
ESAB Oděvy pro svařování 
ESAB Kožená svařovací bunda s prodyšnými zády 
Kožená svařovací bunda s prodyšnými zády FR, M                   0700 010 271 
Kožená svařovací bunda s prodyšnými zády FR, L                    0700 010 272 
Kožená svařovací bunda s prodyšnými zády FR, XL                  0700 010 273 
Kožená svařovací bunda s prodyšnými zády FR, XXL               0700 010 274 
 
Popis: 
ESAB FR** - kožená bunda s prodyšnými zády byla ušita s cílem nabídnout maximální ochranu během svařování v náročných podmínkách. 
Proban FR – nehořlavý materiál špičkové kvality, z něhož jsou ušita záda bundy, je lehký a prodyšný, což zaručuje pohodlné  nošení. 
Přední části oděvu  jsou z vysoce kvalitní hovězí kůže jakosti A*, která zaručuje zvýšenou ochranu uživatele proti  rozstřiku roztaveného kovu v nejvíce 
exponovaných místech. Stojáček se suchým zipem zabraňuje ožehnutí svařeče v oblasti krku.  
 K dostání ve velikostech S až XXL. 
*Kůže A jakosti je kvalitní plná kůže s hustě propletenými vlákny.  
**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 kůže. Umožňují 

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

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 

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 

 

Kožené oblečení doporučujeme čistit pouze chemicky. Jen ve zcela nezbytných případech je možné prát oblečení v pračce: Používejte běžné 
tekuté prací prostředky bez bělících účinků. Použít program pro vlnu na max. 35°C. Na konci praní jen odstřeďovat. Oblečení vyndat z bubnu, narovnat 
a nechat (pověšené) uschnout při pokojové teplotě. Po usušení jsou některé záhyby slepené - narovnejte je, natáhněte, nebo dejte na 15 - 30 min. do 
sušičky bez teplého vzduchu (pouze na studeno). Důležité – oblečení nedávejte ihned po vyprání do sušičky. Doporučujeme i použití speciálních 
prostředků (koncentrátů) na praní kůže. Upozornění: praní v pračce výrazně snižuje životnost kůže (praskání, zeslabení apod.) 


