
Ubranie antyelektrostatyczne, trudnopalne, dla spawacza 

 

Certyfikat oceny typu WE 

1. Ubranie wykonane z tkaniny bawełnianej impregnowanej niepalnie gr. 320, 1 % 
włókno przewodzące, występuje w kolorze: CPN, granat, szary, czarny 
 
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 

                     
prEN1149-5:2006                                                                  

                                

     Klasa 1  A1  
 PN – EN 11612 2008     PN-EN ISO 11611:2007         

 

Przeznaczenie: 

Odzież stanowi ochronę użytkownika przed rozpryskami stopionego metalu, 
krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, promieniowaniem cieplnym. Stanowi również 
ochronę przed działaniem elektryczności statycznej. Odzież może być stosowana w 
strefach zagrożenia wybuchem wyłącznie w komplecie oraz z obuwiem 
elektroprzewodzącym o oporze upływu mniejszym niż 105 Ω (zgodnie z PN-EN ISO 
20345:2007).  
 
Dostępne typy ubrań: 

Typ:A SymbolSYMBOL 

spodnie do pasa, bluza prosta 
spodnie do pasa, bluza prosta ze wzmocnieniami 

MER-ELEKTRA 1004 
MER-ELEKTRA 1004 wz.  

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

MER-ELEKTRA 1026  
MER-ELEKTRA 1026 wz. 

 
 
 



Opis wyrobu: 
 
Bluza ubrania MER - ELECTRA – 1004:  
o długości poniżej bioder, z kołnierzem, wykona jest z zapięciem przykrytym plisą na pięć 
guzików. Części przodu wariantowo wzmocnione są dodatkową warstwą tkaniny 
wierzchniej, na wysokości poniżej pasa i na wysokości torsu naszyte kieszenie przykryte 
klapkami.  

 
Spodnie ubrania MER - ELECTRA – 1004: 
wykończone są u góry paskiem. Z tyłu na pasku ściągacz, zapinany na guziki, do 
regulowania obwodu pasa. Z przodu, poniżej pasa naszyte dwie kieszenie ze skośnymi 
otworami. Rozporek zapinany jest na cztery guziki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bluza ubrania MER – ELECTRA – 1026: 
u góry wykończona wykładanym kołnierzem, wykona jest z zapięciem z zapięciem 
przykrytym plisą na sześć guzików. Przy szwach bocznych bluzy po obydwu stronach 
naszyte są kieszenie zewnętrzne. Rękawy wykończone mankietem zapinanym na guzik. 
Na dole bluza wykończona paskiem z wszytą przy szwach bocznych gumą ściągającą. 

 
 
 
Spodnie ubrania MER - ELECTRA – 1026: 
długie, wykonane są z podwyższonym przodem i tyłem. Do podwyższenia tyłu doszyte są 
szelki z gumą konfekcyjną. Szelki zapinane są z przodu na plastikowe klamry. Na 
bawecie centralnie naszyta jest kieszeń przykryta klapką. Na prawym boku, na wysokości 
pasa wykonane jest rozcięcie, zapinane na dwa guziki. Z przodu pod linią pasa, przy 
szwach bocznych naszyte są dwie kieszenie ze skośnymi otworami.  

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

 



 
 
 


