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Ochrana proti nárazům dle EN 13594
| Shock protection according to EN 13594

USPĚL (P) nebo NEUSPĚL (bez označení) | SUCCEEDED (P) or FAILED (no label)

ÚROVEŇ A 
| LEVEL A

ÚROVEŇ B 
| LEVEL B

ÚROVEŇ C 
| LEVEL C

ÚROVEŇ D 
| LEVEL D

ÚROVEŇ E 
| LEVEL E

ÚROVEŇ F 
| LEVEL F

Odolnost proti řezu dle EN ISO 13997 
(Newton) | Cut resistance according to 
EN ISO 13997 (Newton)

2 5 10 15 22 30

PIKTOGRAM - DŘÍVE
| PICTOGRAM - BEFORE

Poznámka: Písmeno X znamená, že test nebyl proveden nebo není relevantní. | Note: The letter X means that the test was not 
performed or is not applicable.

PIKTOGRAM - NYNÍ
| PICTOGRAM - NOW

EN 388

4    3    4    3    C    (P)

EN 388

4    3    4    3

Odolnost proti oděru (0 - 4) | Abrasion resistance

Odolnost proti propíchnutí (0 - 4) | Puncture 
resistance

Odolnost proti trhání (0 - 4) | Tear resistance

Odolnost proti řezu, Coup Test (0 - 5) | Couptest cut 
resistance

Odolnost proti řezu podle ISO | ISO cut 
resistance

ÚROVNĚ VÝKONU* | PERFORMANCE LEVELS*

TEST | TEST ÚROVEŇ 1 
| LEVEL 1

ÚROVEŇ 2 
| LEVEL 2

ÚROVEŇ 3 
| LEVEL 3

ÚROVEŇ 4 
| LEVEL 4

ÚROVEŇ 5 
| LEVEL 5

Odolnost proti oděru (cykly) 
| Abrasion resistance (cycles)

100 500 2000 8000 -

Odolnost proti řezu - Coup Test (index)
| Cut resistance - Couptest (index)

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Odolnost proti trhání (Newtony)
| Tear resistance (Newton)

10 25 50 75 -

Odolnost proti propíchnutí (Newtony)
| Puncture resistance (Newton)

20 60 100 150 -

Odolnost proti oděru (0 - 4) | Abrasion resistance

Odolnost proti propíchnutí (0 - 4) | Puncture 
resistance

Odolnost proti trhání (0 - 4) | Tear resistance

Odolnost proti řezu, Coup Test (0 - 5) | Couptest cut 
resistance

Ochrana proti nárazu
Impact protection
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OCHRANA PROTI NÁRAZŮM | PROTECTION AGAINST IMPACTS
Nový test podle normy EN 13594: 2015, jež umožňuje deklarovat odolnost proti nárazům. Pokud rukavice projde tímto testem, je 
na konci řady pod piktogramem přidáno písmeno „P“. | New test according to EN 13594: 2015 standard which allows protection 
against impacts to be claimed. If the glove passes the test, the letter “P” is added to the end of the line under the pictogram.

ODOLNOST VŮČI PROŘEZÁNÍ | CUT RESISTANCE
DŘÍVE | BEFORE
Metoda hodnocení odolnosti proti prořezání rukavice je tzv 
Coup Test. Metoda, která měří počet cyklů (dopředu i dozadu), 
po kterých dojde k prořezání vzorku při nízkém tlaku (5 N / přibl. 
500 g).
The method for assessing cut resistance of glove is currrently 
the Couptest. Method which measures the number of cycles 
(forwards and backwards) to cut a sample with a low pressure 
(5N /approximately 500g).

Metoda Coup Test je nyní spolehlivější, s vylepšenou kontrolou 
břitu. Pokud materiál rukavice otupuje ostří, pak se referenčním 
testem stane EN ISO 13997. Pátý znak pod pikrogramem 
označuje úroveň řezání podle testu ISO 13997. Pokud není 
břit otupován, zůstává Coup Test referenčním testem; může být 
ovšem oznámena úroveň výkonu podle ISO 13997.
The Couptest method has been made more reliable with 
improved control of the blade. If the glove material dulls he 
blade, then the reference test becomes EN ISO 13997.
A fifth sign under the pictogram is created to indicate the cut 
level according to the ISO 13997 test. If there is no dulling on 
the blade, the Couptest test remains the reference test; however 
the level of performance according to the ISO 13997 test may 
be reported.

NYNÍ | NOW

ODOLNOST PROTI ODĚRU | ABRASION RESISTANCE

DŘÍVE | BEFORE

Oakey
Grade F2 100 grit

NYNÍ | NOW

Test odolnosti proti oděru se provádí pomocí nového brusného papíru (Klingspor PL31B se zrnitostí 180), který je mnohem 
spolehlivější a kvalitnější než dříve používaný papír. | The abrasion test is done with a new abrasive paper (Klingspor PL31B 180 grit), 
which is a more reliable quality paper than the one used previously.

Klingspor
PL31B 180 grit


