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Příbalový leták 1813/CZ / 01.17 / 3009145

                     Informace pro uživatele

Ochranný oděv, DEHNcare®,
složení sady: ochranná bunda (APJ), kalhoty (APT) a kabát „Mantel“ (APC)

Všeobecné pokyny:

 Při opravách a údržbě elektrických instalací nelze zcela vyloučit riziko úrazu 
mechanickým působením nebo tepelnými účinky (elektrický oblouk). 

 Ochranné oblečení (APJ, APT a APC) poskytuje při práci na elektrických instalacích 
ochranu proti tepelným účinkům elektrického oblouku, testováno zkušebním postupem 
podle EN 61482-1-2 (viz ČSN EN 61482-1-2). 

 Ochranné oblečení (APJ, APT a APC) není elektricky izolačním ochranným oblekem ve 
smyslu ČSN EN 50286 pro práci pod napětím.

Ochranný oděv DEHNcare® jakožto oblečení sestávající z bundy a kalhot nebo kabátu 
splňuje požadavky těchto norem:

 ČSN EN ISO 14116: index 3/0/0
 ČSN EN 61482-1-2: třída 2

ČSN EN ISO 14116: Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy 
materiálů s omezeným šířením plamene
Oblečení je vyrobeno z oheň tlumících materiálů. Je určen pro použití na všech pracovištích, 
kde vzniká nebezpečí vzplanutí.
Dosažený stupeň podle ČSN EN ISO 14116: Index 3/0/0

EN 61482-1-2: Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem 
elektrického oblouku
Pro ochranu před elektrickým obloukem bylo dosaženo stupně ochrany podle ČSN EN 
61482-1-2: třída 2 (7 kA, 500 ms, 400 V AC).

Pro ochranu celého povrchu těla jsou určeny další vhodné prostředky (např. přilba s ochranným 
obličejovým štítem, rukavice, ...). Oděv musí být při použití zapnutý.

Nepoužívejte žádné oděvní součásti jako košile, spodní oblečení nebo prádlo vyrobené
z polyamidu, polyesteru nebo akrylových vláken, protože tyto materiály se při působení elektrického 
oblouku taví.

Meze použití
Schopnost tlumit šíření plamenů se ztrácí, jestliže je oděv znečištěn hořlavými látkami. Proto 
zajistěte včasné vyčištění oděvů.
Zvýšený obsah kyslíku v atmosféře snižuje ochranu proti vzplanutí. 

Ochranný oděv nechrání před zásahem elektrickým proudem. Není určeno pro použití při 
teplotách vzduchu nad 100 °C, s infračerveným zářením či bez něj, nebo za srovnatelných 
vlivů. Ochrana před elektrickým obloukem je účinná pouze proti tepelnému působení. 
Ochrana proti přímému působení elektrického proudu zde není deklarována. 

Pokud byl ochranný oděv zasažen náhodným únikem hořlavých kapalin, aniž tyto zasáhly 
pokožku, je třeba, aby se zasažený pracovník ihned stáhl zpět a zasažený oděv svlékl. 
Zasažený oděv je poté nutno vyčistit nebo zlikvidovat.

Návod k použití:

 Před každým použitím je třeba každou část ochranného oděvu zkontrolovat, jestli je 
oděv v pořádku, mechanicky nepoškozený a bez povrchového znečištění. 

 Je třeba zamezit přímému kontaktu oděvu s vodou, olejem, mazadly, čisticími 
prostředky, ...  

 Při mechanickém poškození (díry, trhliny, rozpárané švy, ...) a/nebo při silném znečištění 
(čisticí prostředky, zbytkové stopy olejů a mazadel) je třeba takový ochranný oděv vyřa-
dit z dalšího používání jako ochrany před elektrickým obloukem.

 Pro ochranu před znečištěním je třeba ochranný oděv dopravovat v ochranném obalu. 
 Poškozené nebo znečištěné ochranné oděvy je třeba zřetelně označit vyříznutím 

typového štítku. 
 Při práci na pohyblivých strojních částech je nebezpečí zachycení pohybující se částí. 

Tento ochranný oděv proto není pro takové práce vhodný.

Čištění:

 Kožený povrch ochranného oděvu je možné čistit pouze v suchém stavu, a to jemným 
kartáčem.

 Celkové čištění v mýdlovém roztoku není přípustné. 

 Označení pro péči:         Neprat!

Skladování:

 Ochranné oděvy je třeba skladovat v originálním obalu v uzavřených tmavých pro-
storách při teplotách prostředí od -10 °C do +45 °C při maximální relativní vzdušné 
vlhkosti < 85 %.

Příslušenství:

 Šle
Šle jsou vybaveny čtyřmi suchými zipy. Při nasazování na ochranné kalhoty provlékněte 
suchý zip na pásku šlí skrz kožené poutko na kalhotách a zapněte jej.

 Pěnové nákoleníky
Oba nákoleníky jsou určeny k vložení do podšívky ochranných kalhot. Před vložením 
nákoleníků je třeba vyhrnout nohavice. Do podšívky nohavic jsou všity kapsy pro 
vložení nákoleníků vybavené uzávěrem na suchý zip. Vsuňte nákoleníky do těchto 
kapes a uzavřete je. Poté je možno nohavice opět shrnout.

Prohlášení o shodě

Výrobce
DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.

Hans-Dehn-Str. 1
D-92318 Neumarkt

tímto prohlašuje, že níže uvedený ochranný oděv

Ochranné oblečení DEHNcare® 
sestávající z bundy (typ APJ), kalhot (typ APT) a kabátu „Mantel“ (typ APC)

vyhovuje podmínkám předpisu PSA-Sicherheitsverordnung BGBl. Nr. 596/1994 a tedy směrnici
PPE 89/686/EEC idgF a že byly aplikovány následující harmonizované evropské normy:

EN 340:2003  Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky
EN ISO 14116:2008 Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni
EN 61482-1-2:2007 Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku  

Tento výrobek je identický s ochranným oděvem, pro který autorizovaná zkušebna
ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

A-1050 Wien, Spengergasse 20
vystavila osvědčení

Baumusterbescheinigung Nr. 68029

podléhající zajištění kvality výsledného produktu (§14 PSASV resp. čl.11.A směrnice PPE) pod kontrolou 
autorizované zkušebny

ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH
A-1050 Wien, Spengergasse 20.

Neumarkt, 15. prosince 2016

i.V. Rainer Ziehmer
Produktový manažer 

Ochranné pracovní pomůcky/Ochrana před elektrickým obloukem

                     User information

DEHNcare® protective suit,
consisting of: Jacket, (APJ), trousers (APT) and long jacket “coat“ (APC)

General notes:

 Mechanical and thermal risks (arc faults) cannot be entirely ruled out during maintenance 
and repair work on electrical installations.  

 The protective suit (APJ, APT and APC) is tested to EN 61482-1-2 and protects workers 
from the thermal effects of an arc fault whilst working on electrical installations.

 The protective suit (APJ, APT and APC) is no insulating protective clothing for live working 
according to EN 50286.

The DEHNcare® personal protective equipment consisting of a short jacket and trousers or a 
long jacket (coat) meets the requirements of the following standards:

EN ISO 14116:2008, index 3/0/0
EN 61482-1-2:2007, class 2

EN ISO 14116:2008: Protective clothing - Protection against heat and flame
The protective suit is made of flame-retardant material and can be used in all work locations 
exposed to fire hazards.
The following performance levels pursuant to EN ISO 14116:2008 are achieved: index 
3/0/0

EN 61482-1-2:2007: Protective clothing against the thermal hazards of an 
electric arc
The protective suit fulfils arc protection class 2 (7 kA, 500 ms, 400 V a.c.) as per EN 
61482-1-2:2007.
For full body protection other suitable protective clothing must be worn (e.g. helmet with 
face shield, gloves, etc.). 

Instruction leaflet

The protective jacket must be zipped up during use. Cloths such as shirts, underclothing or 
underwear made of polyamide, polyester or acryl fibres should not be worn as they melt 
when exposed to an arc.

Limitation of use
If the protective clothing is soiled with flammable substances, protection against heat and 
flame is no longer ensured. For this reason, protective clothing must be cleaned in good 
time. If the oxygen content in the air is too high, flame protection is reduced. 

The protective suit does not provide protection against electric shock. It is not suited for air 
temperatures of more than 100°C with or without infrared radiation or the like. The protec-
tive suit only protects against the thermal effects of an arc, but not against direct electrical 
contact. 

If flammable liquids splash on the PPE in such a way that the chemical or liquid does not 
contact the wearer’s skin, the wearer must immediately take off the protective suit. After 
that, the suit must be cleaned or disposed of.

Instructions for use (application):

 Prior to each use, the elements of the protective suit must be in good order and condition. 
For this reason, they must be inspected for signs of mechanical damage and soiled  
surfaces.

 Direct contact with water, oil, lubricants and cleaning agents is not allowed.
 Remove mechanically damaged (holes, tears, open seams, etc.) and/or heavily soiled 

(cleaning agent, oil and lubricant residues) arc fault protective suits from service.
 Transport protective suits in their packaging to protect them against dirt.
 Remove (cut out) the rating plate of faulty, soiled protective suits.
 Protective suits may get entangled in moving machine parts and are therefore not suited 

for this kind of work. 

Cleaning:

 Only clean the leather surface of the protective suit if it is in a dry state using a soft brush. 
 Protective suits must not be cleaned with suds.

 Care labelling:         Do not wash!

Storage:

 Store protective suits in their original packaging in closed dark rooms at a room temperature 
of -10 to 45°C and a maximum relative air humidity of < 85%.

Accessories:

 Pair of braces

 The pair of braces comprises four hook-and-loop fasteners. Lead the relevant hook-and-loop 
fastener through the relevant leather loop of the protective trousers and fasten it.

 Foamed kneepad
 The two kneepads can be fitted into the lining of the protective trousers. First roll up the 

protective trousers / trouser legs. The lining of the trouser legs features a pocket with 
hook-and-loop fastener. Insert the two kneepads and fasten the hook-and-loop fastener. 
Roll down the protective trousers.

1813/GB / 01.17 / 3009145

Declaration of conformity

The manufacturer
DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.

Hans-Dehn-Str. 1
D-92318 Neumarkt

herewith declares that the following new PPE

Protective suit DEHNcare® 
consisting of: Jacket, (APJ), trousers (APT) and long jacket “coat“ (APC)

meets the requirements of PPE regulation BGBl.No.596/1994 and thus the requirements of PPE 
directive 89/686/EEC idgF and that the following harmonised standards were used:

EN 340:2003  Protective clothing - General requirements
EN ISO 14116:2008 Protective clothing - Protection against flame
EN 61482-1-2:2007 Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc

It is identical with the PPE which is the subject of 

Type examination certificate No. 68029

issued by the notified body
ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

A-1050 Wien, Spengergasse 20

which is subject to the quality assurance for the end product (§14 PSASV/ Art.11.A of the PPE 
directive) under the control of the notified body

ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH
A-1050 Wien, Spengergasse 20

Neumarkt, 15 December 2016

i.V. Rainer Ziehmer
Product Manager Safety Equipment/Arc Fault Protection
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Příbalový leták 1813/CZ / 01.17 / 3009145

                     Informace pro uživatele

Ochranný oděv, DEHNcare®,
složení sady: ochranná bunda (APJ), kalhoty (APT) a kabát „Mantel“ (APC)

Všeobecné pokyny:

 Při opravách a údržbě elektrických instalací nelze zcela vyloučit riziko úrazu 
mechanickým působením nebo tepelnými účinky (elektrický oblouk). 

 Ochranné oblečení (APJ, APT a APC) poskytuje při práci na elektrických instalacích 
ochranu proti tepelným účinkům elektrického oblouku, testováno zkušebním postupem 
podle EN 61482-1-2 (viz ČSN EN 61482-1-2). 

 Ochranné oblečení (APJ, APT a APC) není elektricky izolačním ochranným oblekem ve 
smyslu ČSN EN 50286 pro práci pod napětím.

Ochranný oděv DEHNcare® jakožto oblečení sestávající z bundy a kalhot nebo kabátu 
splňuje požadavky těchto norem:

 ČSN EN ISO 14116: index 3/0/0
 ČSN EN 61482-1-2: třída 2

ČSN EN ISO 14116: Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy 
materiálů s omezeným šířením plamene
Oblečení je vyrobeno z oheň tlumících materiálů. Je určen pro použití na všech pracovištích, 
kde vzniká nebezpečí vzplanutí.
Dosažený stupeň podle ČSN EN ISO 14116: Index 3/0/0

EN 61482-1-2: Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem 
elektrického oblouku
Pro ochranu před elektrickým obloukem bylo dosaženo stupně ochrany podle ČSN EN 
61482-1-2: třída 2 (7 kA, 500 ms, 400 V AC).

Pro ochranu celého povrchu těla jsou určeny další vhodné prostředky (např. přilba s ochranným 
obličejovým štítem, rukavice, ...). Oděv musí být při použití zapnutý.

Nepoužívejte žádné oděvní součásti jako košile, spodní oblečení nebo prádlo vyrobené
z polyamidu, polyesteru nebo akrylových vláken, protože tyto materiály se při působení elektrického 
oblouku taví.

Meze použití
Schopnost tlumit šíření plamenů se ztrácí, jestliže je oděv znečištěn hořlavými látkami. Proto 
zajistěte včasné vyčištění oděvů.
Zvýšený obsah kyslíku v atmosféře snižuje ochranu proti vzplanutí. 

Ochranný oděv nechrání před zásahem elektrickým proudem. Není určeno pro použití při 
teplotách vzduchu nad 100 °C, s infračerveným zářením či bez něj, nebo za srovnatelných 
vlivů. Ochrana před elektrickým obloukem je účinná pouze proti tepelnému působení. 
Ochrana proti přímému působení elektrického proudu zde není deklarována. 

Pokud byl ochranný oděv zasažen náhodným únikem hořlavých kapalin, aniž tyto zasáhly 
pokožku, je třeba, aby se zasažený pracovník ihned stáhl zpět a zasažený oděv svlékl. 
Zasažený oděv je poté nutno vyčistit nebo zlikvidovat.

Návod k použití:

 Před každým použitím je třeba každou část ochranného oděvu zkontrolovat, jestli je 
oděv v pořádku, mechanicky nepoškozený a bez povrchového znečištění. 

 Je třeba zamezit přímému kontaktu oděvu s vodou, olejem, mazadly, čisticími 
prostředky, ...  

 Při mechanickém poškození (díry, trhliny, rozpárané švy, ...) a/nebo při silném znečištění 
(čisticí prostředky, zbytkové stopy olejů a mazadel) je třeba takový ochranný oděv vyřa-
dit z dalšího používání jako ochrany před elektrickým obloukem.

 Pro ochranu před znečištěním je třeba ochranný oděv dopravovat v ochranném obalu. 
 Poškozené nebo znečištěné ochranné oděvy je třeba zřetelně označit vyříznutím 

typového štítku. 
 Při práci na pohyblivých strojních částech je nebezpečí zachycení pohybující se částí. 

Tento ochranný oděv proto není pro takové práce vhodný.

Čištění:

 Kožený povrch ochranného oděvu je možné čistit pouze v suchém stavu, a to jemným 
kartáčem.

 Celkové čištění v mýdlovém roztoku není přípustné. 

 Označení pro péči:         Neprat!

Skladování:

 Ochranné oděvy je třeba skladovat v originálním obalu v uzavřených tmavých pro-
storách při teplotách prostředí od -10 °C do +45 °C při maximální relativní vzdušné 
vlhkosti < 85 %.

Příslušenství:

 Šle
Šle jsou vybaveny čtyřmi suchými zipy. Při nasazování na ochranné kalhoty provlékněte 
suchý zip na pásku šlí skrz kožené poutko na kalhotách a zapněte jej.

 Pěnové nákoleníky
Oba nákoleníky jsou určeny k vložení do podšívky ochranných kalhot. Před vložením 
nákoleníků je třeba vyhrnout nohavice. Do podšívky nohavic jsou všity kapsy pro 
vložení nákoleníků vybavené uzávěrem na suchý zip. Vsuňte nákoleníky do těchto 
kapes a uzavřete je. Poté je možno nohavice opět shrnout.
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PPE 89/686/EEC idgF a že byly aplikovány následující harmonizované evropské normy:

EN 340:2003  Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky
EN ISO 14116:2008 Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni
EN 61482-1-2:2007 Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku  

Tento výrobek je identický s ochranným oděvem, pro který autorizovaná zkušebna
ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

A-1050 Wien, Spengergasse 20
vystavila osvědčení

Baumusterbescheinigung Nr. 68029

podléhající zajištění kvality výsledného produktu (§14 PSASV resp. čl.11.A směrnice PPE) pod kontrolou 
autorizované zkušebny
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                     User information

DEHNcare® protective suit,
consisting of: Jacket, (APJ), trousers (APT) and long jacket “coat“ (APC)

General notes:

 Mechanical and thermal risks (arc faults) cannot be entirely ruled out during maintenance 
and repair work on electrical installations.  

 The protective suit (APJ, APT and APC) is tested to EN 61482-1-2 and protects workers 
from the thermal effects of an arc fault whilst working on electrical installations.

 The protective suit (APJ, APT and APC) is no insulating protective clothing for live working 
according to EN 50286.

The DEHNcare® personal protective equipment consisting of a short jacket and trousers or a 
long jacket (coat) meets the requirements of the following standards:

EN ISO 14116:2008, index 3/0/0
EN 61482-1-2:2007, class 2

EN ISO 14116:2008: Protective clothing - Protection against heat and flame
The protective suit is made of flame-retardant material and can be used in all work locations 
exposed to fire hazards.
The following performance levels pursuant to EN ISO 14116:2008 are achieved: index 
3/0/0

EN 61482-1-2:2007: Protective clothing against the thermal hazards of an 
electric arc
The protective suit fulfils arc protection class 2 (7 kA, 500 ms, 400 V a.c.) as per EN 
61482-1-2:2007.
For full body protection other suitable protective clothing must be worn (e.g. helmet with 
face shield, gloves, etc.). 

Instruction leaflet

The protective jacket must be zipped up during use. Cloths such as shirts, underclothing or 
underwear made of polyamide, polyester or acryl fibres should not be worn as they melt 
when exposed to an arc.

Limitation of use
If the protective clothing is soiled with flammable substances, protection against heat and 
flame is no longer ensured. For this reason, protective clothing must be cleaned in good 
time. If the oxygen content in the air is too high, flame protection is reduced. 

The protective suit does not provide protection against electric shock. It is not suited for air 
temperatures of more than 100°C with or without infrared radiation or the like. The protec-
tive suit only protects against the thermal effects of an arc, but not against direct electrical 
contact. 

If flammable liquids splash on the PPE in such a way that the chemical or liquid does not 
contact the wearer’s skin, the wearer must immediately take off the protective suit. After 
that, the suit must be cleaned or disposed of.

Instructions for use (application):

 Prior to each use, the elements of the protective suit must be in good order and condition. 
For this reason, they must be inspected for signs of mechanical damage and soiled  
surfaces.

 Direct contact with water, oil, lubricants and cleaning agents is not allowed.
 Remove mechanically damaged (holes, tears, open seams, etc.) and/or heavily soiled 

(cleaning agent, oil and lubricant residues) arc fault protective suits from service.
 Transport protective suits in their packaging to protect them against dirt.
 Remove (cut out) the rating plate of faulty, soiled protective suits.
 Protective suits may get entangled in moving machine parts and are therefore not suited 

for this kind of work. 

Cleaning:

 Only clean the leather surface of the protective suit if it is in a dry state using a soft brush. 
 Protective suits must not be cleaned with suds.

 Care labelling:         Do not wash!

Storage:

 Store protective suits in their original packaging in closed dark rooms at a room temperature 
of -10 to 45°C and a maximum relative air humidity of < 85%.

Accessories:

 Pair of braces

 The pair of braces comprises four hook-and-loop fasteners. Lead the relevant hook-and-loop 
fastener through the relevant leather loop of the protective trousers and fasten it.

 Foamed kneepad
 The two kneepads can be fitted into the lining of the protective trousers. First roll up the 

protective trousers / trouser legs. The lining of the trouser legs features a pocket with 
hook-and-loop fastener. Insert the two kneepads and fasten the hook-and-loop fastener. 
Roll down the protective trousers.
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Declaration of conformity

The manufacturer
DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.

Hans-Dehn-Str. 1
D-92318 Neumarkt
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directive 89/686/EEC idgF and that the following harmonised standards were used:

EN 340:2003  Protective clothing - General requirements
EN ISO 14116:2008 Protective clothing - Protection against flame
EN 61482-1-2:2007 Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc

It is identical with the PPE which is the subject of 

Type examination certificate No. 68029

issued by the notified body
ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

A-1050 Wien, Spengergasse 20

which is subject to the quality assurance for the end product (§14 PSASV/ Art.11.A of the PPE 
directive) under the control of the notified body

ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH
A-1050 Wien, Spengergasse 20
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Product Manager Safety Equipment/Arc Fault Protection
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                     Informace pro uživatele

Ochranný oděv, DEHNcare®,
složení sady: ochranná bunda (APJ), kalhoty (APT) a kabát „Mantel“ (APC)

Všeobecné pokyny:

 Při opravách a údržbě elektrických instalací nelze zcela vyloučit riziko úrazu 
mechanickým působením nebo tepelnými účinky (elektrický oblouk). 

 Ochranné oblečení (APJ, APT a APC) poskytuje při práci na elektrických instalacích 
ochranu proti tepelným účinkům elektrického oblouku, testováno zkušebním postupem 
podle EN 61482-1-2 (viz ČSN EN 61482-1-2). 

 Ochranné oblečení (APJ, APT a APC) není elektricky izolačním ochranným oblekem ve 
smyslu ČSN EN 50286 pro práci pod napětím.

Ochranný oděv DEHNcare® jakožto oblečení sestávající z bundy a kalhot nebo kabátu 
splňuje požadavky těchto norem:

 ČSN EN ISO 14116: index 3/0/0
 ČSN EN 61482-1-2: třída 2

ČSN EN ISO 14116: Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy 
materiálů s omezeným šířením plamene
Oblečení je vyrobeno z oheň tlumících materiálů. Je určen pro použití na všech pracovištích, 
kde vzniká nebezpečí vzplanutí.
Dosažený stupeň podle ČSN EN ISO 14116: Index 3/0/0

EN 61482-1-2: Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem 
elektrického oblouku
Pro ochranu před elektrickým obloukem bylo dosaženo stupně ochrany podle ČSN EN 
61482-1-2: třída 2 (7 kA, 500 ms, 400 V AC).

Pro ochranu celého povrchu těla jsou určeny další vhodné prostředky (např. přilba s ochranným 
obličejovým štítem, rukavice, ...). Oděv musí být při použití zapnutý.

Nepoužívejte žádné oděvní součásti jako košile, spodní oblečení nebo prádlo vyrobené
z polyamidu, polyesteru nebo akrylových vláken, protože tyto materiály se při působení elektrického 
oblouku taví.

Meze použití
Schopnost tlumit šíření plamenů se ztrácí, jestliže je oděv znečištěn hořlavými látkami. Proto 
zajistěte včasné vyčištění oděvů.
Zvýšený obsah kyslíku v atmosféře snižuje ochranu proti vzplanutí. 

Ochranný oděv nechrání před zásahem elektrickým proudem. Není určeno pro použití při 
teplotách vzduchu nad 100 °C, s infračerveným zářením či bez něj, nebo za srovnatelných 
vlivů. Ochrana před elektrickým obloukem je účinná pouze proti tepelnému působení. 
Ochrana proti přímému působení elektrického proudu zde není deklarována. 

Pokud byl ochranný oděv zasažen náhodným únikem hořlavých kapalin, aniž tyto zasáhly 
pokožku, je třeba, aby se zasažený pracovník ihned stáhl zpět a zasažený oděv svlékl. 
Zasažený oděv je poté nutno vyčistit nebo zlikvidovat.

Návod k použití:

 Před každým použitím je třeba každou část ochranného oděvu zkontrolovat, jestli je 
oděv v pořádku, mechanicky nepoškozený a bez povrchového znečištění. 

 Je třeba zamezit přímému kontaktu oděvu s vodou, olejem, mazadly, čisticími 
prostředky, ...  

 Při mechanickém poškození (díry, trhliny, rozpárané švy, ...) a/nebo při silném znečištění 
(čisticí prostředky, zbytkové stopy olejů a mazadel) je třeba takový ochranný oděv vyřa-
dit z dalšího používání jako ochrany před elektrickým obloukem.

 Pro ochranu před znečištěním je třeba ochranný oděv dopravovat v ochranném obalu. 
 Poškozené nebo znečištěné ochranné oděvy je třeba zřetelně označit vyříznutím 

typového štítku. 
 Při práci na pohyblivých strojních částech je nebezpečí zachycení pohybující se částí. 

Tento ochranný oděv proto není pro takové práce vhodný.

Čištění:

 Kožený povrch ochranného oděvu je možné čistit pouze v suchém stavu, a to jemným 
kartáčem.

 Celkové čištění v mýdlovém roztoku není přípustné. 

 Označení pro péči:         Neprat!

Skladování:

 Ochranné oděvy je třeba skladovat v originálním obalu v uzavřených tmavých pro-
storách při teplotách prostředí od -10 °C do +45 °C při maximální relativní vzdušné 
vlhkosti < 85 %.

Příslušenství:

 Šle
Šle jsou vybaveny čtyřmi suchými zipy. Při nasazování na ochranné kalhoty provlékněte 
suchý zip na pásku šlí skrz kožené poutko na kalhotách a zapněte jej.

 Pěnové nákoleníky
Oba nákoleníky jsou určeny k vložení do podšívky ochranných kalhot. Před vložením 
nákoleníků je třeba vyhrnout nohavice. Do podšívky nohavic jsou všity kapsy pro 
vložení nákoleníků vybavené uzávěrem na suchý zip. Vsuňte nákoleníky do těchto 
kapes a uzavřete je. Poté je možno nohavice opět shrnout.

Prohlášení o shodě

Výrobce
DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.

Hans-Dehn-Str. 1
D-92318 Neumarkt

tímto prohlašuje, že níže uvedený ochranný oděv

Ochranné oblečení DEHNcare® 
sestávající z bundy (typ APJ), kalhot (typ APT) a kabátu „Mantel“ (typ APC)

vyhovuje podmínkám předpisu PSA-Sicherheitsverordnung BGBl. Nr. 596/1994 a tedy směrnici
PPE 89/686/EEC idgF a že byly aplikovány následující harmonizované evropské normy:

EN 340:2003  Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky
EN ISO 14116:2008 Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni
EN 61482-1-2:2007 Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku  

Tento výrobek je identický s ochranným oděvem, pro který autorizovaná zkušebna
ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

A-1050 Wien, Spengergasse 20
vystavila osvědčení

Baumusterbescheinigung Nr. 68029

podléhající zajištění kvality výsledného produktu (§14 PSASV resp. čl.11.A směrnice PPE) pod kontrolou 
autorizované zkušebny

ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH
A-1050 Wien, Spengergasse 20.

Neumarkt, 15. prosince 2016

i.V. Rainer Ziehmer
Produktový manažer 

Ochranné pracovní pomůcky/Ochrana před elektrickým obloukem

                     User information

DEHNcare® protective suit,
consisting of: Jacket, (APJ), trousers (APT) and long jacket “coat“ (APC)

General notes:

 Mechanical and thermal risks (arc faults) cannot be entirely ruled out during maintenance 
and repair work on electrical installations.  

 The protective suit (APJ, APT and APC) is tested to EN 61482-1-2 and protects workers 
from the thermal effects of an arc fault whilst working on electrical installations.

 The protective suit (APJ, APT and APC) is no insulating protective clothing for live working 
according to EN 50286.

The DEHNcare® personal protective equipment consisting of a short jacket and trousers or a 
long jacket (coat) meets the requirements of the following standards:

EN ISO 14116:2008, index 3/0/0
EN 61482-1-2:2007, class 2

EN ISO 14116:2008: Protective clothing - Protection against heat and flame
The protective suit is made of flame-retardant material and can be used in all work locations 
exposed to fire hazards.
The following performance levels pursuant to EN ISO 14116:2008 are achieved: index 
3/0/0

EN 61482-1-2:2007: Protective clothing against the thermal hazards of an 
electric arc
The protective suit fulfils arc protection class 2 (7 kA, 500 ms, 400 V a.c.) as per EN 
61482-1-2:2007.
For full body protection other suitable protective clothing must be worn (e.g. helmet with 
face shield, gloves, etc.). 

The protective jacket must be zipped up during use. Cloths such as shirts, underclothing or 
underwear made of polyamide, polyester or acryl fibres should not be worn as they melt 
when exposed to an arc.

Limitation of use
If the protective clothing is soiled with flammable substances, protection against heat and 
flame is no longer ensured. For this reason, protective clothing must be cleaned in good 
time. If the oxygen content in the air is too high, flame protection is reduced. 

The protective suit does not provide protection against electric shock. It is not suited for air 
temperatures of more than 100°C with or without infrared radiation or the like. The protec-
tive suit only protects against the thermal effects of an arc, but not against direct electrical 
contact. 

If flammable liquids splash on the PPE in such a way that the chemical or liquid does not 
contact the wearer’s skin, the wearer must immediately take off the protective suit. After 
that, the suit must be cleaned or disposed of.

Instructions for use (application):

 Prior to each use, the elements of the protective suit must be in good order and condition. 
For this reason, they must be inspected for signs of mechanical damage and soiled  
surfaces.

 Direct contact with water, oil, lubricants and cleaning agents is not allowed.
 Remove mechanically damaged (holes, tears, open seams, etc.) and/or heavily soiled 

(cleaning agent, oil and lubricant residues) arc fault protective suits from service.
 Transport protective suits in their packaging to protect them against dirt.
 Remove (cut out) the rating plate of faulty, soiled protective suits.
 Protective suits may get entangled in moving machine parts and are therefore not suited 

for this kind of work. 

Instruction leaflet

Cleaning:

 Only clean the leather surface of the protective suit if it is in a dry state using a soft brush. 
 Protective suits must not be cleaned with suds.

 Care labelling:         Do not wash!

Storage:

 Store protective suits in their original packaging in closed dark rooms at a room temperature 
of -10 to 45°C and a maximum relative air humidity of < 85%.

Accessories:

 Pair of braces

 The pair of braces comprises four hook-and-loop fasteners. Lead the relevant hook-and-loop 
fastener through the relevant leather loop of the protective trousers and fasten it.

 Foamed kneepad
 The two kneepads can be fitted into the lining of the protective trousers. First roll up the 

protective trousers / trouser legs. The lining of the trouser legs features a pocket with 
hook-and-loop fastener. Insert the two kneepads and fasten the hook-and-loop fastener. 
Roll down the protective trousers.

1813/GB / 01.17 / 3009145

Declaration of conformity

The manufacturer
DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.

Hans-Dehn-Str. 1
D-92318 Neumarkt

herewith declares that the following new PPE

Protective suit DEHNcare® 
consisting of: Jacket, (APJ), trousers (APT) and long jacket “coat“ (APC)

meets the requirements of PPE regulation BGBl.No.596/1994 and thus the requirements of PPE 
directive 89/686/EEC idgF and that the following harmonised standards were used:

EN 340:2003  Protective clothing - General requirements
EN ISO 14116:2008 Protective clothing - Protection against flame
EN 61482-1-2:2007 Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc

It is identical with the PPE which is the subject of 

Type examination certificate No. 68029

issued by the notified body
ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

A-1050 Wien, Spengergasse 20

which is subject to the quality assurance for the end product (§14 PSASV/ Art.11.A of the PPE 
directive) under the control of the notified body

ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH
A-1050 Wien, Spengergasse 20

Neumarkt, 15 December 2016

i.V. Rainer Ziehmer
Product Manager Safety Equipment/Arc Fault Protection
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složení sady: ochranná bunda (APJ), kalhoty (APT) a kabát „Mantel“ (APC)
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mechanickým působením nebo tepelnými účinky (elektrický oblouk). 
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ochranu proti tepelným účinkům elektrického oblouku, testováno zkušebním postupem 
podle EN 61482-1-2 (viz ČSN EN 61482-1-2). 

 Ochranné oblečení (APJ, APT a APC) není elektricky izolačním ochranným oblekem ve 
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Ochranný oděv DEHNcare® jakožto oblečení sestávající z bundy a kalhot nebo kabátu 
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obličejovým štítem, rukavice, ...). Oděv musí být při použití zapnutý.

Nepoužívejte žádné oděvní součásti jako košile, spodní oblečení nebo prádlo vyrobené
z polyamidu, polyesteru nebo akrylových vláken, protože tyto materiály se při působení elektrického 
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Schopnost tlumit šíření plamenů se ztrácí, jestliže je oděv znečištěn hořlavými látkami. Proto 
zajistěte včasné vyčištění oděvů.
Zvýšený obsah kyslíku v atmosféře snižuje ochranu proti vzplanutí. 

Ochranný oděv nechrání před zásahem elektrickým proudem. Není určeno pro použití při 
teplotách vzduchu nad 100 °C, s infračerveným zářením či bez něj, nebo za srovnatelných 
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Skladování:

 Ochranné oděvy je třeba skladovat v originálním obalu v uzavřených tmavých pro-
storách při teplotách prostředí od -10 °C do +45 °C při maximální relativní vzdušné 
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Příslušenství:

 Šle
Šle jsou vybaveny čtyřmi suchými zipy. Při nasazování na ochranné kalhoty provlékněte 
suchý zip na pásku šlí skrz kožené poutko na kalhotách a zapněte jej.

 Pěnové nákoleníky
Oba nákoleníky jsou určeny k vložení do podšívky ochranných kalhot. Před vložením 
nákoleníků je třeba vyhrnout nohavice. Do podšívky nohavic jsou všity kapsy pro 
vložení nákoleníků vybavené uzávěrem na suchý zip. Vsuňte nákoleníky do těchto 
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 The protective suit (APJ, APT and APC) is tested to EN 61482-1-2 and protects workers 
from the thermal effects of an arc fault whilst working on electrical installations.
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contact the wearer’s skin, the wearer must immediately take off the protective suit. After 
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hook-and-loop fastener. Insert the two kneepads and fasten the hook-and-loop fastener. 
Roll down the protective trousers.
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