
ESAB Oděvy pro svařování 
ESAB Flaušová bunda FR 
Flaušová bunda ESAB FR, S              0700 010 368 
Flaušová bunda ESAB FR, M             0700 010 369 
Flaušová bunda ESAB FR, L              0700 010 370 
Flaušová bunda ESAB FR, XL           0700 010 371 
Flaušová bunda ESAB FR, XXL         0700 010 372 
 
Popis: 
Flaušová černá bunda ESAB Phoenix-FR* je antistatická, s předním zipem se skrytou kontrastní koncovkou pro lepší pohodlí, dvě boční kapsy a jeden 
vnitřní zip Schváleno normami: EN ISO11612 FR, ISO11611 Svařování, EN1149-5 Antistatické látky. K dostání ve velikostech S až XXL. 
*U nové nehořlavé látky Phoenix FR® je prokázána ochrana před plamenem, rozstřikem, vysoké teplotě a výboji elektrického oblouku. Jeho “jedinečná 
molekulární struktura” zaručuje trvalé ohnivzdorné vlastnosti. Tato technologie je výsledkem čtyřletého vývoje a zajišťuje, že látka Phoenix FR® 
překračuje nejnovější mezinárodní normy ISO. 
 
Značení: 
Na přední straně bundy je označení loga výrobce, na visačce pod límcem je uvedeno typové číslo a velikost. 
 
Použití:  

Oděvy ESAB FR jsou přizpůsobeny maximálnímu pohodlí a bezpečnosti při svařování, jsou vyrobeny z vysoce kvalitní látky. Umožňují 

optimální komfort, pohodlí, odolnost i vyšší pracovní výkon. Jsou navrženy tak, aby ochránili svařeče při styku s otevřeným ohněm, ale 

nejsou plně odolné vůči dlouhodobému působení rozstřiku vznikajícím při svařování technologií  MIG/MAG. Pokud uživatel provádí náročné 

aplikace a používá technologie s rozstřikem svarového kovu, pak je nutno zvolit těžší ochranné oblečení, například z hovězí usně nebo 

používat kožené zástěry, svařovací rukávy, kamaše a podobně. 

Vlastnosti a značení: 
Oděvy splňují podmínky EN ISO 11612 

 
Materiál oděvu při styku s plamenem nebo s malými hořícími částicemi pouze zuhelnatí, ale oheň se dále nešíří, a tím se zabrání úrazům vznikajícím 
kontaktem s hořícím oděvem.  
 
Oděvy splňují podmínky EN ISO 11611: 

 
- Třída 1 chrání proti méně nebezpečným svářečským technikám a situacím, které způsobují nižší úrovně rozstřiku a sálavého tepla. 

- Třída 2 chrání proti více nebezpečným svářečským technikám a situacím, které způsobují vyšší úrovně rozstřiku a sálavého tepla. 
 
Oděvy splňují podmínky EN ISO 1149: 

 
EN1149-5  ANTI STATICKÉ  
 
Návod na údržbu a ošetřování 

 
Před praním uzavřete zdrhovadlo a všechny stuhové uzávěry. Používejte běžné tekuté prací prostředky bez bělících účinků. Při nadměrném znečištění 
doporučujeme předpírku nebo případně chemické čištění. Po praní oděv důkladně vymáchejte a odstřeďujte na nižší otáčky /max. 600 ot/min/. 
Upozornění ! 
Udržujte oděv čistý, špinavý oděv může vést ke snížení ochrany. Oděv je plně funkční pouze v originálním provedení tj. bez neodborných zásahů. Oděv 
plní svou ochrannou funkci v prostředí s normálním atmosférickým obsahem kyslíku. Dvoudílné oděvy musí být nošeny společně pro poskytnutí 
předepsané úrovně ochrany. 
 
Skladování, přeprava, likvidace 
Oděvy skladujte v suchém a chladném prostředí mimo přímé působení slunečního světla a U/V záření. Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality 
způsobené špatným skladováním. Použité oblečení vyhoďte do komunálního odpadu.    
 
Distributor: 
ESAB VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábřeží 334, 517 54 Vamberk 


