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Predpasnik ni samo
za v kuhinjo
Pri {kropljenju s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) v osebno
varovalno opremo spada varovalna obleka, rokavice,
gumijasti {kornji, predpasnik, {~itnik za obraz, za{~itna
o~ala, pokrivalo, maska (respirator) itd. V praksi vidimo
uporabnike FFS oble~ene v marsikaj. Prav pa bi bilo, da so
oble~eni v za{~itna (varovalna) obla~ila za enkratno
uporabo. Ta so po navadi bela – `e na dale~ opazna.
Nekateri sadjarji pravijo: »^e bom jaz »{prical« v svojem
sadovnjaku v taki beli obleki, potem nih~e ne bo hotel kupiti
pri meni jabolka.« Po svoje imajo prav, vendar ~e
uporabljeno fitofarmacevtsko sredstvo zahteva uporabo
za{~itne opreme, potem je prav, da jo uporabljamo.

M

ed osebno varovalno opremo uporabnikov FFS spadata tudi
predpasnik in za{~itna o~ala. O za{~itnih oblekah in rokavicah smo
pisali `e v prej{nji {tevilki TIN-a. Ker so uporabniki FFS redko videni v belih za{~itnih – varovalnih oblekah, bi bilo vsaj smiselno, da
uporabljajo predpasnike ob pripravi {kropilne brozge. Takrat se dela
z nerazred~enimi pesticidi. In potrebna je {e toliko ve~ja pazljivost.
Predpasnik se bi moral uporabljati med me{anjem in polnjenjem
{kropilnic (pr{ilnikov) z nerazred~enim fitofarmacevtskim sredstvom. No{enje predpasnika je obvezno, ~e je tako navedeno na etiketi FFS (navodilu za uporabo FFS). Seveda vsak predpasnik ni dobra za{~ita. Tisti, ki jih uporabljamo v kuhinji, ne ustrezajo. Predpasniki morajo ustrezati za{~itni obleki za kemikalije (kategorije III)
glede na direktivo 89/686/ /EEC oziroma standardu EN 14605:2005 +
A1 2009.
Ob iskanju takega predpasnika po trgovinah, smo odkrili, da nekatere specializirane prodajalne za varovalno oprema predpasnika
po na{ih potrebah nimajo (imajo sicer veliko razli~nih predpasnikov,
vendar za varilce, livarje itd.). Predpasnik za potrebe uporabnika FFS
smo na{li v Semenarni v Ljubljani, kjer stane slabih 8 evrov. Gre za
proizvod DuPont-a Tychem® F, model PA30LO. Njihov predpasnik

Za{~itna o~ala potrebujemo med me{anjem, pripravo in polnjenjem {kropiva.

Brez ustreznega predpasnika in za{~itnih o~al ne bi smeli
pripravljat {kropivo.
zagotavlja samo delno za{~ito telesa in je namenjen tistim delom telesa, ki so izpostavljeni nevarnosti. Oblikovan je tako, da {~iti delavce pred nevarnimi snovmi. Lahko se uporablja posami~no ali v kombinaciji z drugo osebno varovalno opremo, da bi pove~ali potrebno
stopnjo za{~ite. Uporablja se za za{~ito pred FFS, druga~e pa najpogosteje za za{~ito pred organskimi teko~inami, odvisno od kemi~ne
toksi~nosti in pogojev izpostavljenosti. Na~eloma je tak predpasnik z
drugo varovalno opremo tudi del varovalne obleke proti povzro~iteljem infekcije.
DuPont-ov predpasnik ustreza tudi standardu EN 14605:2005 + A1
2009; tip PB [3-B] za osebno za{~itno opremo kategorije III. Izdelan
pa je iz lahkega in trpe`nega materiala, kjer je na posebno podlago
nanesen poseben film, ki nudi za{~ito pred pronicanjem {irokega nabora kemikalij.
Predpasniki Tychem® F se ne smejo uporabljati v bli`ini vnetljivih
ali eksplozivnih atmosfer ali med ravnanjem z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Uporabnik lahko edini presodi pravilno kombinacijo za{~itne opreme ter koliko ~asa se lahko predpasniki Tychem® F
nosijo pri dolo~enem delu glede na svojo u~inkovitost za{~ite, udobju pri no{enju ali toplotno obremenitev. DuPont ne prevzema nikakr{ne odgovornosti za nepravilno uporabo predpasnikov Tychem® F.
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Na za{~itnih o~alih je na okvirju oziroma ro~kah navedena oznaka proizvajalca
(AH), opti~ni razred (1) in trdnostni razred (F) ter CE oznaka ter standard EN
166. Oznake smo poudarili v uredni{tvu.
S predpasniki Tychem® F ne hodite v bli`ino ognja, iskric in vro~ine. Hraniti jih je potrebno pri temperaturi od 15 do 25 °C in v
temnem prostoru ({katli iz lepenke) ter se jih
ne sme izpostavljati UV `arkom. DuPont je
izvedel teste v skladu z ASTM D-572, na podlagi katerih je ugotovljeno, da njihovi predpasniki ohranjajo ustrezno fizi~no jakost za
obdobje 10 let.
Predpasnik ima na notranji strani
nalepko na kateri je navedena:
11. Blagovna znamka
12. Proizvajalec za{~itne obleke
13. Identifikacija modela za dodatke iz tkanine Tychem F
14. Oznaka CE
15. Skladnost z evropskimi standardi za obla~ila za za{~ito pred kemikalijami
16. Proizvod za delno za{~ito telesa
17. Datum proizvodnje
18. Vnetljiv material. Hraniti lo~eno od ognja
19. Slikovni prikaz velikosti prikazuje telesne mere oziroma mere izdelka (cm)
10. Oseba, ki nosi obla~ila, mora prebrati ta
navodila za uporabo
11. Ni za ponovno uporabo
12. Druge certifikacijske informacije, ki niso
povezane z oznako CE in zahtevami evropskega prigla{enega organa
Pet piktogramov na nalepki pa daje naslednje napotke za uporabo predpasnika:
• ne prati,
• pranje in likanje negativno u~inkujeta na
varovalne lastnosti (npr. za{~ita pred elektrostati~nim nabojem se spere),
• ne likati,
• ne su{iti v stroju,
• ne kemi~no ~istiti,
• ne beliti.
Predpasnik je podvr`en {tevilnemu testiranju, kjer se ugotavlja ustreznost za dolo~ene
uporabe. Preverjajo fizikalne lastnosti tkanine, odpornost tkanine na vdor ku`nih snovi,
lastnosti {ivov, odpornost tkanin in lepljenih
{ivov proti prepustnosti teko~in. Med fizikalnimi lastnostmi tkanine ugotavljajo odpornost proti praskam EN 530 (metoda 2), odpornost proti upogibanju ISO 7854 (metoda

B), odpornost proti trganju v trapezoidnem
delu EN ISO 9073-4, elasti~nost EN ISO
13934-1, odpornost proti luknjanju EN 863.
Med pripravo {kropilne brozge – me{anjem in polnjenjem bi uporabnik FFS moral
imeti tudi za{~itna o~ala za za{~ito o~i pred
pljuski, odbojem in brizganjem nerazred~enega FFS ali {kropiva itd. Tudi za za{~itna
o~ala je standard in to je EN 166 Osebno varovanje o~i – Specifikacije. Za{~itna o~ala in
maska se morajo med seboj prilegati.
Proizvajalci za{~itnih o~al v navodilih za
uporabo navajajo, da nobena za{~itna o~ala
ne nudijo popolne za{~ite pred po{kodbami
o~i. Stopnja za{~ite je odvisna od razli~nih
dejavnikov (kot je npr. kot udarca, odbijanje
itd.). Za{~itna o~ala niso nadomestilo za varno tehniko dela.
Za{~itna o~ala se univerzalno prilagodljiva
razli~ni velikosti glav. Po potrebi se lahko
o~istijo s toplo milnico ali obi~ajnimi dezinfekcijskimi sredstvi, ki so v prosti prodaji. Za{~itna o~ala, ki jih moramo uporabljati pri
pripravi {kropilne brozge {~itijo uporabnika
pred manj{imi udarci. Niso pa primerna za

Na predpasniku je nalepka, kjer so navedene bistvene informacije o proizvodu, kot je proizvajalec, proizvod, leto
proizvodnje, skladnost s standardi, na~in uporabe, namembnost uporabe itd.
za{~ito pred predmeti, ki se gibljejo z veliko
hitrostjo ali se vrtijo. Na bo~nem okvirju o~al
oziroma na ro~kah za o~ala je odtisnjena
oznaka proizvajalca, {tevilka standarda (EN
166), CE znak – oznaka o skladnosti. Naveden pa je tudi opti~ni razred le~ (polikarbonata). [tevilka 1 je najvi{ji opti~ni razred in
ozna~uje visoko vidljivost in majhno lomljenje svetlobe. Odtisnjen je tudi trdnostni razred le~ in okvirja – oznaka F, ki ozna~uje mehansko odpornost na udarce majhnih objektov z malo energije, ki potujejo s hitrostjo do
45 m/s.
Toma` Poje

