
EN 13034 Suojavaatetus nestemäisiä kemikaaleja vastaan
Kemikaalinsuojavaatetus, joka suojaa vain rajoitetusti nestemäisiltä kemikaaleilta. Rajoitettuun käyt
töön tarkoitettu kemikaalinsuojavaatetus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa voidaan altistua matalatehoiselle 
suihkulle, nestemäisille aerosoleille tai pienille roiskeille, joita vastaan ei tarvita täydellistä suojaa nesteen läpäisyl
tä (molekyylitasolla). 
Tyyppi 6 (suojapuvut, esim. yhdistelmänä pusero +housut) ja tyyppi PB 6 (osittainen vartalon suojaus esim. 
takit). 
Kemikaalisuojaus pitää uusia joka 5. pesukerta teollisessa pesulassa. Leijonan tuotteista Multitech asut täyttävät 
tämän standardin vaatimukset. 

EN 1149-5 Suojavaatetus - sähköstaattiset ominaisuudet

Osa 5. Materiaali ja mallivaatimukset. 
Eurooppalainen standardi EN 1149-5 on osa standardisarjaa, joka sisältää suojavaatetuksen sähköstaattisten omi
naisuuksien testausmenetelmiä ja vaatimuksia. Standardin 1149 osat 1 (pintaresistiivisyyden mittausmenetelmä) 
ja osa 3 (varauksen purkautumisen mittausmenetelmä) ovat materiaalien testausstandardeja. Osa 5 määrittelee 
materiaali- ja mallivaatimukset,vaatteen merkinnät ja käyttöohjeet. Materiaalin on täytettävä osien 1 tai 3 vaati
mukset.Mallivaatimuksissa edellytetään mm. että sähköä johtavan materiaalin tulee peittää kaikki sen alla olevat 
“ei-antistaattiset” kerrokset, vaatteen lisätarvikkeet kuten esim. heijasteet ja logot pitää olla kunnolla kiinnitetty 
(eivät saa irrota vaatteesta), johtavat osat kuten vetoketjut ja napit pitää peittää johtavalla materiaalilla käytön 
aikana. Käyttäjän tulee olla kunnolla maadoitettu esim. käyttää varausta purkavia tai antistaattisia jalkineita. Vaate
tusta ei saa pitää auki tai riisua tiloissa tai tilanteissa, joissa on syttymis tai räjähdysvaara. Vaatetusta ei saa käyttää 
hapella kyllästyneissä olosuhteissa ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön lupaa. Sähkövarausta purkavan vaat
teen suojaominaisuudet voivat heiketä käytön, kulumisen, pesun tai likaantumisen vuoksi.

EN 342 Kylmältä suojaavat vaatekokonaisuudet ja vaatteet

Standardi määrittelee vaatimukset ja testausmenetelmät kylmältä suojaaville vaateyhdistelmille (kokohaala
ri tai kaksiosainen puku) sekä yksittäisille vaatekappaleille. Kylmällä tarkoitetaan alle -5°C lämpötilaa yhdessä 
kosteuden, tuulen ja lämpösäteilyn kanssa. Vaatteista mitataan määrätyissä olosuhteissa määrätyllä alusvaatetuk
sella, lämmöneristävyys, ilmanläpäisykyky, sekä tarvittaessa vedenpitävyys ja vesihöyrynläpäisyvastus.
Vaatteiden etiketeissä on ilmoitettava lämmöneristävyys ja ilmanläpäisyarvot. Vaatteen mukana tulee käyttöohje, 
jossa annetaan ohjeita kuinka näitä arvoja sovelletaan mahdollisiin käyttötilanteisiin. Vaatteiden suunnittelussa on 
otettu huomioon suojavaatetuksen yleiset ergonomiavaatimukset. Tämä suojavaatetus soveltuu normaaliin syksy/
talvi sääolosuhteisiin. Tuotteet tulee pukea ja sulkea asianmukaisesti jotta paras suojaus saavutetaan. Märkä, rik
koutunut tai likainen vaate ei täytä tuotteelle asetettuja vaatimuksia.

EN 343 Sateelta suojaava vaatetus

Tämän standardin mukaiset asut suojaavat vesi- ja räntäsateelta, sumulta tai maan kosteudelta. Asujen materiaa
leista ja saumoista on testattu mm. vedenläpäisy- ja vesihöyrynläpäisyvastus. Nämä vaatteen vedenpitävyydestä 
ja hengittävyydestä kertovat arvot ilmoitetaan vaatteen etiketissä sateenvarjo piktogrammin vieressä (luokat 1-3, 
paras 3).

MITTATAULUKOT

Mittataulukon mitat ilmoittavat vartalon kiinteät mitat alus-

vaatteiden päältä mitattuna. Mittaa vastaavat omat kohteet ja  
valitse kokosi taulukosta. Älä lisää omiin tai taulukon mit-
toihin mitään, tällä varmistat oikean koon valinnan.  
Taulukon mitat ovat vartalon mittoja – ei vaatteen.

Miehet normaali C-mitoitus
Koko   C44  C46  C48  C50  C52  C54   C56  C58  C60  C62  C64  C66  C68
    XS               S                 M                 L                 XL                 XXL                 3XL

Rinnan ympärys  88  92 96  100  104  108  112  116  120  124  128  132  136
Vyötärön ympärys 73  78  83  88  93  98  103  108  113  118  123  128  133
Lantion ympärys 92  96  100  104  108  112  116  120  124  128  132  136  140
Haarapituus  83  83  84  84  84  85  85  85  87  87  87  89  89

Miehet lyhyt D-mitoitus 

Mitoitus on vyötäröltä väljempi ja lyhyempi verrattuna normaaliin C mitoitukseen

Koko    D96  D100  D104  D108  D112  D116  D120
Rinnan ympärys   96  100  104  108  112  116  120
Vyötärön ympärys 89  94  99  104  109  114  119
Lantion ympärys 103  107  111  115  119  123  127
Haarapituus  80 80 80 81 81 81 83

Naiset normaali C-mitoitus
Koko    C32  C34  C36  C38  C40  C42  C44  C46  C48  C50
Rinnan ympärys   76 80  84  88  92  96  100  104  110  116
Vyötärön ympärys  60  64  68  72  76  80  84  88  92  100
Lantion ympärys  84 88  92  96  100  104  108  112  118  124
Haarapituus   80  80  80  82 82  82  84  84  84  86
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