
 

 

Ubranie niepalne dla spawacza ocieplane wykonane z tkaniny: BD 300 

Certyfikat oceny typu WE  

1. Ubranie wykonane z tkaniny bawełnianej impregnowanej niepalnie o masie 
powierzchniowej 340 g/m2 ocieplone OWATĄ występuje w kolorze: granat, czarny, 
CPN, zielony. 
 
Na ubrania wariantowo może być naszyta taśma z materiału odblaskowego 
niepalnego, o symbolu 3MTM Scotchlite 8935. 
 
 
Wyroby spełniają wymagania norm zharmonizowanych: 
PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne 

 

                                                  

PN-EN 11611:2007 PN-EN 11612:2008 

Klasa 1 A1    

    

PN-EN14058-2007 
 

Przeznaczenie: 
 
Ubranie chroni przed zapaleniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, przed 
poparzeniem w przypadkowym kontakcie z przedmiotami gorącymi. Materiał odzieży nie 
podtrzymuje palenia, nie daje płonących szczątków przy działaniu płomienia, nie daje 
gorących kropli stopionego tworzywa. Chroni przed działaniem drobnych odprysków 
stopionego metalu przy pracach spawalniczych. Odzież może być stosowana z innymi 
środkami ochrony indywidualnej, np: fartuchy i ubrania chroniące przed dużymi 
odpryskami stopionych metali, szelkami bezpieczeństwa chroniącymi przed upadkiem z 
wysokości, obuwiem ochronnym i rękawicami ochronnymi. Ubranie chroni przed chłodem 
i przeznaczone jest do prac w temperaturze poniżej 0°C. 



 
Opis wyrobu: 
 
Ubranie typ 1026 składa się z bluzy szwedzkiej i spodni ogrodniczek 
 
Bluza ubrania MER–SBD 1026-OC u góry wykończona wykładanym kołnierzem, 
wykonana jest z krytym plisą zapięciem na pięć guzików, szósty guzik (lub zatraski) na 
pasku zapinany na wierzch. Z przodu na wysokości pasa naszyte dwie kieszenie 
zewnętrzne (symetrycznie względem zapięcia) z otworami pionowymi zapinanymi na 
guziki. Tył bluzy jest  jednoczęściowy (bez szwu środkowego), prosty (bez zaszewek 
barkowych).Rękawy są jednoczęściowe ze szwem pod pachami, u dołu z rozcięciem. 
Wykończone mankietem zapinanym na guzik.Dół bluzy wykończony paskiem 
wyposażonym w dwa odcinki ściągające (wszyta guma ściągająca) pod szwami bocznymi. 
 
Spodnie ubrania MER–SBD 1026-OC długie, wykonane są z podwyższonym przodem i 
tyłem (przedni i tylny bawet doszyty). Z tyłu prostopadle do szwu siedzeniowego, na 
wysokości talii, od spodu wszyta jest w tunel guma ściągająca. Do podwyższenia tyłu 
doszyte są szelki z dwoma odcinkami gumy ściągającej. Szelki zapinane są z przodu na 
plastikowe klamry, doszyte paskami do bawetu przedniego. Na bawecie centralnie 
naszyta jest kieszeń przykryta patką zapinaną na guziki. Na prawym boku, na wysokości 
talii i pasa wykonane jest rozcięcie, zapinane na dwa guziki, trzeci do regulacji obwodu. 
Na wysokości talii z przodu naszyte są dwie kieszenie ze skośnymi otworami przy szwach 
bocznych. Z tyłu naszyta kieszeń na calówkę. Rozporek zapinany jest na dwa kryte 
guziki. Dolne krawędzie nogawek podwinięte i przestębnowane.  
 
Ubranie typ 1004 składa się z bluzy prostej i spodni do pasa. 
 
 
Bluza ubrania MER–SBD 1004-OC u góry wykończona kołnierzem, o prostym kroju,  
zapinana centralnie na 5 przykrytych plisą guzików. Po bokach, na wysokości talii 
wykonane są kieszenie zewnętrzne z pionowymi otworami zapinanymi na guziki. Tył 
bluzy jednoczęściowy, prosty. Rękawy jednoczęściowe, u dołu podwinięte i 
przestębnowane. Dół bluzy podwinięty i przestębnowany. 
 
Spodnie ubrania MER–SBD 1004-OC długie, u góry wykończone paskiem z 
podtrzymywaczami. Z przodu zapinane rozporkiem na trzy kryte guziki, czwarty na 
wierzch. Poniżej pasa z przodu naszywane kieszenie po bokach ze skośnymi otworami 
przy szwach bocznych. Na prawej stronie  z tyłu kieszeń na „calówkę”. Z tyłu centralnie 
doszyty pasek do regulacji obwodu spodni. Dolne krawędzie nogawek podwinięte i 
przestębnowane.  

 
Dostępne typy ubrań: 

TYP UBRANIA SYMBOL 

spodnie do pasa, bluza 3/4 MER-SBD 1008-OC 

spodnie do pasa, bluza 3/4 ze wzmocnieniami MER-SBD 1008-OC wz. 

spodnie ogrodniczki, bluza szwedka MER-SBD 1026-OC 

spodnie ogrodniczki, bluza szwedka ze wzmocnieniami 
 
spodnie ogrodniczki, bluza ¾ 
 
spodnie ogrodniczki, bluza ¾ ze wzmocnieniami  

MER-SBD 1026-OC wz. 
 
MER-SBD 1028-OC 
 
MER-SBD 1028-OC wz. 

 



Opis wyrobu: 
 
 
Bluza ubrania MER - 1004  

 
 
 
 
 
Spodnie ubrania MER - 1004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bluza ubrania MER – 1026 

 
 
 
Spodnie ubrania MER- 1026 

 
 
 
 
 
 
Jednostka notyfikowana biorąca udział w procesie oceny zgodności:  
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,  
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 

 


