih.

Dodatne informacije o zaščiti pred kemičnimi snovmi 
za našo opremo PPE so na voljo na strani:

www.kcpliterature.com (ID 4908)

Tehnične informacije v zvezi z našo opremo PPE 
so na voljo na strani: 

www.kcpliterature.com (ID 4909)

Osebna zaščitna oprema in industrijske dobave imajo lahko velik vpliv na vaše 
programe stalnih izboljšav in „vitke proizvodnje”. Tudi, ko mislite, da optimalno 
izvajate vse postopke oz. da ste racionalizirali vaše industrijske dobave, lahko 
verjetno še vedno nekaj naredite za izboljšave.
Pomaga lahko program za učinkovito delovno okolje. Začne se z ogledom 
možnih izgub in nevarnosti, ko obiščemo vaš obrat, da na samem mestu vidimo, 
kako poslujete. 

Sprehodimo se …  
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Zagotavljanje 
učinkovitosti v 
objektih
Razumemo vaše potrebe
Vloga in vrednost vizualnega upravljanja v vašem 
objektu

Zagotavljamo orodje
Orodje „Bespoke” za vizualno upravljanje, prilagojeno 
vašim individualnim zahtevam

Pomagamo zmanjšati izgube
Pomagamo zagotavljati učinkovitost in zmanjšati izgube

Ta obrazec je sestavni del komponente  

„Servisne rešitve” programa

The Efficient
   Workplace

Evropska zakonodaja zahteva uporabo pravilne osebne 
zaščitne opreme za vaše zaposlene
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* ima rešitve

Mi vam olajšamo izpolnjevanje teh pogojev s/z:

•	  visokokakovostnimi, tehnično preizkušenimi izdelki

•	  obliko, ki izboljšuje učinkovitost

•	  tehnično podporo

•	   različno velikostjo opreme za udobne rešitve za 
praktično vsakega zaposlenega

•	  izdelavo v skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti

Preprosto izpolnjevanje zahtev
Vizualno upravljanje

Pravne odgovornosti

Preprosta identifikacija, naročanje in uporaba 
identifikacijskega sistema izdelkov KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* vključuje:

•	   barvne kode za preprosto identifikacijo (samo 
dihalne maske in izbrane rokavice)

•	   standardne simbole za označevanje izdelkov, ki 
ustrezajo ali presegajo zahteve specifičnih evropskih 
standardov

•	  embalažo, ki ščiti opremo pred začetkom uporabe

•	  pomoč tehnične službe INFOFAX

•	  večjezična navodila za uporabo

Osredotočena 
ocena

Servisne 
rešitve

Po meri 
načrtovane 

rešitve

*HSE executive report 10/2012

PRAVILNA UPORABA OPREME

ALI STE VEDELI?
19,4 % industrijskih delavcev je 
izpostavljeno najmanj eni kemikaliji 10 
ur ali več na teden*

ZMANJŠANJE ČISTIL 
IN EMISIJ

ODPORNOST PROTI
UDARCEM

ODPORNOST NA 
KEMIČNE SNOVI

ZAŠČITA PRED 
KEMIČNIMI SNOVMI

WETTASK* 
Sistem za brisanje

JACKSON SAFETY*
V30 Nemesis

JACKSON SAFETY* 
G80 zaščita pred 
kemičnimi snovmi

KLEENGUARD* 
Delovna obleka A80 in A71 

Ref. št. SOP:

Dodatna  
informacija:

Vodja izmene:

Dopolnilo:

Za tehnična vprašanja se obrnite na INFOFAX na e-pošto infofax@kcc.com
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Poleg obsežne ponudbe osebne zaščitne opreme, ki je predstavljena v tem katalogu, ponujamo 
tudi popolno serijo izdelkov za varjenje, brisanje in sanitarne prostore. 

IZDELKI ZA VARJENJE
Ponujamo kompletno serijo osebne zaščitne opreme za zaščito oči, obraza in glave pred različnimi 
nevarnostmi, ki lahko nastopijo med postopki varjenja.

Pomagamo vam zagotoviti varno in ustvarjalno delovno mesto - s 
ponudbo široke serije filtrov in zaščitnih čelad za postopke varjenja, 
med katerimi so tudi izdelki za dodatno dihalno zaščito pred posebnimi 
nevarnostmi za dihala.

IZDELKI ZA BRISANJE - NA PRVEM MESTU JE VAŠA UČINKOVITOST 
Zavedamo se, da je izboljšanje učinkovitosti pomembno za vas. Na tem je bila in ostaja naša glavna 
osredotočenost. S skupnim delom lahko naši izdelki za brisanje učinkoviteje rešijo izzive na vašem 
delovnem mestu.

IZDELKI ZA SANITARNE PROSTORE
Ko govorimo o sanitarnih prostorih, lahko rečemo, da za ta okolja postavljamo standarde. Zadali 
smo si nalogo, da dobavimo paket za doseganje najboljše higiene in zavestne podobe, ki združuje 
prepričljivo in inovativno paleto izdelkov.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk

Izdelki podjetja  
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
Izdelki, ki so načrtovani za pomoč pri doseganju 
maksimalne učinkovitosti in produktivnosti
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Naša vizija trajnosti –
USTVARJANJE BOLJšEGA SVETA ZA VAS

V podjetju KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* verjamemo, da je trajnost bistvenega pomena.  
Zato tudi delujemo v smislu izpolnjevanja osnovnih ciljev, povezanih s trajnostjo. Lahko ste prepričani, da ob nakupu naših 

izdelkov ne izboljšujete samo zdravja vaših zaposlenih, temveč tudi podpirate svet, ki je bolj trajnostno usmerjen. 
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Zagotavlja higieno, ki je 
potrebna za zmanjševanje 
razširjanja bakterij, ki 
povzročajo bolezni. 

Viri so omejeni,  zato na vseh 
stopnjah življenjskega cikla 
izdelka, od načrtovanja do 
končnega odstranjevanja, 
delamo na stalnem 
zmanjševanju negativnega 
vpliva na okolje.

Prizadevamo si izboljšati 
dobro počutje vseh, ki 
uporabljajo naše izdelke, ter 
zmanjšati količino izdelka, 
ki je potrebna za določeno 
opravilo. Na ta način 
 bistveno pripomoremo k 
obvladovanju stroškov.

Za dodatne informacije o naših prizadevanjih v zvezi s trajnostjo obiščite spletno stran www.kcpreducetoday.com

G10 rokavice Arctic Blue

VEČ 
ROKAVIC 
NA PAKET  

kot klasične dimenzije, kar zmanjša 
količino embalaže za do 55 %

Naš sistem WETTASK*
zmanjša porabo čistila za:

dO 

in zmanjša emisije hlapnih 
organskih spojin

Varno in 
učinkovito 
delovno 

okolje

zadovoljni 
zaposleni=

= višji nivo 

angažiranja

=
izboljšana 

produktivnost

Naše zložljive dihalne maske 
za večkratno uporabo 
se lahko uporabljajo 
za do dve izmeni, kar 
omogoča manjšo porabo 
in manj odpadkov.

  

Socialni  

programi v vseh  

delih podjetja  

Kimberly-Clark

nič
nesreč na

delovnih  

mestih

ničodpadkov naodlagališčih

25%
manjša

poraba vode

      25%od 2015 neto prodaj
je okoljsko inovativnih izdelkov 250milijonovnovihstrank

20%zmanjšanje
negativnega

vpliva embalaže
na okolje

5% absolutnoznižanje emisijtoplogrednihplinov

100%
čista vlakna iz
potrjenih virov

100%

skladnost s 
socialnimi

standardi podjetja

Kimberly-Clark
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Kontrolni seznam za identifikacijo IZGUBE/
NEVARNOSTI

Vrste nevarnosti

Prevelika 
proizvodnja

Popravilo
(okvare)

Prevelika 
obdelava

Prenašanje
(transport)

Drgnjenje
V zraku
Opekline
Potopitev v kemične snovi/brizganje
Stiskanje/mečkanje
Rezanje
Elektrika
Zapletanje
Padec/zdrs
Leteči okruški
IR/UV
Udarec
Hrup
Brizganje/pršenje barve
Prebadanje
Zadušitev
Trganje/lomljenje
Mejne temperature
Delci pri varjenju

Ime stranke/lokacija: ______________________________________________________________________

Ime kontaktne osebe: _____________________________________________________________________

Datum: __________________________________________________________________________________

Znanje

Čakanje

Premikanje

Inventar

•	  Znanje: izgube, ker ne izrabljate v celoti naših 
sodelavcev oz. ne prenašate znanja

•	 Inventar:	standarden	obseg	inventarja

•	  Prenašanje: nepotrebno premikanje materiala, 
izdelkov ali informacij

•	  Prevelika obdelava: izgube zaradi nepotrebno 
izvedenih postopkov, opravil ali operacij

•	  Premikanje: premikanje strojev ali oseb brez 
dodane vrednosti

•	 Čakanje:	čakanje	na	nekoga	ali	na	nekaj

•	  Popravilo: predelava, okvare, ostanki oz. 
preverjanje

•	  Prevelika proizvodnja: izgube zaradi proizvodnje 
večje količine izdelkov, kot jo želi stranka in preden 
jo želi stranka

Izguba in nevarnost Območje/lokacija Protiukrep

8 vrst izgub



Naročite še danes pri predstavniku na vašem 
območju

Poiščite prodajalca na vašem območju 
www.kcprofessional.co.uk

Za ogled kompletne serije obiščite  
našo spletno stran 
www.kcprofessional.co.uk

Zanesete se lahko, da vam bo podjetje  
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* zagotovilo glavne stvari 
za bolj zdravo, varnejše in ustvarjalnejše delovno mesto.

Delodajalec je odgovoren, da oceni tveganje in nevarnost dela, ki ga je treba opraviti, in izbrati pravilno osebno 
zaščitno opremo, ki ustreza delu. Proizvajalec Kimberly-Clark ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno 
izbiro ali zlorabo osebne zaščitne opreme, prikazane v tej brošuri. Po naših najboljših močeh smo se potrudili, da so 
informacije v tej brošuri v času izdaje čim bolj natančne, vendar pa kljub temu lahko pride do napak. Ker se nenehno 
spreminja tudi zakonodaja o osebni zaščitni opremi, se lahko spremeni tudi vsebina te brošure. Zaradi tega se lahko 
spremenijo tudi specifikacije izdelkov. Če imate kakršna koli vprašanja glede prikazanih izdelkov ali ustreznosti 
tovrstnih izdelkov za določeno delo, se obrnite na INFOFAX. Uporabljeno zaščitno opremo vedno odstranite na varen 
in ustrezen način v skladu z evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.



www
Naročite še danes pri prodajalcu na vašem območju

Poiščite prodajalca na vašem območju: www.kcprofessional.co.uk

Naša 
obljuba
Mi delamo za ljudi.
Zavedamo se, da so ljudje najpomembnejši.
Oživljajo naše delovno okolje.
Mi pa skrbimo, da je njihovo delovno  
okolje izjemno.
Izjemno delovno okolje*
Bolj zdravo, varnejše, produktivnejše.

Za dodatne informacije o izjemnih delovnih okoljih*
obiščite spletno stran: www.kcprofessional.co.uk
®/*blagovni znamki podjetja Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2013 KCWW, koda publikacije: ID4915.01 GB 12.13.


