
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

4.ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΗ ΟΛΟΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΣΤΠΟΤ TYVEK 
            

ΓΕΝΙΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Οιόζσκε Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία κε 

ελζσκαησκέλν θάιπκκα θεθαιήο 

  

2. 
Να κελ πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο νύηε 

λα έρεη αλεπηζύκεηεο επηπηώζεηο ζηελ πγεία 

  

3. Να είλαη πγξναπσζεηηθή, αδηάβξνρε θαη 

αδηαθαλήο 

  

4.  
Να παξακέλεη αδηάβξνρε θαη πγξναπσζεηηθή 

όζν δηαξθεί ε ρξήζε ηεο 

  

5. 

Να είλαη όζν ην δπλαηόλ ειαθξηά θαη 

εύθακπηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

άλεζε ηνπ αηόκνπ πνπ ηε θνξά, λα κελ 

παξεκπνδίδεη ηηο θηλήζεηο θαη ηαπηόρξνλα λα 

παξέρεη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία 

  

6. 

 

Να έρεη καθξηά καλίθηα ηα νπνία ζην ηειείσκά 

ηνπο λα θέξνπλ καλζέηα από ιάζηηρν 

  

7. 
Να ππάξρεη ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο θαη ζηα 

θάησ άθξα 

  

8. Υσξίο εκθαλείο ξαθέο   

9. 

 

Οη ελώζεηο λα είλαη κε ζεξκό-ζπγθόιιεζε θαη 

θαιπκκέλεο 

  

10. 

Σν θεξκνπάξ λα θαιύπηεηαη κε 

ελζσκαησκέλε απηνθόιιεηε ηαηλία, όπσο θαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ 

  

11. 

Να δίλεηαη ε δπλαηόηεηα κεγάιεο δηάξθεηαο 

έθζεζεο ηνπ ρξήζηε ζηνλ βηνινγηθό ή ρεκηθό 

παξάγνληα 

  

12. Να πξνζθέξεηαη ζε κεγέζε Μ, L, XL   

Απαιηήζειρ — ζςμμοπθώζειρ 



1. Οιόζσκε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία 

θαηεγνξίαο ΙΙΙ 

  

2.  

Να πιεξνί ηα πξόηππα πνπ έρεη ζέζεη ν 

ΔΛΟΣ θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ Δπξσπατθή 

Νόξκα ΔΝ14 126/2004 (Performance 

requirements and test methods for protective 

clothing against infective agents) 

  

3. 

Σύπνπ 4-Β Να πιεξνί ην πξόηππν ΔΝ 

14605:2005 +Α1 2009 (protective clothing 

against liquid chemicals - performance 

requirements for do thing with liquid-tight 

(type 3) or spray tight (type 4) connections, 

including items providing protection to parts of 

the body only (types PB [3] and PB 

  

4. 

Να πιεξνί ην πξόηππν ΔΝ 14325: 

2001(Protective clothing against chemicals. 

Test methods and performance classification 

of chemical protective clothing materials, 

seams, joins and assemblages) 

  

5. 
Να έρεη CE marking από θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκό (θαηεγνξίαο ΙΙΙ ζύκθσλα κε ΔΙ-) 

2016/425) 

  

6. Υξόλνο ηδίαο δσήο πξντόληνο >5 έηε   

7. Μέζα ζηε ζπζθεπαζία λα ππάξρεη πιήξεο 

ελεκεξσηηθό θπιιάδην πξντόληνο 

  

8. 

Σαπηόρξνλα λα είλαη εκθαλείο ζηε 

ζπζθεπαζία, όιεο νη άιιεο απαηηνύκελεο 

ζεκάλζεηο ζύκθσλα κε ηηο εθαξκόζηκεο 

απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθώλ πξνηύπσλ γηα 

πξνζηαζία από ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο (ε θαηεγνξηνπνίεζε, ν ηύπνο, ην 

κέγεζνο, ηα πηθηνγξάκκαηα, εκεξνκελία 

θαηαζθεπήο, ν αξηζκόο παξηίδαο θιπ) 

  

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

5. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΚΕΦΑΛΗ 

 ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΚΕΦΑΛΗ  ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Υεηξνπξγηθά θαιύκκαηα 

θεθαιήο θαηεγνξίαο Ι 
    

2.  

ρήκαηνο κπεξέ κε 

ιάζηηρν ζρήκαηνο w γύξσ 

από ην θεθάιη 

 
  



3.  Γηακέηξνπ πεξίπνπ 52 cm     

4.  Μηαο ρξήζεο     

5.  

  Τγξό απσζεηηθό πιηθό 

(ΡΡ, non- woven), Latex- 

free 

  
  

6.  

Τιηθό πνπ λα αθήλεη ην 

δέξκα λα αλαπλέεη, ππν-

αιιεξγηθό, άλεην, 

αληηηδξσηηθό 

 

  

7.  Αλζεθηηθά ζην ζθίζηκν    

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
6. Γάνηια εξεηαζηικά νιηπιλίος ή (και ζε πεπίπηυζη έλλειτηρ) γάνηια 
latex με πούδπα ή συπίρ πούδπα  

 

Γάνηια εξεηαζηικά νιηπιλίος ή (και ζε 

πεπίπηυζη έλλειτηρ) γάνηια latex με πούδπα 

ή συπίρ πούδπα  

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

1. 
Να είλαη ακθηδέμηα 

  

 

2. 
λα έρνπλ αλαηνκηθό ζρεδηαζκό 

  

 

3. 

κήθνο 240mm θαη εληζρπκέλε καλζέηα κε 

ζύζηεκα πνπ λα εκπνδίδεη ηελ αλαδίπισζε 

ηνπ ξεβέξ 

  

 

4. 

Να είλαη πηζηνπνηεκέλα σο πξνο ηε 

ζπκκόξθσζε κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 

93/42/EEC, 89/686/EEC& 90/128/EEC 

  

 

5. 

Δπίζεο λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Δπξσπατθώλ Πξνηύπσλ ΔΝ 455-1, 2, 3, 4 

  

6. Να δηαηίζεληαη ζε κεγέζε S,M,L,XL   

 

 

 

 



ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
12. ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟ ΥΕΡΙΩΝ (1/2 lt) 

 ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟ ΥΕΡΙΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 1. Τγξό ή γέιε   

2.  

Να πεξηέρεη σο δξαζηηθή νπζία ηελ 

αηζπιηθή αιθνόιε ηειηθή ζπγθέληξσζε 70-

80% λ/λ ή ηελ ηζνπξνππιηθή αιθνόιε 

ηειηθή ζπγθέληξσζε 70- 75%, λ/λ 

(ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΠΟΤ θαη 

άιισλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ) 

  

 3. 
Να επηηπγράλεη γξήγνξε αληηζεςία ζε 

ρξόλν από 30” έσο 1 ' 

  

4. 

Μπνξεί λα πεξηέρεη θαη άιια εγθεθξηκέλα 

δξαζηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ αληηζεςία 

ρεξηώλ (hydrogenperoxide, 

didecyldimethylammoniumchloride, iodine 

θ.α) 

  

5. Με ελπδαηηθνύο παξάγνληεο (πρ 

γιπθεξίλε) 

  

6. 

Να έρεη πνιύ θαιή ζπκβαηόηεηα κε ην 

δέξκα θαη λα κελ πξνθαιεί εξεζηζκνύο ζηε 

ζπρλή ρξήζε ηνπ 

  

7. 

Να έρεη επξύ θάζκα δξαζηηθόηεηαο θαη λα 

θαηαζηξέθεη βαθηήξηα (θαη κπθνβαθηεξίδην 

ΣΒ), κύθεηεο , ηνύο (HBV, HIV, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ 

ειπηξνθόξσλ) 

  

8. 

Να έρεη άδεηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ 

πξντόληνο από ηνλ ΔΟΦ (ζπκπ. θαη απηώλ 

πνπ ππόθεηληαη ζηα: άξζξν 5 ηνπ Ν. 

4681/2020 & ππ.αξ.37212/23-3-2Ο2Ο 

απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΦ) 

  

9. 

Δλαιιαθηηθά, θαη κε ηελ αλσηέξσ 

ζύλζεζε κπνξνύλ λα πξνηαζνύλ 

πξντόληα πνπ είλαη εγθεθξηκέλα ζηελ ΔΔ 

σο βηνθηόλα θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ 

αληηζεςία ρεξηώλ 

(BiocidalProductRegulation (BPR; EU 

528/2012) 

  

 



 

Οι παπαπομπέρ να ηεκμηπιώνονηαι και να ςποδεικνύονηαι με 

ςπογπαμμίζειρ και ηην ανηίζηοιση απίθμηζη πάνυ ζηα ηεσνικά 

θςλλάδια. Όζο αθοπά ζηα ζςνοδεςηικά έγγπαθα ( CE, ISO, 

ζςμμόπθυζη με ΕΝ να απιθμούνηαι και να δηλώνεηαι ζηην παπαπομπή 

ο αύξυν απιθμόρ ηοςρ).  

 

 


