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© Slovenský ústav technickej normalizácie, 2009 
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy  
rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Slovenského ústavu technickej normalizácie. 

STN 
EN 149 + A1 

 

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov 
Filtračné polmasky na ochranu pred časticami 

Požiadavky, skúšanie, označovanie 
(Konsolidovaný text) 83 2221 

 
 
Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing and marking 

Appareils de protection respiratoire. Demi-masques filtrants contre les particules. Exigences, essais, marquage 

Atemschutzgeräte. Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel. Anforderung, Prüfung, Kennzeichnung 

 

 

Táto norma je slovenskou a českou verziou európskej normy EN 149: 2001 + A1: 2009 a je vydaná so 
súhlasom ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1, Česká republika. Preklad zabezpečil Slovenský ústav 
technickej normalizácie a Český normalizační institut. Táto norma má rovnaké postavenie, ako majú  
oficiálne verzie. 

This standard is the Slovak and Czech version of the European Standard EN 149: 2001 + A1: 2009  
and is published with the permission of ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Prague 1, Czech Republic.  
It was translated by Slovak Standards Institute and Czech Standards Institute. It has the same status  
as the official versions. 

 
Táto norma je preložená z nemeckej verzie. 
This standard is translated from German version. 

Nahradenie predchádzajúcich noriem 
Táto norma nahrádza STN EN 149 z decembra 2002 v celom rozsahu. 
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Národný predhovor 
Norma obsahuje národnú prílohu NA (normatívnu) – Text zmeny A1. 

Poznámka spracovateľa na strane 29 platí aj v SR a tým je vyriešená oprava AC tejto normy. 

Citované normy 

EN 132 zavedená v STN EN 132 + AC: 2001 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Definície termí-
nov a piktogramov (83 2204) 

EN 134 zavedená v STN EN 134: 2001 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Terminológia súčiastok 
(83 2203) 

EN 143 zavedená v STN EN 143: 2001 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. 
Požiadavky, skúšanie, označovanie (83 2222) 

!EN 13274-7 zavedená v STN EN 13274-7: 2008 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné 
metódy. Časť 7: Stanovenie prieniku častíc cez filter (83 2213)" 

EN ISO 6941 zavedená v STN EN ISO 6941: 2004 Textílie. Horľavosť. Meranie rýchlosti šírenia plameňa 
na zvisle umiestnených vzorkách (ISO 6941: 2003) (80 0882) 

Súvisiace právne predpisy 

Smernica 89/686/EHS z 21. decembra 1989 (OJ L 399, 30. 12. 1989) o osobných ochranných prostried-
koch zmenená smernicou 93/95/EHS z 29. októbra 1993 (OJ L 276, 09. 11. 1993), smernicou 93/68/EHS 
z 22. júla 1993 (OJ L 220, 30.8.1993) a !smernicou 96/58/ES z 3. septembra 1996 (OJ L 236  
z 18. 9. 1996);" 

!NV SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 
posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení neskorších predpisov." 

Vypracovanie normy 

Spracovateľ: Ing. Vincent Janošťák, Toplianska 28, Bratislava 

 TAMKA Piešťany, Ing. Pavol Taraba 

Technická komisia: TK 91 Osobné ochranné prostriedky 

Vypracovanie českej verzie normy 

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950 

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák 
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EURÓPSKA NORMA  EN 149: 2001 + A1 
EUROPÄISCHE NORM   
NORME EUROPÉENNE  
EUROPEAN STANDARD Máj 2009 

ICS 13.340.30 Nahrádza EN 149: 2001 
 
 

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov 
Filtračné polmasky na ochranu pred časticami 

Požiadavky, skúšanie, označovanie 
 
 

Atemschutzgeräte 
Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln 

Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung 
 
 

Respiratory protective devices –  
Filtering half masks to protect  
against particles – Requirements,  
testing, marking 

 Appareils de protection respiratoire –  
Demi-masques filtrants contre les  
particules – Exigences, essais, marquage 

 

Túto európsku normu schválil CEN 8. marca 2001, obsahuje opravu AC vydanú v CEN 24. júla 2002 
a obsahuje zmenu A1, ktorú schválil CEN 26. marca 2009. 

Členovia CEN sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za 
ktorých sa tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy. Aktuali-
zované zoznamy a bibliografické údaje týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požiadanie do-
stať od Riadiaceho strediska CEN alebo od každého člena CEN.  

Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia v akom-
koľvek inom jazyku, ktorú vydal na vlastnú zodpovednosť člen CEN v preklade do národného jazyka a ktorá 
bola oznámená Riadiacemu stredisku CEN, má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie. 

Členmi CEN sú národné normalizačné organizácie Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estón-
ska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, 
Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného 
kráľovstva, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEN 

Európsky výbor pre normalizáciu 
European Committee for Standardization 

Comité Européen de Normalisation  
Europäisches Komitee für Normung 

Riadiace stredisko: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel 
 
© 2009 CEN Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek 

prostriedkami sú celosvetovo vyhradené národným členom CEN. 
Ref. č. EN 149: 2001 + A1: 2009 SK
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Predhovor 
Tento dokument (EN 149: 2001 + A1: 2009) vypracovala technická komisia CEN/TC 79 Ochranné pro-
striedky dýchacích orgánov, ktorej sekretariát je ustanovený pri DIN. 

Táto európska norma musí získať postavenie národnej normy buď zverejnením identického textu, alebo 
jej schválením najneskôr do novembra 2009. Národné normy, ktoré sú s touto normou v rozpore, musia 
sa zrušiť najneskôr novembra 2009. 

Táto európska norma nahrádza !EN 149: 2001." 

Tento dokument obsahuje opravu AC vydanú v CEN 24. júla 2002 a obsahuje zmenu A1, ktorú schválil 
CEN 26. marca 2009. 

Začiatok a koniec textu doplneného, nahradeného alebo zrušeného zmenou A1 je vyznačený v texte 
symbolmi !". 

Zmeny vyplývajúce z vydanej opravy AC sú zapracované na príslušných miestach v texte a sú vyzna-
čené symbolmi ˜™. 
Túto európsku normu vypracoval CEN na základe mandátu, ktorý mu udelili Európska komisia a Európ-
ske združenie voľného obchodu, aby sa podporili základné požiadavky smernice (smerníc) ES. 

Vzťah tejto normy k smerniciam ES je uvedený v informatívnej prílohe ZA, ktorá je neoddeliteľnou súčas-
ťou tejto normy. 

Príloha A je informatívna. 

V súlade s vnútornými predpismi CEN/CENELEC sú povinné prevziať túto európsku normu národné nor-
malizačné organizácie týchto krajín: Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, 
Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemec-
ka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, 
Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska. 

Úvod 
Na používanie sa môže schváliť len taký ochranný prostriedok dýchacích orgánov, ktorého jednotlivé čas-
ti vyhovujú skúšobným požiadavkám daných príslušnou normou alebo časťou normy a ak sa úspešne 
vykonali praktické skúšky s úplným prostriedkom na ochranu dýchacích orgánov. Ak z ľubovoľných príčin 
nie je možné uskutočniť skúšku s úplným prostriedkom, možné je simulovať tento prostriedok za predpo-
kladu, že charakteristika dýchania a rozdelenie hmotností sú podobné ako pri úplnom prostriedku. 

1    Predmet normy 
Táto európska norma určuje minimálne požiadavky na filtračné polmasky ako ochranné prostriedky dý-
chacích orgánov, s výnimkou únikových prístrojov. 

Obsahuje laboratórne skúšky a praktické skúšky, ktorými sa vykonáva porovnanie s požiadavkami. 
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2    Normatívne odkazy 
!Ďalej uvedené citované dokumenty sú nevyhnutné na používanie tohto dokumentu. Pri datovaných 
odkazoch sa používa len citované vydanie. Pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie ci-
tovaného dokumentu (vrátane akýchkoľvek zmien)." 

EN 132 Respiratory protective devices. Definition of terms and pictograms. [Ochranné prostriedky dýcha-
cích orgánov. Definície termínov a piktogramov.] 

EN 134 Respiratory protective devices. Nomenclature of components. [Ochranné prostriedky dýchacích 
orgánov. Terminológia súčiastok.] 

EN 143 Respiratory protective devices. Particle filters. Requirements, testing, marking. [Ochranné pro-
striedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie.] 

!EN 13274-7 Respiratory protective devices – Methods of test –  Part 7: Determination of particle filter 
penetration. [Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Skúšobné metódy. Časť 7: Stanovenie prieniku 
častíc cez filter.]" 

ISO 6941 Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically orien-
ted specimens. [Textílie. Horľavosť. Meranie rýchlosti šírenia plameňa na zvisle umiestnených vzorkách.] 

3    Termíny a definície 
V tejto norme platia definície uvedené v EN 132 a terminológia uvedená v EN 134 !spoločne s nasledujúcim: 

3.1    znovupoužiteľná filtračná polmaska proti časticiam (angl. re-usable particle filtering half 
mask): filtračná polmaska proti časticiam s plánovaným použitím na viac ako jednu pracovnú zmenu" 

4    Opis 
Filtračná polmaska proti časticiam pokrýva nos, ústa a bradu a má vdychovací a/alebo vydychovací ventil 
(ventily). Môže byť výhradne alebo z podstatnej časti zhotovená z filtračného materiálu alebo môže mať 
lícnicovú časť s hlavným filtrom (filtrami), ktorý tvorí neoddeliteľnú časť prístroja. 

V podmienkach suchej a vlhkej pokožky pri pohybe hlavy poskytuje primerané utesnenie tváre používate-
ľa od okolitého prostredia. 

Vzduch vstupuje do filtračnej polmasky proti časticiam a a prichádza priamo do oblasti nosa a úst lícnico-
vej časti alebo cez vdychovací ventil (ventily), pokiaľ je jej súčasťou. Vydychovaný vzduch prechádza cez 
filtračný materiál a/alebo vydychovací ventil (pokiaľ je jej súčasťou) priamo do okolitého prostredia. 

Tieto prístroje sú taktiež navrhnuté na ochranu proti pevným a kvapalným aerosólom. 

5    Rozdelenie 

Filtračné polmasky proti časticiam sú roztriedené podľa svojej filtračnej účinnosti a maximálneho celkové-
ho prieniku. Ide o tieto tri triedy prístrojov: 

FFP1, FFP2, FFP3 

Ochrana poskytnutá polmaskami triedy FFP2 alebo FFP3 znamená, že tieto poskytujú i ochranu proti 
nižšej tried alebo triedam odpovedajúcim prístrojom nižšej triedy alebo tried. 

!Dodatkovo sa filtračné polmasky proti časticiam delia podľa toho, či sú použiteľné na jednu pracovnú 
zmenu, alebo sú znovupoužiteľné (na viac ako jednu pracovnú zmenu)." 
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Tabuľka 4 – Prehľad požiadaviek a skúšok 
! 

Nadpis Požiadavka
Článok 

Počet  
vzorieka Kondicionovanieb 

Skúška 

Článok 

Vizuálna skúška 7.3, 7.4, 7.5, 
7.6, 7.15, 7.18

všetky – 8.2 

Materiál 7.5 6 S.W. (3) 

T.C. (3) 

8.2 

Čistenie a dezinfekcia 7.6 5 A.R. (5) Návod na pou-
žitie od výrobcu

Praktický výkon 7.7 2 A.R. (2) 8.4 

Celková do vnútra smerujúca 
netesnosť 

7.9.1 10 A.R. (5) 

T.C. (5) 

8.5 

Prienik filtrom 7.9.2 9 
(pre každý 
aerosól) 

A.R. (3), S.W. (3),  
(M.S. + T.C. + C.D.) (3) 

8.11 

Znášateľnosť pre pokožku 7.10 10 A.R. (5), T.C. (5) 8.4, 8.5 

Vznietiteľnosť 7.11 4 A.R. (2), T.C. (2) 8.6 

Obsah oxidu uhličitého 7.12 3 A.R. (3) 8.7 

Hlavový upínací popruh 7.13 10 A.R. (5), T.C. (5) 8.4, 8.5 

Zorné pole 7.14 2 A.R. (2) 8.4 

Vydychovací ventil 7.15 10 A.R. (5), T.C. (5) 8.5, 8.2 

Vydychovací ventil – prietok 7.15 3 A.R. (1), T.C. (2) 8.3.4, 8.2 

Vydychovací ventil –  

sila ťahom 

7.15 3 A.R. (1), M.S. (1), 
T.C. (1) 

8.8, 8.2 

Dychový odpor 

(Prístroje s ventilom) 

7.16 12 A.R. (3), S.W. (3),  
T.C. (3), F.C. (3) 

8.9 

Dychový odpor 

(Prístroje bez ventilu) 

7.16 9 A.R. (3), S.W. (3),  
T.C. (3) 

8.9 

Skúška zanášaním (alterna-
tíva len pre FFP1- + FFP2- + 
FFP3-Prístroje na jednora-
zové použitie) 

7.17 3 A.R. (1), T.C. (2) 8.10 

Vymeniteľné dielce 7.18 všetky A.R. 8.2 
A  Väčšina vzoriek sa použije na viac ako iba jednu skúšku. 
b  Skratky: 

A.R.:  Čerstvo z výroby (As received) 

M.S.: Mechanická odolnosť (Mechanical strenght) 

S.W.: Úprava na simuláciu používaním (Simulated wearing treatment) 

T.C.: Tepelné kondicionovanie (Temeperature conditioned) 

F.C.: Kondicionovanie prúdením (Flow conditioned) 

C.D.: Čistenie a dezinfikovanie, ak sa používa (Cleaning and Disinfecting) 

" 
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Príloha A (informatívna) 
 
Označovanie 
 

Odporúča sa označovať nasledujúce súčiastky a konštrukčné skupiny tak, aby sa dali identifikovať. 

Tabuľka A.1 – Označovanie 

Súčiastky/ 
Konštrukčné skupiny 

Označovanie 
súčiastky 

Dátum výroby Poznámka 

Plocha vdychovacieho ventilu – + 1 

Upínací systém + + 1 
+:  označovanie je nevyhnutné 

–:  označovanie nie je nevyhnutné 

1:  súčiastky, ktoré nie je možné označiť, musia mať potrebné informácie uvedené vo výrobcovom návode na použitie 

Súčiastky konštrukčného celku sa nemusia označiť, ak je ich identifikácia zrejmá. Súčiastky, ktoré výrobca neposkytuje ako ná-
hradné diely, nemusia sa označovať, ale musia mať uvedené potrebné informácie v návode na použitie od výrobcu. 
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Príloha ZA (informatívna) 
 
Články tejto európskej normy vyjadrujúce základné požiadavky alebo iné  
ustanovenia smernice ES 
 
Túto európsku normu vypracoval CEN na základe mandátu, ktorý mu udelili Európska komisia a Európ-
ske združenie voľného obchodu, a podporuje splnenie základných požiadaviek smernice ES 89/686/EHS. 

UPOZORNENIE: Na výrobok (výrobky), ktorý (é) je (sú) predmetom tejto normy, môžu sa vzťahovať aj 
ďalšie požiadavky a smernice ES. 
Nasledujúce ustanovenia tejto normy podporujú splnenie základných požiadaviek smernice 89/686/EHS, 
príloha II: 
 

Smernica 89/686/EHS, príloha II Kapitoly a články tejto európskej normy 

1.1.1 5; 7.7; 7.9 

1.1.2.1 5; 7.7; 7.9; 7.12 

1.1.2.2 7.9 

1.2.1 7.6; 7.12; 7.14; 7.16 

1.2.1.1 7.5; 7.6; 7.7; 7.10; 7.11 

1.2.1.2 7.7; 7.8 

1.2.1.3 7.7; 7.14 

1.3.1 7.7 

1.3.2 7.4; 7.5; 7.7 

1.4 10 

2.1 7.13 

2.3 7.14 

2.4 7.6; 9; 10 

2.6 10 

2.8 10 

2.9 7.13; 7.18 

2.12 9 

3.10.1 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.12; 7.16; 7.17; 9; 10 

 
Zhoda s ustanoveniami tejto normy je jedným zo spôsobov zabezpečenia zhody so špecifickými základ-
nými požiadavkami príslušnej smernice a pridružených predpisov EZVO. 
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Literatúra 

EN 140 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking 
(Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky a štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie) 
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Národná príloha NA (normatívna) 

Text zmeny A1 

V Obsahu sa mení označenie Príloha B na Príloha A 

V kapitole 6 sa druhý odsek nahradí textom: 

!Filtračné polmasky proti časticiam EN 149, rok uverejnenia, typ, trieda, verzia (pričom je D verzia pre 
NR polmasku proti časticiam a je nevyhnnutná pre polmasku proti časticiam R)." 

Jestvujúci príklad sa nahradí nasledujúcim: 

!PRÍKLAD. – Filtračná polmaska proti časticiam EN 149: 2001 FFP1 NR D." 

V článku 7.6 sa prvá veta nahradí textom: 

!Ak sa filtračné polmasky proti časticiam plánujú ako znovupoužiteľné, použité materiály musia byť 
odolné proti čistiacim a dezinfekčným prostriedkom a postupom, ktoré odporúča výrobca." 

Po druhej vete sa vloží text: 

!Vo vzťahu k 7.9.2 filtračné polmasky proti časticiam musia po čistení a dezinfekcii splniť požiadavky 
na prienik filtrom pre príslušnú triedu. 

Skúška sa musí vykonať podľa 8.11." 

V tabuľke 1 sa nadpis nad stĺpcom 2 a 3 zmení na !Maximálny prienik skúšobného aerosólu" 

Po tabuľke 1 nasledujúci text sa nahradí takto: 

!Pri každom aerosóle sa celkove musí vyskúšať 9 vzoriek filtračných polmasiek proti časticiam. 

Skúška prieniku filtrom 8.11 podľa EN 13274-7 sa musí vykonať na: 

–  troch vzorkách polmasiek čerstvo z výroby; 

–  troch vzorkách po predpísanej simulácii používania podľa 8.3.1. 

Skúška podľa 8.11 pri expozícii s predpísanou hmotnosťou skúšobného aerosólu 120 mg sa musí  vyko-
nať aj pri filtračných prístrojoch proti časticiam, ktoré majú splniť nároky znovupoužitelnosti a dodatočne 
sa podrobia skúške skladovania podľa EN 13274-7, takto: 

–  pri prístrojoch použiteľných na jednu pracovnú zmenu: 

–  na troch vzorkách po skúške mechanickej odolnosti podľa 8.3.3, následne teplotné kondicio-
novanie podľa 8.3.2; 

–  pri znovupoužiteľných prístrojoch: 

–  na troch vzorkách po skúške mechanickej odolnosti podľa 8.3.3, následne teplotné kondicio-
novanie podľa 8.3.2 a cyklus čistenia a dezinfekcie podľa návodu na použitie od výrobcu." 

V článku 7.17.1 sa prvá veta nahradí textom: 

!Skúška zanášaním je pre prístroje na jednorazové použitie alternatívnou skúškou. Pre znovupoužiteľ-
né prístroje je skúška zanášaním povinná." 

Článok 7.17.3 sa nahradí textom: 

!7.17.3    Prienik filtrom 

Ak sa požaduje, aby filtračné polmasky splnili požiadavky na zanášanie filtra, všetky typy (s ventilom 
a bez ventilu) filtračných polmasiek proti časticiam musia po skúške zanášania filtra splniť požiadavky 
skúšky prieniku filtrom 7.9.2 podľa EN 13274-7. 

Skúška sa vykoná podľa 8.11 a podľa EN 13274-7." 

III 
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Článok 8.11 sa nahradí textom: 

!8.11    Prienik filtrom 

Prístroj sa musí tesne pripevniť na vhodný adaptér a podrobiť sa skúške(am). Zároveň sa musí zabezpe-
čiť, aby stavebné dielce prístroja, ktoré by mohli vplývať na prienik filtrom, ako sú ventily a pripevňovacie 
body na popruhoch,  boli vystavené pôsobeniu skúšobného aerosólu. 

Skúška prieniku filtrom, expozície a skladovania sa musí vykonať podľa EN 13274-7." 

V článku 9.1.3 sa jestvujúci text nahradí textom: 

!Trieda 

Vhodná trieda (FFP1, FFP2 alebo FFP3), nasleduje prázdne miesto (medzera) a potom: 

NR, ak je použitie filtračnej polmasky proti časticiam ohraničené na jednu pracovnú zmenu.  

PRÍKLAD:  FFP3 NR, alebo 

R, ak je filter polmaska proti časticiam znovupoužiteľná. 

PRÍKLAD:  FFP2 R." 

V článku 9.1.8 sa po jestvujúcom texte doplní text: 

!Toto písmeno musí nasledovať za označením triedy po jednom prázdnom mieste (medzere). 

PRÍKLAD:  FFP2 R D." 

V článku 9.2.4 sa jestvujúci text nahradí textom: 

!Trieda 

Vhodná trieda (FFP1, FFP2 alebo FFP3), nasleduje prázdne miesto (medzera) a potom: 

NR, ak je použitie filtračnej polmasky proti časticiam ohraničené na jednu pracovnú zmenu.  

PRÍKLAD:  FFP3 NR, alebo 

R, ak je filter polmaska proti časticiam znovupoužiteľná. 

PRÍKLAD:  FFP2 R." 

V článku 9.2.5 sa jestvujúci text nahradí textom: 

!Písmeno D (Dolomit) odpovedá úžitkovej schopnosti zanášania filtra. Toto písmeno musí nasledovať 
za označením triedy po jednom prázdnom mieste(medzere) (pozri 9.2.4). 

PRÍKLADY:  FFP3 NR D, FFP2 R D" 

Do kapitoly 10 sa doplní nový článok: 

!10.7    Pri prístrojoch, ktoré sú označené NR, sa musí uviesť varovanie, že kombinovaný filter sa ne-
smie použiť viac ako na jednu zmenu." 
 
 
 
 
Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
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