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Ποδιά
Προσωπίδα

Γυαλιά
ασφαλείας

Οι προσωπίδες φοριούνται εύκολα και άνετα και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στην προστασία των
ματιών και του προσώπου από πιτσιλιές.
Χρησιμοποιήστε μία διάφανη προσωπίδα και ρυθμίστε τη σωστά για να εξασφαλίσετε ασφαλή και άνετη
χρήση.
Τα γυαλιά προστατεύουν τα μάτια προφυλάσσοντας τα από τυχόν προσκρούσεις, αλλά το πρόσωπο.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση της προσωπίδας όταν υπάρχει χαμηλότερος κίνδυνος
πιτσιλίσματος, για παράδειγμα σε συστήματα με χοάνη εισαγωγής (μίξερ) ή κατά τον
ψεκασμό.Χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας εξοπλισμένα με πλευρική προστασία.

Γάντια

Η χρήση γαντιών είναι κρίσιμη κατά το χειρισμό των γεωργικών φαρμάκων.
Κατά τις εργασίες για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος χρησιμοποιήστε γάντια νιτριλίου
πολλαπλών χρήσεων με χημική προστασία και πιστοποίηση κατά ΕΝ 374
Γάντια μιας χρήσης με πιστοποίηση κατά ΕΝ 374-3:2003- με χαμηλότερη χημική προστασία, θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες όπως στον ψεκασμό με τρακτέρ χωρίς καμπίνα, στην
μηχανική επισκευή του ρυπασμένου ψεκαστικού εξοπλισμού, στο ξέπλυμα / καθάρισμα του ψεκαστικού
εξοπλισμού και στη συλλογή των κενών και ξεπλυμένων συσκευασιών των γεωργικών φαρμάκων

Καπέλο

Το καπέλο θα πρέπει να είναι ένα καπέλο με φαρδύ γείσο ή κουκούλα.
Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα κάλυμμα με πίσω πτερύγιο για προστασία του αυχένα. Δεν συνιστάται
καπέλο του μπέιζμπολ.
Το καπέλο πρέπει να πλένεται τακτικά!

Μάσκα

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι μάσκας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η ετικέτα δεν υποδεικνύει
έναν συγκεκριμένο:
Μάσκα μία χρήσης για σκόνη/σταγονίδια - σήμανση CE και Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149:
Το πρότυπο παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις για εξαρτήματα προσώπου που φέρουν φίλτρα προστασίας
έναντι σωματιδίων. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μία από αυτές.
FFP 2: φίλτρο μέσης απόδοσης (94% αποτελεσματικότητα)
FFP 3: φίλτρο υψηλής απόδοσης (99,97% αποτελεσματικότητα)
Μάσκα πολλαπλών χρήσεων για σκόνη/σταγονίδια/ατμούς - σήμανση CE και Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 14387 (πρώην EN 141 και EN 371):
Το πρότυπο παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα φίλτρα και συνδυασμούς φίλτρων προστασίας έναντι
αερίων: Αυτό καλύπτει κυρίως την ταξινόμηση φίλτρων σε διάφορους τύπους (π.χ. Α, Β, Ε και Κ) καθώς και
σε κατηγορίες (π.χ. κλάσεις φίλτρων 1, 2 και 3).
Συνίσταται συνδυασμός μάσκας με φίλτρο AxPx, Α - Προστασία από οργανικούς ατμούς και διαλύτες με
σημείο ζέσεως πάνω από 65°C και P-Προστασία έναντι της σκόνης π.χ. κατά τη χρήση σκευασμάτων WP –
βρέξιμης σκόνης. Συνήθως χρησιμοποιείται η ταξινόμηση A2P3

Ολόσωμη
φόρμα

Ολόσωμη φόρμα
Όταν αναγράφεται στην ετικέτα ότι απαιτείται ΜΑΠ για το χειρισμό γεωργικών φαρμάκων, στην Ευρώπη
τα ενδύματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα ως Μέσα Ατομικής Προστασίας (Κατηγορία III) με προστασία
έναντι χημικών. Η προστασία μεταφράζεται σε Τύπους από 1 έως 6, σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας
έναντι των χαρακτηριστικών του χημικού παράγοντα.
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για προστατευτικές φόρμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την
εργασία με γεωργικά φάρμακα, μερικές από αυτέςείναι μίας χρήσης και άλλες πολλαπλών.
Ολόσωμη φόρμα προστασίας μίας χρήσης
Τύπου 4 Σταγονίδια- EN 14605
Τύπου 6 Νεφελώματα, πιτσιλιές χαμηλού όγκου – EΝ 13034
Ολόσωμη φόρμα προστασίας πολλαπλών χρήσεων
Τύπου 4 Σταγονίδια - EN 14605
Τύπου 6 Νεφελώματα, πιτσιλιές χαμηλού όγκου – EΝ 13034
ISO 27065:2011: Προστατευτική ενδυμασία - Απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία που
φοριέται από χειριστές που εφαρμόζουν τα υγρά γεωργικά φάρμακα
Γερμανία: DIN 32781: Προστατευτική ενδυμασία - Προστατευτικές στολές έναντι γεωργικών φαρμάκων.
Η ολόσωμη φόρμα προστασίας πολλαπλών χρήσεων πρέπει να πλένεται μετά τη χρήση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστάται η χρήση αδιάβροχης φόρμας προστασίας. Αυτές οι φόρμες θα πρέπει
πάντοτε να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- Να φέρουν πιστοποίηση
- Να είναι εντελώς υδατοστεγείς
- Να έχουν λάστιχο στα μανίκια και στα μπατζάκια του παντελονιού
- Να έχουν κουκούλα
- Να έχουν μια επικάλυψη πάνω από τα φερμουάρ
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Οι μπότες πρέπει να είναι αδιάβροχες και ανθεκτικές στις χημικές ουσίες.
Οι μπότες από πολυουρεθάνη, με επένδυση από νεοπρένιο ή βουτύλιο πληρούν αυτές τις απαιτήσεις

Ολόσωμη
Φόρμα
Εργασίας

Αποποίηση ευθύνης
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι
πληροφορίες παρέχονται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ECPA) και ενώ
προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν προβαίνουμε σε
καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις
πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, ή των σχετικών γραφικών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο
για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι
αυστηρά δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος
Φυτοπροστασίας υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς
περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται
από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τη χρήση του εργαλείου
αυτής της ιστοσελίδας.
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