
 

Dvoustránkové vydání červen 2013 

revize z října 1999 

Bezpečnost práce je vždy mimořádně důležitá, obzvláště pak při aplikaci nátěrů nádrží. Ilustrace v tomto listu ukazují 

jednoduchá základní opatření, která zajistí bezpečnost práce.  

 

 

INFORMACE 

BEZPEČNOST PRÁCE VE STÍSNĚNÝCH PROSTORÁCH 

Bezpečné pracovní postupy: stísněné prostory 

Bezpečnost práce je vždy mimořádně důležitá, obzvláště 

však při aplikaci nátěru nádrží. 

Čištění tryskáním 

Komunikace mezi 
pracovníkem provádějícím 
tryskání a operátorem  

Helma s přívodem vzduchu 

Nátěr 

Míchání barev 
mimo nádrž  

Varování: nebezpečí 
požáru a výbuchu 

Rozstřikovací zařízení 
elektricky připojené k 
hmotě 

Odsávací ventilátor   

Dozor v neustálém 

kontaktu s pracovníky 

provádějícími nátěr 

(vlastní oděv) 

Přívod čerstvého a 
suchého vzduchu 
při aplikaci a sušení  

Uskladnění barev, 
ředidel atd. mimo 
nádrže 

Zákaz vstupu 

Ovládání 
pojistného ventilu 
nebo signálního 
tlačítka 

Zábradlí kolem 
pracovní plochy na 
lešení 

Nepoškozené hadice 
(pravidelně 
kontrolovat) 

Rukavice 

Pokládat předměty 
opatrně - neházet 

Bezpečnostní světla max. 12-24 v 

Záchranný pás a lano 

Přívod čerstvého 
suchého vzduchu 
směrem ke dnu 

Konec vzduchové sací 
trubice u dna (výpary 
rozpouštědla jsou těžší 
než vzduch) 

NE 
Žádné železné nástroje, 
zapalovače, sirky, obuv 
s hřeby (ideálně 
antistatická obuv). Zákaz 
kouření, svařování apod.  

NE 

Žádné nylonové 
overaly, plastové 
nádoby (statická 
elektřina) 

 

Sušení 



 

 

INFORMACE 

BEZPEČNOST PRÁCE VE STÍSNĚNÝCH PROSTORÁCH 

červen 2013 

Bezpečné pracovní postupy: 

způsoby větrání 

 

Ventilace metodou vytlačení pro výpary těžší než vzduch. 

 

Ventilace metodou vytlačení pro výpary lehčí než vzduch. 

 

Omezení odpovědnosti – SPOLEČNOST PPG NEPONESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ODŠKODNĚNÍ (AŤ UŽ NA 
ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLIV OPOMENUTÍ, ODPOVĚDNOSTI ČI PŘEČINU) ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ ČI 
NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ SE JAKKOLIV TÝKAJÍ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ČI JSOU JÍM ZPŮSOBENY.  Údaje obsažené v tomto 
listu jsou určeny pouze pro informaci a jsou založeny na laboratorních testech, které společnost PPG považuje za spolehlivé. 
Společnost PPG může kdykoliv změnit informace zde obsažené v důsledku získaných praktických zkušeností a pokračujícího 
vývoje výrobků. Veškerá doporučení nebo návrhy týkající se používání výrobků společnosti PPG, ať už v technické 
dokumentaci nebo v odpovědi na konkrétní dotaz apod., jsou založeny na údajích, které jsou podle nejlepšího vědomí 
společnosti PPG spolehlivé. Výrobek  
a související informace jsou určeny pro uživatele, kteří mají požadované znalosti a odborné dovednosti v příslušném oboru,  
a koncový uživatel nese odpovědnost za určení vhodnosti výrobku pro jeho vlastní konkrétní použití, přičemž se předpokládá, 
že kupující tak učinil dle svého vlastního uvážení a na vlastní riziko. Společnost PPG nemá žádnou kontrolu nad kvalitou nebo 
stavem substrátu nebo různými faktory, které ovlivňují použití výrobku. Společnost PPG proto nepřijímá žádnou odpovědnost 
vznikající z jakékoliv ztráty, zranění nebo poškození v důsledku takového použití obsahu těchto informací (pokud uzavřená 
písemná ujednání nestanoví jinak). Odchylky v prostředí aplikace, změny v postupech použití nebo extrapolace údajů mohou 
vést k neuspokojivým výsledkům. Tento list nahrazuje všechny předchozí verze a kupující je odpovědný za to, že si před 
použitím výrobku ověří, zda jsou tyto informace aktuální. Aktuálně platné listy všech výrobků PPG Protective & Marine 
Coatings jsou uloženy na www.ppgpmc.com. Anglický text tohoto listu bude převládat nad jakýmkoliv překladem. 

Přenosný odsávací ventilátor 
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Pružný kabel  

Čisticí a inertní 

atmosféra v nádrži 

vzduch 
poklop  

Přenosný 

vstřikovací 

ventilátor 

Pružný kabel 

Čisticí a inertní 

atmosféra v nádrži 

vzduch poklop 

http://www.ppgpmc.com/

