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Wyposażenie szpitalne CEN/TS 14237 CEN/TS  14237:2015-12  Tekstylia w systemie ochrony zdrowia    Tekstylia w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej 

Elementy budynków o określonej 
odporności ogniowej i palności 
(tekstylne i nietekstylne pokrycia 
podłogowe)  

PN-EN 13501-1  PN-EN 13501-1:2019-02  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -– Część 1: Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji na ogień  

KT/P/11/IW KT/P/11/IW (01.08.2021) Ocena zapalności pokryć podłogowych 

Sprzęt ochronny (akcesoria 
zapewniające widzialność) 

PN-EN 13356 PN-EN  13356:2004  Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego -- Metody badań i 
wymagania 

Odzież ochronna (materiały 
przeznaczone do produkcji odzieży 
ochronnej) 
  
 

PN-EN ISO 13688 PN-EN  13688:2013-12 Odzież ochronna -- Wymagania ogólne 

PN-EN 342 PN-EN 342:2018-01 Odzież ochronna -- Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem  

PN-EN 343 PN EN 343+A1:2008  Odzież ochronna –- Ochrona przed deszczem  

PN-EN 469 PN-EN 469:2008     
PN-EN 469:2021-01 

Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej  przeznaczonej do akcji 
przeciwpożarowej  

PN-EN ISO 20471 PN-EN ISO 20471:2013-7 
PN-EN ISO 20471:2013-7/A1:2017-02 

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego -- Metody badania i wymagania 

PN-EN 510 PN-EN  510:2020-04 Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu wplątania się w ruchome części  

PN-EN 1149-5 PN-EN 1149-5:2018-10 Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne 

PN-EN 1150 PN-EN 1150:2001   
PN-EN 1150:2001/Ap1:2011  

Odzież ochronna -- Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego -- Metody badań i 
wymagania 

PN-EN 13034  PN-EN 13034+A1:2010  Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną 
skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży) 

PN-EN 13911 PN-EN 13911:2017-10 Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania i metody badania kominiarek dla strażaków 

PN-EN 14058 PN-EN  14058:2018-02   Odzież ochronna -– Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem 

PN-EN 14325 PN-EN 14325:2018-07 Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi -- Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, 
połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi 

PN-EN 15614 PN-EN 15614:2009 Odzież ochronna dla strażaków – Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej 
używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej 

PN-EN ISO 11611 PN-EN ISO 11611:2015-11 Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych 

PN-EN ISO 11612 PN-EN ISO  11612:2015-11  Odzież ochronna – Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem  

PN-EN ISO 14116 PN-EN ISO  14116:2015-12 Odzież ochronna – Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem -- Materiały, zestawy materiałów i 
odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu  płomienia   

 PN-EN 61482-1-2 PN-EN  61482-1-2:2015-04 Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem 
elektrycznym -- Część 1-2: Metody badań -- Metoda 2: Określanie klasy ochrony przed łukiem elektrycznym 
materiałów  i odzieży przy zastosowaniu wymuszonego i ukierunkowanego łuku elektrycznego (komora 
probiercza)   

 IEC 61482-2 IEC 61482-2:2018 Praca pod napięciem -  Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem  
elektrycznym – Część 2: Wymagania. 

 PN-EN 61340-5-1 PN-EN   61340-5-1:2017-01 Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- 
Wymagania ogólne 
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Odzież robocza (odzież i materiały 
przeznaczone do jej produkcji) 
 

PN-P-84525 PN-P 84525:1998  Odzież robocza -- Ubrania robocze 

Sprzęt ochraniający  dłonie i 
ramiona (materiały przeznaczone do 
produkcji rękawic)    

PN-EN 388 PN-EN 388+A1:2019-01 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi  

PN-EN 407 PN-EN 407:2007 
PN-EN 407:2020-10 

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco/lub ogień)  

PN-EN 420 PN-EN 420+A1:2012     Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań 

PN-EN 511  PN-EN 511:2009  Rękawice chroniące przed zimnem. 

PN-EN 659  PN-EN 659+A1:2010  Rękawice ochronne dla strażaków. 

PN-EN 12477 PN-EN 12477:2005    
PN-EN 12477:2005/A1:2007 

Rękawice ochronne dla spawaczy 

PN-EN 16350 PN-EN 16350:2014-08 Rękawice ochronne – Właściwości elektrostatyczne 

Wyroby przemysłu tekstylnego, 
odzież (w tym odzież ochronna i 
robocza), tekstylia domowe, bielizna 
pościelowa i stołowa, obicia 
tapicerskie, materace 

KT/P/04/IW KT/P/04/IW (02.01.2018) Kryteria techniczne. Tekstylia, elementy tapicerskie, materace. Ocena trudnozapalności 

KT/B/08/IW KT/P/08/IW (01.08.2021) Kryteria techniczne. Produkty włókiennicze.  Kryteria oceny właściwości higienicznych 

KT/P/10/IW KT/P/10/IW (01.08.2021) Ocena zapalności materiałów włókienniczych użytkowanych w pozycji pionowej 

Wyroby przemysłu tekstylnego, 
odzież (w tym odzież ochronna i 
robocza), tekstylia domowe, bielizna 
pościelowa i stołowa, sprzęt dla  
dzieci (dopuszczalna zawartość 
formaldehydu) 

PN-P-82011 PN-P 82011:1996  Tekstylia -– Dopuszczalne zawartości formaldehydu 

Wyroby przemysłu tekstylnego 
(płaskie wyroby tekstylne, płaskie 
wyroby tekstylne powlekane) 

PN-EN 13758-2  PN-EN 13758-2+A1:2007  Tekstylia –- Właściwości ochronne przed działaniem promieniowania UV – Część 2: Klasyfikacja i znakowanie 

PN-EN 14465 PN-EN 14465:2005   
PN-EN 14465:2005/A1:2007  

Tekstylia -– Wyroby meblowe -– Specyfikacja i metody badań 

Wyroby przemysłu tekstylnego 
(płaskie wyroby tekstylne, płaskie 
wyroby tekstylne powlekane) 

PN-EN 15619 PN-EN 15619:2014-05  Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi –- Bezpieczeństwo konstrukcji 
tymczasowych (namioty) –- Wymagania dla płaskich wyrobów powleczonych przeznaczonych na namioty i 
podobne konstrukcje 

PN-ISO 8095 PN-ISO 8095:1999  Płaskie wyroby tekstylne powleczone PVC, przeznaczone na plandeki -- Specyfikacja 

CEN/TS 14237 CEN/TS  14237:2015-12  Tekstylia w systemie ochrony zdrowia    Tekstylia w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej 

Wyroby przemysłu tekstylnego 
(przędze, nici) 

KT/P/05/IW KT/P/05/IW (01.08.2021) Kryteria techniczne. Nici odzieżowe. Wyznaczanie odporności na zapalenie 

Wyroby przemysłu tekstylnego 
(pokrycia podłogowe) 

PN-EN 14215 PN-EN 14215:2018-12 Włókiennicze pokrycia podłogowe -– Klasyfikacja dywanów i chodników z okrywą wytwarzanych techniką 
maszynową 

KT/B/08/IW KT/P/08/IW (01.08.2021) Kryteria techniczne. Produkty włókiennicze.  Kryteria oceny właściwości higienicznych 

KT/P/11/IW KT/P/11/IW (01.08.2021) Ocena zapalności pokryć podłogowych 

Odzież 
 

PN-EN 13758-2 PN-EN 13758-2+A1:2007  Tekstylia –- Właściwości ochronne przed działaniem promieniowania UV – Część 2: Klasyfikacja i znakowanie 
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ważne od dnia 01.02.2022 

Tekstylia domowe. Bielizna 
pościelowa i stołowa 

PN-EN 13773 PN-EN 13773:2004  Wyroby włókiennicze -– Zachowanie się podczas palenia – Zasłony i firanki -– System klasyfikacji 

PN-EN 14533 PN-EN 14533:2015-04 Wyroby włókiennicze -– Zachowanie się elementów pościeli podczas palenia -– System klasyfikacji 

PN-EN 14697 PN-EN 14697:2007  Tekstylia -– Ręczniki frotté i ręcznikowe tkaniny frotowe -– Wymagania i metody badań 

Sprzęt dla dzieci (tekstylia, 
właściwości palne) 

PN-EN 14878 PN-EN 14878:2009 
PN-EN 14878:2009/AC:2009  

Tekstylia -– Zachowanie się dziecięcej bielizny nocnej podczas palenia -- Specyfikacja  

Zabawki (zabawki i materiały  do 
produkcji zabawek)   

PN-EN 71-1 PN-EN 71-1+A1:2018-08    Bezpieczeństwo zabawek -– Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne 

PN-EN 71-2 PN-EN 71-2:2021-05 Bezpieczeństwo zabawek -– Część 2: Palność 

PN-EN 71-3 PN-EN 71-3+A1:2021-09 Bezpieczeństwo zabawek –- Część 3: Migracja określonych pierwiastków 

Wyroby przemysłu tekstylnego, 
odzież, tekstylia domowe, bielizna 
pościelowa i stołowa, obicia 
tapicerskie, materace 

KT/E/21/IW KT/E/20/IW (01.08.2021) Kryteria techniczne oceny tekstyliów na znak ekologiczny „Przyjazny dla człowieka” i oznaczanie tym 
znakiem 

KT/E/22/IW  KT/E/21/IW (01.08.2021) Kryteria techniczne oceny tekstyliów dla dzieci na znak „Bezpieczny dla dziecka” i oznaczanie tym znakiem 

KT/E/20/IW KT/E/22/IW (01.08.2021) Kryteria techniczne oceny tekstyliów dla dzieci na znak „Bezpieczny dla niemowląt” i oznaczanie tym 
znakiem 


