munkahelyi kultúra, -környezet, -közérzet, -divat, design, munka- és biztonságvédelem
XXIII. évfolyam
2020/1. október

Vírus elleni védekezés
az iparban

55 millió méter munkaruha
szövetet gyárt évente, több
mint 80 országba

FENNTARTHATÓSÁG

és a covid-19 járvány kihívásai

xxxxx

Szárnyaló fejlődés van.

VILÁGMÁRKÁK, MULTINACIONÁLIS CÉGEK, KISÉS KÖZÉPVÁLLALATOK EGY IDŐBEN, EGY HELYEN:

IPAR NAPJAI
a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban!
Az IPAR NAPJAI kiállítás évről évre felvonultatja az ipar összes ágazatát, ezzel
teret ad a piac megismerésére, az egyedülálló innovációk feltérképezésére és
az üzleti kapcsolatépítésre.
Magyarország legjelentősebb üzleti eseménye és találkozója az
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Kedves Olvasók, Kiállítók, Partnereink!
Egész világunk megváltozott a pandémia hatására. Nincs olyan szegmense a kereskedelmi életnek, a gazdaságnak, melyet ne érintett volna jelentősen a világjárvány. Így van ez a rendezvény-szervezéssel és a kiállító-iparral is
szerte a világon. Az egyik legnagyobb szakkiállítás-piaci szereplő Németországban is számos nemzetközi vásár
és rendezvény hiúsult meg, Münchenben például az Analytica szakvásár és konferencia csak online látogatható,
a lipcsei Nemzetközi Designer Fesztivál pedig teljesen elmarad. Mindannyiunknak át kell állni egy újfajta gondolkodásra.

Unyi Györgyi
ügyvezető igazgató, felelős kiadó
U-4 Reklámiroda

Bár pontos adataink nincsenek, a szektorban dolgozó szakemberek közül több ezren veszítették el állásukat.
Leszögezhetjük, hogy a főként az interakcióra, a személyes találkozókra épülő rendezvénypiac másfajta megközelítést, egészen újfajta kommunikációt igényel. A Hungexpo bő fél évig zárva tartott, most nyílik meg azóta
első kiállítása, a Construma – természetesen fokozott óvintézkedések mellett. A rákövetkező hétvégén pedig
már mi következünk: az Ipar napjai nemzetközi ipari szakkiállítás a Kongresszusi Központban.
Október 20-án kerül sor a Védőháló-Budapest szervezésében az A fenntarthatóság és a COVID-19 járvány kihívásai az egyéni védőeszközök piacán című konferenciára, mely aktuálisabb nem is lehetne.
Az idén mi is késve nyitottunk meg, szintén fél évet vártunk. Az újságot, cikkeinket és ezt a beköszöntőt is digitális formában olvashatják, de bíztunk a személyes találkozásban és úgy tűnik, létre is fog
jönni sokak örömére. Köszönjük azoknak, akik a nehézségek mellett és az anyagi áldozatok ellenére
is kitartottak mellettünk. Nélkülünk még csökkentett létszámban sem valósult volna meg ez az esemény, amire a helyzet adta körülmények között talán még büszkébbek vagyunk. Jelen kiadványunkkal kicsit őket is szeretnénk kompenzálni.
A munkavédelem és a munkaruházat a megsokszorozódott veszélyek közepette különös figyelmet kap. Be kell
tartani a régi szabályokat és az új szabályozóknak is maximálisan meg kell felelni. Kiállító cégeink felkészültek a kor
kihívásaira, termékeik – a védőruházattól kezdve a sterilizáló berendezéseken át a speciális gépekig – mind a ma
és a holnap kérdéseire reflektálnak. Szeretettel várjuk Önöket standjainknál, az U-4 Reklámiroda nevében pedig
mindannyiunknak a pandémiás helyzetből való mielőbbi kilábalást és anyagi, illetve erkölcsi talpra állást kívánunk!
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VÍRUS ELLENI VÉD
Az ipar és az iparban
dolgozók védelme
stratégiai fontosságú
feladat a legnagyobb
bajok idején. Az ipar
képes ugyanis az egész
társadalmat megvédeni lehetőségei és
gazdasági erejénél
fogva. Különféle munkavédelmi intézkedések, eszközök, anyagok már korábban is
rendelkezésre álltak
a szektorban, de
a koronavírus-járvány
idején megsokszorozódott az értelmük.

A

z ipar és az iparban dolgozók
védelme azért fontos, mert
válság idején a történelem tanúsága szerint a legtöbbször
az ipar gondoskodott a megoldásról.
Az 1929–1933-as gazdasági világválságot követően Németországban hatalmas
káosz, gazdasági mélyrepülés, munkanélküliség dúlt. Az ipart fellendítők kivezették a németeket ebből a válságból.
Megszűnt a legtöbb probléma. Ugyanez
a Németország később annyira fellendült,
hogy a világ meghódítására készülhetett
már a II. világháborúban. A Szovjetunió
állt az útjába. Mindaddig, amíg az ipar
csak takaréklángon üzemelt ott, vesztésre
állt a Föld legnagyobb állama. Azonban
a hátországban működő ipar maximális
kapacitásra járatásával, új gyárak, sőt ipari régiók építésével annyi hadieszközt és
-anyagot tudtak a frontra gyártani, amivel
a másik oldal nem bírta a versengést, s végül a matematika törvényszerűségei szerint a Szovjetunió, valamint a később második és sokadik frontot nyitó Amerikai
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Egyesült Államok, valamint a szövetséges
hatalmak nyertek. Mindez az ipar nélkül,
az ipar védelme, bővítése, fejlesztése nélkül nem lett volna lehetséges. Hasonló
helyzet állt elő mostanában. Ugyan nem
világháborúról beszélünk, de világválság
a neve, aminek egy világjárvány a kiváltója. Még az áldozatok sem hiányoznak a hasonlathoz. A koronavírus-járvány nem fog
visszavonulni egyelőre, legalábbis amíg
primer megoldásként a vakcinával oltást
meg nem kezdik. Addig az iparra hárul
a feladat olyan védőeszközök, anyagok
gyártásával, amelyekkel távol lehet tartani
a vírust az emberektől. A vakcina gyártása
szintén az ipar, azon belül is a gyógyszeripar feladata lesz. Ez azonban csak a jövő
a jelen helyzetből vizsgálva.
Az ipart azzal lehet védeni, ha a dolgozókat megvédik és a dolgozók megvédik magukat nemcsak a munkahelyükön, hanem más környezetben is.
Cikkünk az előbbi témakör feldolgozására
szorítkozik. Munkavédelmi intézkedésként a távmunka, a home office sokat se-

gített. Különféle telefonos applikációkat
hoztak létre cégek, vagy átirányították
a céges vonalat az éppen otthon kávézgató
dolgozó mobiljára, hogy ő fogadja a hívásokat. A munkahelyi jelenlétet és ezáltal
a személyes kontaktusok számát csökkentették így. Ugyanis minél több a perszonális kapcsolatszám, annál elégedettebben
mosolyog a vírus. Ez pedig ellenérdekünk.
A céges buszok járatszámát inkább volt,
ahol megduplázták, hogy a másfél, két
méteres távolságtartás megvalósulhasson,
ami szintén gátolja a vírus terjedését. Leállították sok helyen a gyárlátogatásokat,
de a szakmai utak és a konferenciák is
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DEKEZÉS AZ IPARBAN

személyeket a többiektől elszeparálják.
Itt egy második méréssel kis idő elteltével
újramérnek. Ha ismét magas lázat észlelnek, szükséges egy eljárási rend, hogy mi
a teendő ilyenkor. Üzemorvos esetleg
megvizsgálhatja a beteget, de a háziorvosnak mindenképpen tudnia kell az
esetről. Ezen esetekben merül fel a PCRtesztelés, amely bizonyosságot ad a fertőzésről. Hőemelkedést ugyanis sok körülmény okozhat. Az üzem kapuján belépve
lényeges a fertőtlenítés. Ügyes ötlet volt,
hogy a már létező párakapukba fertőtlenítőfolyadékot hígítottak föl, s ezt porlasztották a beérkezőkre. Másutt infrakapukat
állítottak föl. Akadt ózonos fertőtlenítő
lámpával fertőtlenítő cég, de sprayvel
megoldást találó is. A kezeket ipari szintű folyadék fertőtlenítőkkel a szektorban
mindig tudták fertőtleníteni, mert az ipari

megszűntek. Szinte minden online zajlott.
A Skype és a Messenger igazán népszerűvé vált. A készpénzmentes fizetés már nem
csak fogalom maradt. Több helyen áttértek a digitális belépőkártya-olvasásra is.
Fontos volt a piktogramokkal és szöveges
üzenetekkel történő tájékoztatás az intézkedésekről, védekezési lehetőségekről, kötelességekről.
Az ipart nemcsak védeni kell, hanem
megbecsülni is, mint egy kincset. Ugyanis az ipar jómaga gyártott már korábban
olyan eszközöket, anyagokat, amelyeket a járvány idején a mindennapokban
az egész világ lakossága és természetesen

maga az ipar is használhatott, néha új megközelítésben. Úgyis, mint a vészidők alatti
legkelendőbb termékeket. A dolgozó, ha
belép a cég kapuján, több intézkedéssel és
eszközzel, anyaggal találja magát szemben.
Néhol külön vírusbiztosnak kinevezett
személyek ellenőrzik a kapun áthaladókat.
Az ellenőrzés történhet egyrészről érintés nélküli digitális lázmérővel, amely
infravörös elven működik. Az érintésnélküliségen itt is nagy hangsúly nyugszik,
hiszen ezzel is kerülhető a veszélyes kontaktus. Ugyanennek van egész kapunyi
méretű változata, ahol egyszerre ugyan
a teljes üzemnyi munkaerőt nem, de egy
jelentősebb embercsoportot mégis meg
lehet vizsgálni. Hőkamerás kiszűrés is alkalmazott, de ennek az a hibalehetősége,
hogy a vírushatás miatti esetleges izzadással a homlokra kiülő veríték visszahűti az
eszköz által érzékelhető összhőmérsékletet,
s ennek eredményeként akár jóval alacsonyabb értéket mutat. Ezt pedig úgy hívják, tévedés. Fontos, hogy legyen egy elkülönítő, ahol az esetleg pozitívra kiszűrt

ellátási lánc nem akadt meg ezen vonatkozásban, ellentétben a közellátással, ahol hiány jelentkezett a bespájzolási effektus miatt. A nem irritatív, alkoholos fertőtlenítők
szinte mindenütt rendelkezésre álltak.
Lapunk információja szerint, ha véletlenül
kifogytak az öt vagy tíz literes műanyag
kannácskákból, a felületfertőtlenítő, nagy
koncentrátumú anyagot hígítva használták a kezekre helyettesítőként. Ez azért is
praktikus volt, mert az olajos és zsíros odatapadásokat is könnyen letisztította. Itt is
kiemelendő, hogy infravörös adagolókból,
érintésmentesen lehetett ezeket az eszközöket használni. Az üzem területén nagy
mennyiségben volt szükséges ilyen masinákat kihelyezni.
Ha már belépett a munkavállaló a kapun, kötelezővé kellett tenni bizonyos
védőfelszerelések használatát, amelyek felvételéhez és levételéhez a WHO ajánlást
készített. Cél: a védőmaszk folyamatos
használata kötelező legyen a területről
kilépésig. A védőmaszkoknak több típusa
terjedt el. A neve ellenére a legegyszerűbb
a sebészeti maszk, azaz arcmaszk. Szerepe,
MUNKAHELYI módi | 5
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hogy megakadályozza a kilélegzéskor, köhögéskor, tüsszentéskor kiáramló váladékcseppek szétszóródását a környezetben,
és ezzel elhárítsa a veszélyt, hogy az esetleg ezeken a cseppeken lévő kórokozók
a közelben tartózkodó más személyeket
megfertőzzék. Ennek érdekében a maszkot úgy kell viselni, hogy mind az orrot,
mind a szájat befedje, és lehetőleg szorosan
simuljon az arcra. Általában azt ajánlják,
hogy ilyen maszkot csak egyszer használjanak. Sokkal jobb a szövetmaszk. Ezek
általában elég tágra nyílnak, vagyis sokat
fednek az arcból. Több rétegzettségben
találhatók meg. A legalább két réteg azért
javasolt, mert egy réteg esetén kijuthatnak
aeroszol részecskék, kettő esetén azonban
szinte biztosan nem. Itt hozzá kell tenni,
hogy befelé is gátolja a vírussal szen�nyezett részecskék bejutását a maszk.
Ezen védőfelszerelések előnye, hogy
moshatóak. A további pozitívuma, hogy
nyomtatható rá. Ezt ki is használta az ipar,
s a különféle céges logók, feliratok mellett
kommunikációs üzeneteket is elhelyezett
rá. De maguk a színek is lehetnek egyfajta vállalati belső szeparációs játék részei.
Mondhatni divat teremtődött. A szűrő típusú légzésvédő eszközök esetében
a belélegzett levegő egy szűrőn áramlik
keresztül, amely a szennyező anyag visszatartásával, szűrésével a levegőből eltávolítja és, vagy megköti a részecske, valamint
a gáz, gőz halmazállapotú szennyezőket.
A környezeti levegőtől függő légzésvédő eszközök rendeltetése, hogy a levegőben levő szennyező anyagnak belégzéssel
a szervezetbe jutását az egészséget nem
károsító, eltűrhető szintre csökkentse. Ez
egyúttal azt jelenti, hogy nem várhatunk
el teljes körű, azaz 100 százalékos védelmet. Ennek oka az alászívásban rejlik. Az
alászívás belégzéskor az arc és a védőesz6 | MUNKAHELYI módi

köz zárókerete mentén, valamint a szelepeknél és egyéb szerkezeti elemek mellett
a levegőből a légzésvédő belső terébe, közvetlenül a légzőzónába bejuthat környezeti
levegő. A részecskeszűrő félálarcok jele
FFP (Filtering Facepiece Particulare).
Teljesítményük, szűrési hatékonyságuk
és legnagyobb teljes alászívásuk alapján 1, 2 és 3 osztályba sorolhatók. Az
FFP1-es szűrővédelmi osztályú maszkot
alapvetően a nem mérgező és nem fibrogén
porok elleni védelemre találták ki. A levegőben lévő részecskék legalább 80 százalékát szűri meg 0,6 μm-es méretig. A megengedett alászívás 22 százalék. Utóbbi
adat sokat leront a teljesítményen vírus
vonatkozásában. Az FFP-2-t finom porok,
fibrogénporok, ásványi porok, közepesen
veszélyes vegyi anyagok pora, illetve szilárd, folyadék fázisú aeroszolok, cseppek
elleni védekezésben használják. A megengedett legnagyobb alászívása 8 százalék. Ez
már használható a koronavírus-idején is.
Az FFP3-at mérgező porok és szilárd, folyadék fázisú aeroszolok, cseppek, permet
(pl. 3. veszélyességi besorolású biológiai
kóroki tényezők {tbc}, növényvédő szerek,
citosztatikumok) környezetében használják. Tízszeres védelmet nyújt az FFP-1-hez
képest, 5 százalékos legnagyobb alászívási
lehetőséggel. Ez nagy mértékben ajánlott
vírussal szemben. Rendszerben vannak
fél és teljes álarcok is. Hazai gyártásban
például 3D-nyomtatású arcpajzsok is
megjelentek. Van, amelyiken van nagy
védelmet nyújtó maszk, van, amelyiknél
nincs. Ha nincs, akkor ez az álarc nem
mentesít az alól, hogy alá másik, vírus idején bevethető maszkot használjunk, mert
ez a felfröccsenő források ellen nyújt csak
százszázalékos védelmet. Igaz, viszont védik a szem nyálkahártyáját is. A villamoson egy ellenőr kérte az utastól, hogy ve-

gye fel a maszkot, mire az előkapott egy
farsangi Darth Vader-álarcot, és a fejére
helyezte. Az ellenőr csak annyit mondott,
az erő legyen magával, hogy legközelebb
hozzon normális maszkot, mert a saját
életével játszik. Az utas megkérdezte tőle:
„hanyadik a Halálcsillag megálló?”
Ha mindenki felveszi a maszkot és helyesen, akkor rendben lehetnek a dolgok?
Nem, mert a maszkgyártók sem 100 százalékos védelmet ígérnek. A maszk a szélvédelme és védőszemüveg nélkül a védekezés csökkentett értékű. A dioptriás
és napszemüveg pont annyit ér, amennyi
területet a lencse takar. Vagyis jelentős
hézagok mutatkozhatnak a szem nyálkahártyája felé. Az építőipari szélvédett védőszemüvegek már jobbak, de a legjobb
a gumipántos, szélvédett és gumírozott
arcérintésű védőszemüveg. A levegő
ugyanis nem hatol be, így a vírus sem.
Nem véletlen, hogy volt olyan cég az iparban, ahol búvár- vagy úszószemüveggel
oldották meg a kérdést.

Védőruházatot is viselnek több helyen.
A nem szőtt polipropilén légáteresztő hatású, de felfogja a nedvességet.
Kesztyűk közül mind a vastagabb, mind
a vékonyabb gumi ajánlott vírusveszélyes
zónákban, például: ahol sokan dolgoznak
egy anyaggal.
Fontos zárásként megállapítani, hogy
a legjobb védelem sem ér semmit, ha
nem tartják be hozzá az utasításokat.
Ha mindenki viselné a fent felsoroltakat és a szabályokat betartaná, nem
lenne fertőzött vagy csak töredék számban lenne. De nincs olyan, hogy ha. Elég
ránézni a napi veszteségeinkre, s máris
elborzadhatunk. Egyben elgondolkodhatunk: saját magunk megtettünk mindent?
Vajon tudnánk még tenni magunkért és
másokért?

Hegoczki F. Zsolt
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55 MILLIÓ MÉTER

MUNKARUHA SZÖVETET
GYÁRT ÉVENTE, TÖBB MINT

80 ORSZÁGBA

A Carrington Textiles Európa egyik legnagyobb
munkaruházat-textilgyártójaként több mint 150
féle textíliát gyárt, munkaruha, lángálló és védőruha, vízálló és egyéb időjárási körülmények ellen
védő, valamint rendvédelmi célokat szolgáló piacra

A

Carrington Textiles több mint
egy évszázados tapasztalattal
rendelkezik az Egyesült Királyságban, Európában és a KözelKeleten található textilpiacon, valamint
kiterjedt kereskedő és képviselő hálózattal
a több mint 80 országba exportált termékeivel. A Carrington Textiles a világ egyik
vezető gyártója a fenntartható, munkaruházat, lángálló, vízálló és rendvédelmi
területen védő szöveteivel.
A Carrington Textiles szöveteit gondosan fejlesztik a funkcionalitás és a tartósság biztosítása érdekében, megtartva
kiemelkedő tulajdonságait az ismételt mosási és viselési ciklusok után, így a ruházat
hosszabb ideig tart - ami csökkenti a textil
hulladékot - és jobb megjelenést biztosít.
A Carrington Textiles termékek kiváló
minőségét és teljesítményét bizonyítja,
8 | MUNKAHELYI módi

hogy a gazdasági ágazatok széles körének
biztosít speciális szöveteket. Ezen ágazatok
közé tartozik az egészségügy, a nehézipar,
a könnyűmérnöki munka, az élelmiszerfeldolgozás, a kiskereskedelem, az elosztás, a védelem, a vendéglátás, az utazás,
a közüzemi szolgáltatások, a közszféra és
a sürgősségi szolgáltatások.
A Carrington Textiles szorosan együttműködik mosodákkal és más ipari szakemberekkel annak érdekében, hogy termékeik megfeleljenek az ETSA szabványainak,
CAD csapat pedig ruhagyártókkal, forgalmazókkal, márkákkal és végfelhasználókkal, hogy egyedi feladatokhoz készítsenek egyedi ruhákat.
A
fenntarthatóság
szempontjából
a Carrington Textiles folyamatosan dolgozik a hulladék és a mérgező anyagok
minimalizálása érdekében, és a környezet

kíméletes működtetésére tett erőfeszítéseik eredményeként a vállalat szövetei
Oeko-Tex tanúsítvánnyal rendelkeznek
és megfelelnek a Bluesign szabványnak.
A Carrington létrehozta a „Balance
Range” elnevezésű, fenntartható szövetek külön sorozatát, amely olyan technológiákra épül, mint a Tencel, a Repreve,
a Remo Key és a BCI pamut.
A Carrington egyik legfrissebb fejlesztése az antivirális szövetek piacra kerülése,
amelyeket az ISO 18184: 2019 szabvány
szerint teszteltek. Az eredmények azt mutatják, hogy a vírusok több mint 99% -át
deaktiválják 2 óra alatt, és 98% -át 50 mosás után 60 ° C-on.
További információ a Carrington Textiles termékről a www.carrington.co.uk
oldalon található.

Termékkiadó automaták
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Ha munkalábbelikről van szó, a biztonság és a kényelem nem zárhatják ki
egymást! Az Ipoly Cipőgyár Kft.-nél
ahogy eddig, úgy ezután is folyamatos
fejlesztésekkel gondoskodunk arról,
hogy megrendelőinknek semmilyen
téren se kelljen kompromisszumokat
kötniük!

LÉPÉST TARTUNK



C

A FEJLŐDÉSSEL!

égünk 1954-es alapítása óta
rengeteg minden változott – az
Ipoly Cipőgyár Kft. azonban
nemcsak, hogy működik, de
egyenesen piacvezető a hazai iparban.
Ennek legfőbb oka, hogy az állandó megújulást tartjuk szem előtt, és ma is azon
vagyunk, hogy a jelenkor (és a jövő) elvárásainak leginkább megfelelő munkavédelmi- és egyéb cipőket tervezzünk és
készítsünk.
Kínálatunk nemrég az erősárammal
dolgozóknak fejlesztett, minősített, bőr
felsőrészű munkalábbelikkel bővült,
amelyek bokacsizma, lábszárközépig érő
csizma és félcipő kialakításban, raktárról
is megrendelhetőek. Termékeinket úgy
alkottuk meg, hogy maximálisan megfeleljenek a szigorú biztonsági követelményeknek, azaz garantáljanak teljes körű
védelmet a legfeljebb 1000 V-os villamos
hálózaton vagy -berendezéseken végzett
munkánál. A laboratóriumban igazolt
szigetelőképesség mellett legalább ilyen
fontos szempont volt, hogy a lábbelik
könnyű, komfortos viseletet jelentsenek
akár 8 órán túli használat esetén is. Nálunk nem fordulhat elő, hogy az orrmerevítő töri a lábujjat, nem fájdulhat meg
a talp a viselés során.
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Ez azonban csak a kezdet. Mérnökeink
folyamatosan azon dolgoznak, hogy lépést
tartsanak a világ élvonalával úgy dizájnban, mint anyaghasználatban. 2021-ben
teljesen új modellválasztékkal és fejlesztésekkel jelentkezünk. Ennek elemei a varrott talpú, könnyű és hajlékony, ergonomikus belső talprésszel készülő női modellek,
valamint a speciális, egészségmegőrző tulajdonságokkal rendelkező talppal ellátott
biztonsági- és munkalábbelik.
Az elektromos szigetelőképességgel rendelkező cipők terén is várható új termékcsalád, és szintén fontos fejlesztési irány a fém
kiváltása a biztonsági lábbeliknél, például
üvegszálas orrmerevítők vagy kevlárból

készült, átszúrásmentes talpbetétek alkalmazásával. Ezek a kedvező tulajdonságú
anyagok tökéletes védelmet szavatolnak a
viselőnek, egyúttal a komfortérzet fokozásához is nagyban hozzájárulnak.
1954 óta sok minden változott – írtuk
cikkünk elején, pedig elég csak a 2020-as
esztendő változásaira gondolni. A közelmúlt rámutatott, hogy a mindent körülvevő
bizonytalanság közepette mennyire sokat
számíthat a hazai gyártás, a biztosan érvényesíthető, valós garancia és a megrendelések, szállítások garantált teljesítése. Ebben
a helyzetben, ahogy eddig is, úgy ezután is
a folyamatosan megújuló Ipoly Cipőgyár
Kft. lehet az Önök optimális partnere!

MUNKAHELY

FENNTARTHATÓSÁG

ÉS A COVID-19 JÁRVÁNY KIHÍVÁSAI
AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK PIACÁN
Vizsgáló intézet
a COVID-19 vírus elleni
védekezés szolgálatában
Az INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.
a HOHENSTEIN csoport tagjaként a
legszélesebb körű szolgáltatásokat kínálja
partnereinek. Magyarországon egyedüliként rendelkezik olyan akkreditált laboratóriummal, ahol textilipari alapanyagokat, félkész- és késztermékeket, ruházatot,
lakástextilt, padlóborításokat, egyéni védőeszközöket stb. lehet egy helyen vizsgáltatni és tanúsítani.
Az intézet kijelölt és az Európai
Unióban 1523 számon bejelentett
megfelelőségértékelő szervezet, amely
egyéni védőeszközök (pl. védőruhák, védőkesztyűk) EU típusvizsgálatát, valamint
ellenőrzését végzi. A bejelentett tanúsító
és ellenőrző szervezet MSZ EN ISO/IEC
17065, illetve MSZ EN ISO/IEC 17020
szerinti irányítási rendszert működtet.
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Az INNOVATEXT Zrt. a nemzetközi
OEKO-TEX® Szervezet tagjaként több
mint 25 éve jogosult az OEKO-TEX®
megkülönböztető jelek, köztük a világszerte legkeresettebb STANDARD 100
by OEKO-TEX® önkéntes tanúsítás kiadására. Szakemberei vizsgálják a tanúsításhoz a termékben előforduló, lehetséges
veszélyes anyagokat és a gyártás fenntarthatósági körülményeit. A textiltermékek
gyártása globális és igen összetett folyamatokon keresztül zajlik. A különböző
helyekről, országokból érkező alap- és
kellékanyagok miatt ez humánökológiai
kockázatot jelenthet. Az OEKO-TEX®
követelményrendszer az első, amely tudományos alapokon nyugvó, egységes
összehasonlítási lehetőséget ad a textil-és
ruhaipar részére, és amely a textil lánc
valamennyi fázisára kiterjed, vizsgálva a
termékben előforduló, lehetséges veszélyes
anyagokat. Az ilyen megkülönböztető jellel ellátott termék a káros (rákkeltő, allergiát vagy bőrirritációt okozó, stb.) anyagok szempontjából szigorúan tesztelt.
A koronavírus okozta krízishelyzet miatt előtérbe kerültek a lakosság védekezését és védelmét támogató intézkedések

mind helyi, mind kormányzati szinten,
de a szakmai fórumokon és a szakmai
szervezetek (lásd. OEKO-TEX®) tevékenységében is. A nyilvános maszkviselés
igényére válaszul a lakossági maszkokra is
megfogalmazódnak szakértői ajánlások,
amelyekben az OEKO-TEX® szervezet is
fontos részt vállal, mert filozófiájának középpontjában a fogyasztók biztonságának
támogatása áll.

Arcmaszk tanúsítása
OEKO-TEX® szabvány
szerint

A válság sok gyártó számára jelent kihívást, mert a beszállítói lánc megszakadása, a logisztikai problémák miatt nehéz
feladatokkal kell megbirkózzanak. Az
OEKO-TEX® szervezet felajánlása, hogy
kedvezményt nyújt a lakossági maszkok
esetében a „bizalom a textíliában” mot-
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tóval ismertté vált tanúsításra. A STANDARD 100 by OEKO-TEX® szabvány
szerinti arcmaszk-tanúsítás 2020. év
végéig tanúsítási díj nélkül is lehetséges.
A STANDARD 100 by OEKO-TEX®
megkülönböztető jelölés világszerte a legismertebb környezetvédelmi tanúsító védjegy a textil-ruházati termékek körében,
magas piaci értéke komoly versenyelőnyt
biztosít. A védjegy a végfelhasználók számára azt jelzi, hogy a termék ártalmas
anyagokat nem tartalmaz, ezért biztonságos és bőrbarát, így a védjegy a döntéshozatal fontos eszköze lehet textiltermékek
vásárlásakor.
További információ:
krain@innovatext.hu

Miért érdemes a lakossági maszkot is tanúsíttatni? Mert a Hohenstein védjegy
• bizonyítja a termék minőségét és tartósságát,
• garanciát ad arra, hogy a maszk nem
tartalmaz ártalmas vegyi anyagokat,
• támogatja az értékesítést, mert a termék
egyértelműen megkülönböztethető
a versenytársakétól,
• biztonságot jelent a beszállítóknak,
partnereknek.

Amennyiben a maszk nem illeszkedik
szorosan, nem biztosít elegendő védelmet a levegőn keresztül terjedő fertőzésekkel szemben. A sebészeti maszk
megvédheti viselőjének száját és orrát a
szennyezett kézről bejutó kórokozókkal
szemben is.

A Covid-19 vírus elleni védekezésben
nélkülözhetetlenek az egyéni védőeszközök (védőruházat, védőmaszk, védőkesztyűk, arcvédők, szemüvegek) és
egyéb felhasználású textiltermékek. Ezek
vizsgálata és tanúsítása nagyon komplex
feladat.
Az INNOVATEXT Zrt. légzésvédő
egyéni védőeszközök (FFP1, FFP2, FFP3
maszkok) vizsgálatát nem végzi, azok tanúsítása az arra kijelölt intézetek hatáskörébe tartozik. A dinamikusan növekvő, nemzetközi HOHENSTEIN Intézet
tagjaként széles körű vizsgálati hátterével
számos vizsgálatot kínál az orvosi és a lakossági maszkokra.

Lakossági arcmaszk
vizsgálata és tanúsítása
A lakossági maszkok általános körülmények között lakossági használatra
javasoltak. Ezek sem az orvostechnikai
eszközök, sem pedig az egyéni védőeszközök kategóriájába nem tartoznak, így
az egészségügyben orvostechnikai eszközként (pl. műtétek során), vagy munkahelyi védőeszközként nem használhatóak.
Az arcmaszkoknak is meg kell felelniük
alapvető minőségi követelményeknek, így
például követelmény a megfelelő kényelmet, illeszkedést és szűrőképességet biztosító alapanyag és konstrukció. Az intézet
elvégzi a lakossági maszkok vizsgálatát és
megfelelőség esetén Hohenstein minőségjellel tanúsítást is ad ki rá. Az így bevizsgált
maszkokon elhelyezett védjegy kiemeli a
terméket a tucatáruk közül, és garantálja,
hogy a fogyasztó olyan minőségi terméket
kap, amelyben bátran megbízhat.

ző ágenseket, csökkentsék a viselő száját
és orrát elhagyó, (potenciálisan fertőző)
nyál- vagy folyadékcseppek kijutását
a környezetbe, ezen felül bizonyos körülmények között megvédjék a viselőt
a potenciálisan fertőzött folyadékoktól.
Az orvosi maszkokat viselhetik betegek
és más személyek is, hogy csökkentsék
a fertőzések terjedésének kockázatát,
különösen helyi vagy világjárványok
esetén.

Az orvosi maszkoknak meg kell felelniük az EN 14683 „Sebészeti maszk - Követelmények és vizsgálati módszerek” című
szabványnak. A szabvány ezeket a maszkokat két típusba sorolja (I. és II. típus),
a baktériumszűrés hatékonysága szerint.
A II. típus további két kategóriára van
osztva, az alapján, hogy a maszk fröc�csenéssel szemben ellenálló-e vagy sem.
A fröccsenéssel szembeni ellenálló képességet az „R” betű jelöli.

Az eljárás során vizsgálják a termék lég- és
páraáteresztőképességét, a moshatóságot,
ergonómiát, valamint azt, hogy a maszk tartalmaz-e ártalmas anyagokat és megfelel-e
a jogszabályi előírásoknak. A vizsgálatok
köre igény szerint bővíthető STANDARD
100 by OEKO-TEX® szabvány szerint előírt vizsgálatokkal, amelynek alapján tanúsítás ad garanciát az alapanyagra, hogy az
ártalmas anyagoktól mentes. Igény szerint
citotoxicitási (biokompatibilitási) vizsgálat
lefolytatása is kérhető.

Orvosi maszk vizsgálata
Az orvosi maszkok fő rendeltetése,
hogy a pácienstől távol tartsák a fertő-

Az INNOVATEXT Zrt. anyavállalatának laboratóriumában a következő
vizsgálatokat végzik:
• A baktériumok szűrési hatékonyságának
in vitro értékelése, az EN 14683,
Annex B szabvány szerint
• Légáteresztő képesség (nyomáskülönbség) teszt, az EN 14683, Annex
C szabvány szerint
• Mikrobiális tisztítási teszt,
az EN 11737-1 szabvány szerint
• Szintetikus vérrel szembeni - fröccsenési ellenállás vizsgálat, az ISO 22609
szabvány szerint (ezt a tesztet leginkább
a IIR típusú maszkokra alkalmazzák)
• Biokompatibilitási teszt, citotoxicitás,
az ISO 10993-5 szabvány szerint
Az orvosi maszkok az európai szabályok szerint az orvostechnikai eszközök
1. osztályába tartoznak, így az orvostechnikai eszközökről szóló, új 2017/745
(EU) uniós rendelet hatálya alá esnek.
Jogszabályi kötelezettség vonatkozik
a megfelelőségeljárásra, a vizsgálatok,
a kockázatértékelés, a termék műszaki dokumentációja és klinikai értékelés alapján
kerülhet sor az orvostechnikai termékként történő bejegyzésre és forgalomba
kerülésére.
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A koronavírus okozta krízishelyzet miatt a követelmények egyes országokban a
szokásostól eltérőek lehetnek. Hazánkban
az orvostechnikai eszközök az OGYÉI hatáskörébe tartoznak.
További információ: a.kovacs@
innovatext.hu

Egyéni védőeszközök
a Covid-19 járvány
elleni védelemhez

Az egyéni védőeszközök a legkülönbözőbb területeken kerülnek felhasználásra, így számos minőségi követelménynek és funkcionális elvárásnak kell
eleget tenniük.
Az egyéni védőeszközökre (EVE) vonatkozó 2016/425 (EU) uniós rendelet
meghatározza azokat az alapvető biztonsági követelményeket, amelyeknek
az EVE meg kell, hogy feleljen a felhasználók egészségvédelmének és biztonságának biztosítása érdekében. Az
ilyen védőeszközök csak CE megfelelőségi jellel kerülhetnek forgalomba, és
meg kell felelniük a rendeletben megfogalmazott követelményeknek.
Az INNOVATEXT Zrt. kijelölt
(notifikált), 1523 számon bejelentett Tanúsító Szervezete egyéni védőeszközök,
ezen belül védőruhák, kar- és kézvédő
eszközök EU típusvizsgálatát és EU típustanúsítvány kiadását végzi. 2020. áprilisában felkészült a COVID-19 vírus elleni
védelemre alkalmas védőruházatok tanúsítására és új területtel bővítette a tanúsított egyéni védőeszközök körét.

Az MSZ EN 14126:2007
szabvány szerint tanúsított védőruházatok
A koronavírus elleni küzdelemben hatékony védőruházat gyártóinak és forgalmazóinak adhat segítséget az
INNOVATEXT Zrt. az új
kijelölési területén végzett vizsgálatával és
tanúsításával.
A tanúsításhoz szükséges vizsgálatok egy
részét az INNOVATEXT Zrt. saját akkreditált laboratóriumában végzi, másik
részét közvetített szolgáltatásként kínálja.
MSZ EN 14126:2007 Védőruházat. Fertőző anyagok elleni védőruházat teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei:
Ez az európai szabvány követelményeket
és vizsgálati módszereket ír elő a fertőző
anyagok elleni védelmet nyújtó egyéni védőeszközökre (védőruházatokra).
A szabvány önmagában nem, csak a táblázatban található 3 „vonatkozó szabvány” (EN 14605, EN ISO 13982-1, EN
13034) valamelyikével (akár mindhárommal) együtt határozza meg a ruházat
típusát és felhasználási lehetőségeit.
Az MSZ EN 14605:2005+A1:2009 európai szabvány követelményeket ír elő a
vegyszer elleni védelmet nyújtó védőruházatokra.
A vegyszer ellen védő ruházat típusai:
• folyadékzáró ruházat (3. típus)
• permetzáró ruházat (4. típus)
• részlegesen védő ruhadarabok (PB [3]
és PB[4] típusok)

Fertőző anyagok ellen védő ruházat típusai

A ruházat típusa
3. típus
PB[3] típus
4. típus
PB[4] típus
5. típus
6. típus
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Vonatkozó szabvány
EN 14605
EN 14605
EN 14605
EN 14605
EN ISO 13982-1
EN 13034

A 3-B, PB3-B, 4-B, PB4-B típusú védőruhák szigetelt (hegesztett) varrattal
kell készüljenek. A kialakításuk lehet
overáll és köpeny (PB-részleges testvédő)
is.
Az MSZ EN 13034:2005+A1:2009
szabvány korlátozott használatú és teljesítményű vegyszer elleni védőruházatokra
vonatkozik. Ezen védőeszközöket olyan
alacsonynak bizonyuló munkahelyi kockázat esetén használják, ahol a teljes folyadékátbocsátási akadály szükségtelen.
A 6. típusú és (PB [6] típusú védőruházat a vegyszer elleni védelem legalacsonyabb kockázati besorolású szintje. A
6. típusú védőöltözet varratait nem kell
szigetelni/hegeszteni.
Az EN 14126 szabvánnyal közösen tanúsítandó 6-B típusú védőruha lehet
overáll, kétrészes öltözet kámzsával, harisnyacsizmával vagy csizmatakaróval, illetve anélkül. A részleges testvédelem (PB
[6] típusú) az EN 14126 szabvánnyal közösen nem alkalmazható (tehát nem lehet
tanúsítani PB [6]-B típusú köpenyt)!
Az MSZ EN 14126:2007 szabvány és
vonatkozó szabványai (EN 14605, EN
ISO 13982-1, EN 13034) szerint tanúsított ruházatok az (EU) 2016/425 rendelet 1. melléklete szerint III. kategóriájú
egyéni védőeszközök. A III. kategóriájú
egyéni védőeszközök esetében a Tanúsíttatónak vállalnia kell, hogy a védőeszközt
évenként ellenőrzés alá vonják, és rendelkeznie kell erre vonatkozóan egy ellenőrző
szervezettel kötött szerződéssel.
Az INNOVATEXT Zrt. Ellenőrző
Szervezete hosszú évek óta végzi a III. kategóriájú egyéni védőeszközök, ezen belül védőruhák, kar- és kézvédő eszközök
ellenőrzését a 2016/425 EU rendelet VII
melléklet (C2 modul) szerint.
További információ: szemeredy@
innovatext.hu
Az INNOVATEXT Zrt. mottója:
„Sikerünk alapja - amellyel a jövőben is
kivívjuk ügyfeleink elégedettségét – a magas
színvonalú szolgáltatás, a minőség és a környezet iránti elkötelezettség”

HIRDETÉS

Ö

römmel tudatjuk, hogy a
Masterplast Csoport németországi
leányvállalata
a Masterplast Nonwoven
GmbH elkezdte működését. A német
üzemben speciális alapanyagokat állítunk
elő az egészségügy és az építőipar számára.
A textilipari szektor számára érdekesség
az általunk gyártott PP flíz alapanyag,
amely az egészségügyi és az építőipari
szegmensen kívül, bútoripari, mezőgazdasági és autóipari felhasználásra is alkalmas.
Védőruházat gyártásához a speciális
Linopore technológiával készült alapanyagunkat ajánljuk. Különleges tulajdonsága, hogy cseppzáró, de mégis légáteresztő.
Linopore termékünk az INNOVATEXT
Zrt. által tanúsított nemszőtt textília,

amely megfelel a tanúsítványban felsorolt
szabványok alapanyag-követelményeinek,
és alkalmas COVID-19 járvány ellen
használt egyéni védőruha gyártására.
A változatos egységsúly kínálattal rendelkező PP flízeink alkalmasak arcvédő maszkok gyártására. A jó
megmunkálhatóságú anyagokból tartós
használatú, tisztítható-mosható maszk
készíthető.
Flízeink rendelkeznek STANDARD
100 by OEKO-TEX® tanúsítvánnyal.
Gyene Tamás
MASTERPLAST Nyrt.
Ipari értékesítés
Mobile: +36-20-987-8570
E-mail: gyenetamas@masterplast.hu
HIRDETÉS

25 éve

az Önök szolgálatában!

●L
 áb- és kézvédő
eszközök, védőruházat típusvizsgálata,
tanúsítása
és ellenőrzése
(NB 1524)
●B
 őr és bőrtermékek,
lábbelik, táskák stb.
vizsgálata
●R
 uházati termékek
minőségi kifogásainak szakértése
●M
 űszaki és minőségirányítási tanácsadás
●K
 utatás-fejlesztésinnováció

BIMEO Vizsgáló
és Kutató-fejlesztő Kft.
1047 Budapest, Attila u. 64.
Tel.: (1) 272-0011
Email: bimeo@bimeo.hu
Web: www.bimeo.hu
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Mádi és Társa Kft.
Mádi és Társa Műszaki, Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft.
Akkreditált és notifikált vizsgálólaboratórium,
Tanúsító és Ellenőrző Szervezet
Európai Uniós nyilvántartási szám: 1556
Kijelölt szervezet nyilvántartási szám: 1/2015

Társaságunk jogosult a kijelölő okiratban meghatározott
védőeszközök
EK
típusvizsgálatára,
az
EKtípustanúsítások
(típusbizonyítvány)
kiadására,
az
időszakos vizsgálatok elvégzésére, valamint a védőeszköz
gyártók ellenőrzésére az Európai Unió tagországainak
területén.
A 1/2015. okiratszám alapján társaságunk az alábbi
vizsgálatokat végzi:

Társaságunk rendelkezik mobil
vizsgáló berendezésekkel,
amelyekkel nagyobb tételek esetén
a leesés ellen védő eszközök,
és szigetelő kesztyűk vizsgálatait
a helyszínen is el tudja végezni.

Elérhetőségeink
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Leesés elleni védőeszközök:
Munkahelyzet-beállító derékövek, testhevederek
Rögzítőkötelek, mentőkötelek, energiaelnyelők, lezuhanásgátlók
Csatlakozók, karabinerek
Ipari alpintechnikai eszközök
Villamos szigetelő kesztyűk (gumikesztyűk)

Tevékenységünk kiterjed még a továbbiakban:

 A villamos biztonsági eszközök (feszültségkémlelők, kezelőrudak, földelőrövidrezárók) vizsgálatára
 Hegesztőberendezések, áramfejlesztők, villamos kisgépek vizsgálatára,
 Emelőberendezések teljeskörű vizsgálatára
 FAM szerszámok és készletek átvételi és időszakos vizsgálatára
 Munkaövek, biztonsági hevederek, mászószerszámok időszakos
vizsgálatára

1155 Budapest, Wysocki u. 1.
06 1 306 39 78

info@madiestarsa.hu
www.madiestarsa.hu

Ipar
Napjai

xxxxx

Október
19–22.

®

Konferencia

2020. okt. 20.

„A FENNTARTHATÓSÁG
ÉS A COVID-19 JÁRVÁNY
KIHÍVÁSAI AZ EGYÉNI
VÉDŐESZKÖZÖK PIACÁN„

HUNGEXPO
Budapest Kongresszusi
és Kiállítási Központ
H-1101 Albertirsai u. 10.

További információ

a honlapunkon:
www.vedohalobudapest.hu,
www.u4reklam.hu,
illetve a megadott elérhetőségeken személyesen
is állunk az érdeklődök rendelkezésére.
Szervező: U-4 Reklámiroda
Unyi Györgyi +36-20/9259-012
E-mail:unyigyorgyi@t-online.hu

Konferenciára regisztrálás:
www.iparnapjai.hu/vedohalo linken lehet
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