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Zapraszamy do lektury kolejnego artyku u z cyklu przybli aj cego zagadnienia 
zwi zane ze rodkami ochrony indywidualnej stra aka. W tym artykule omówimy 
ubrania ochronne dla stra aków, które s stosowane jako g ówne ubranie ochronne 
w ka dej jednostce stra y po arnej nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

FIRENERD-PL

Ubrania ochronne 
w pracy stra aka

Na samym początku powsta-

nia jednostek ochrony prze-

ciwpożarowej nie było żad-

nego wyposażenia chroniącego 

strażaka przed ogniem. Każdy był 

ubrany w to, co nosił na co dzień. 

Później pojawiły się różnego kro-

ju mundury (nie ubrania ochron-

ne), składające się z bluzy i spodni. 

Wyróżniały one straże pożarne 

pod względem miasta, z którego 

się wywodziły. Nie miały żadnych 

cech ochronnych. Jedynie chro-

niły przed obtarciami i przecięcia-

mi. Bluzy wykonane były z grube-

go sukna lub drelichu, były ciężkie, 

grube i nie zapobiegały poceniu się. 

Nie dawały komfortu w użytkowa-

niu. Natomiast spodnie szyto z tka-

niny bawełnianej, przypominającej 

dzisiejszą gabardynę.

Dalszy rozwój tego typu ubrań 

to pojawienie się mundurów, a wła-

ściwie tylko kurtek, wykonanych 

ze skóry garbowanej. Rozwój tego 

typu ochrony rozpoczął się na Zacho-

dzie, gdzie zaczęto stosować pierw-

sze takie kurtki, ze względu na wła-

ściwości ochronne skóry. Głównie 

skupiano się na stosowaniu kurtek 

z odpowiednich materiałów, po-

nieważ nie istniało pojęcie ochro-

ny kompleksowej skupiające się 

na ochronie całego ciała, a nie tylko 

tułowia lub wybranych części ciała.

Tak wyglądała ochrona ciała 

do lat 70. XX wieku, a nawet lat 

późniejszych. Wiązało się to z fak-

tem, że dopiero w latach 70. dało 

się wytworzyć pierwsze materiały 

i tkaniny odporne na ogień i inne 

czynniki. Początkowo były one two-

rzone nie dla straży pożarnych, tyl-

ko do celów wojskowych. Materia-

ły tworzono pierwotnie dla NASA. 

Jednak z czasem, dostrzegając ich 

własności ochronne, zaczęto je sto-

sować w rozwiązaniach cywilnych, 

a także straży pożarnej. Mimo wpro-

wadzenia ubrań nowego typu przez 

niektóre państwa, jak np. USA, Ka-

nadę, jeszcze w wielu krajach świa-

ta (szczególnie z powodu ceny no-

wych ubrań) aż do lat 90. noszono 

ubrania chroniące w minimalnym 

stopniu przed ogniem. Były to czę-

sto także tzw. sztormiaki, nie chro-

niące przed ogniem, ale za to za-

trzymujące wodę, z którą strażak 

miał do czynienia od zawsze.

Typy ubra  
ochronnych
Dziś działania nie polegają głównie 

na zwalczaniu pożarów, ale na sze-

regu różnych działań, w tym działań 

z zakresu ratownictwa techniczne-

go. Aby odpowiednio chronić stra-

żaków podczas różnego rodzaju 

zdarzeń, z jakimi mają do czynienia 

podczas służby, oraz żeby umożli-

wić im wygodną i ergonomiczną 

pracę, dostępne są trzy typy ubrań 

ochronnych, odpowiadające głów-

nym obszarom działań:

• ubrania ochronne dla strażaków; 

zgodne z normą EN 469,

• ubranie do zwalczania poża-

rów w  przyrodzie; zgodne 

z EN 15384:2003 i EN 15614:2007,

• ubranie do działań z zakresu ra-

townictwa technicznego, zgod-

ne z EN 11612:2015.

W ókna i materia y 
stosowane do produkcji
Aby wytworzyć ubranie ochron-

ne, potrzebne są materiały, które 

zapewnią strażakowi odpowied-

nią ochronę. Do wytworzenia tych 

materiałów niezbędne są specjal-

ne włókna trudnopalne, dokład-

nie włókna aramidowe (nie topią 

się, nie skraplają się; jedynie docho-

dzi do zwęglenia włókna). Włókna 

te zostały wynalezione w latach 60. 

w firmie DUPONT. Aramidy dzielą się 

na dwa typy: metaaramidy i para-

aramidy. Typy te mają związek z licz-

bą wiązań chemicznych w struktu-

rze materiałów. Im większa liczba 

wiązań, tym włókno wykazuje lep-

sze właściwości (najlepsze są para-

aramidy; mocniejsze i odporniejsze 

na temperaturę od metaaramidów).
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zobisoksazolu, w skrócie PBO). PBI 

został wynaleziony już w 1949 roku 

i przez kilkanaście lat był wykorzy-

stywany przez NASA w produkcji 

skafandrów kosmicznych. Dopiero 

w 1980 roku PBI wdrożono do użyt-

ku w ubraniach ochronnych dla stra-

żaków. PBO natomiast powstało 

w Kalifornii dopiero w tym samym 

roku co wdrożenie PBI do użytku 

strażackiego, czyli w 1980 roku. 

W tym momencie PBO występu-

je również pod nazwą ZYLON i jest 

produkowane w Japonii. 

Ze względu na fakt, że wykonanie 

materiału dla ubrania ochronnego 

z jednego włókna byłoby zbyt dro-

gie lub nie przyniosłoby odpowied-

niego poziomu ochrony, materiały 

wykonuje się z mieszanki różnych 

włókien. W ciągu ostatnich 50 lat 

powstał szereg różnych materiałów 

o różnych gramaturach, wykorzy-

stanych do produkcji zewnętrznych 

warstw ubrań specjalnych. Najpo-

pularniejszymi kompozycjami ma-

teriałowymi są i były: 

• NOMEX IIIA – 93% NOMEX, 5% KE-

VLAR, 2% włókno antystatyczne.

• NOMEX DELTA T (TOUGH) – 75% 

NOMEX, 23% KEVLAR, 2% P140 

włókno antystatyczne.

• MILLENIA – 59% paraaramid, 39% 

PBO, 2% włókno antystatyczne.

• GEMINI XTL – 59% paraaramid, 

39% PBI, 2% włókno antystatycz-

ne.

• PBI MATRIX – 60% KEVLAR, 

40% PBI.

• PBI MAX – 30% KEVLAR, 70% PBI.

• NOMEX 3DP – 50% NOMEX, 50% 

KEVLAR.

• TITAN 1250 – 59% NOMEX, 

40% KEVLAR, 1% włókno anty-

statyczne.

• TITAN 1260 – 74% PBI, 23% 

NOMEX, 3% KEVLAR.

• BASOFIL – 40% KEVLAR, 30% 

NOMEX, 30% BASOFIL. 

• KERMEL HEROSKIN – 99% 

KERMEL, 1% włókno antysta-

tyczne.

• KERMEL HTA – 63% KERMEL, 

36% paraaramid, 1% włókno an-

tystatyczne.

W przypadku kompozycji mate-

riałowych dla części termoizolacyj-

nej ubrania ochronnego tutaj po-

jawia się szereg włókien aramido-

wych wraz z domieszkami włókien 

pochodnych NYLONOWI, pozwala-

jących dobrze odprowadzać pot. 

Materiały stosowane natomiast 

do produkcji dobrych membran 

Pierwszym włóknem wynalezio-

nym na początku 1960 roku był NO-

MEX (metaaramid), który już 5 lat 

później stał się wiodącym włóknem 

stosowanym w produkcji ubrań 

ochronnych dla strażaków. Kolej-

nym włóknem jest KEVLAR (para-

aramid), wynaleziony w 1970 roku 

przez kobietę polskiego pocho-

dzenia Stephanie Kwolek. Zaraz po 

nomexie KEVLAR jest jednym z naj-

bardziej rozpoznawalnych na świe-

cie włókien specjalnych stosowa-

nych do produkcji materiałów dla 

strażaków. Od momentu wynalezie-

nia tych dwóch włókien powstało 

wiele innych włókien aramidowych 

stworzonych przez firmy z całego 

świata, które nie ustępują parame-

trom ochronnym NOMEXOWI i KE-

VLAROWI. Tymi włóknami są: me-

taaramidy KERMEL i CONNEX oraz 

paraaramidy TECHNORA i TWARON.

Innym rodzajem włókien stosowa-

nych w materiałach ubrań ochron-

nych są włókna polimerowe o bar-

dzo wysokiej odporności na ciepło 

i z dwukrotnie większą wytrzymało-

ścią mechaniczną niż włókna para-

aramidowe. Włókna te noszą nazwę 

PBI (polybenzimidazole) oraz PBO – 

włókna z poli (p-fenyleno-2,6-ben-

Fot. 1. Tzw. klin u yty w kroju r kawa, 
umo liwiaj cy swobodne ruchy r ki

Fot. 2. Aramidowe pó r kawiczki zastosowane w kurtce ubrania
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to, podobnie jak aramidy, wysoko-

specjalizowane materiały otrzymy-

wane w zaawansowanej produkcji 

chemicznej. W ubraniach tanich, 

o słabych parametrach ochronnych, 

można spotkać membrany poliestro-

we lub poliuretanowe o bardzo sła-

bej oddychalności (odprowadzanie 

pary wodnej). Liderzy rynkowi ubrań 

specjalnych stosują wysokiej jako-

ści mikroporowe membrany poli-

uretanowe o wysokiej oddychalno-

ści i niskiej przepuszczalności wody 

oraz membrany bazujące na teflo-

nie (PTFE – polytetrafluoroethylene) 

posiadające najlepsze ze wszystkich 

membran parametry oddychalno-

ści, ochrony przed wodą, wiatrem 

i odpornością na ciepło. Najpopu-

larniejszymi membranami stosowa-

nymi w ubraniach są:

• GORE TEX – wynaleziona 

w 1969 roku przez amerykańską 

firmę W.L. Gore. Podobnie jak ara-

midy, GORE TEX przez pierwsze 

lata była wykorzystywana przez 

NASA w programach kosmicz-

nych. Dopiero po 1980 roku znala-

zła zastosowanie w straży. W ofer-

cie znajdziemy takie membrany, 

jak: GORE RT7100, CROSSTECH 

lub GORE PARALLON. 

• SYMPATEX – membrany tego 

znaku handlowego powstały 

w roku 1986 dzięki konsorcjum 

kilku niederlandzkich firm. Dziś 

firma ma siedzibę w Niemczech 

i produkuje również membrany 

dla ubrań specjalnych, jednak nie 

są one tak popularne jak konku-

rencyjnej firmy amerykańskiej.

• Zamienniki NO NAME – stosowa-

ne w tańszych ubraniach przez fir-

my nie będące liderami na świa-

towych rynkach.

Konstrukcja ubra
Ubranie ochronne dla straży pożar-

nej wykorzystywane na co dzień 

przez wszystkie straże, przezna-

czone do zwalczania pożarów we-

wnątrz obiektów, zapewnia ochro-

nę dla ciała strażaka przed oddzia-

ływaniem ciepła, płomieni, pary 

wodnej, wody oraz również niektó-

rych związków chemicznych. Skła-

da się z kurtki i ze spodni. Wszystkie 

obecne ubrania ochronne dostęp-

ne na rynku są w konstrukcji wie-

lowarstwowej, mogącej zapewnić 

ochronę przed wyżej wspomnia-

nymi zagrożeniami. Jednym z klu-

czowych zadań ubrania ochronne-

go jest ochrona przed promienio-

waniem cieplnym, która zawiera się 

w wielowarstwowości ubrania. Spo-

wodowane jest to tym, że pomiędzy 

warstwami ubrania znajduje się po-

wietrze, które jest najlepszym izo-

latorem przed promieniowaniem 

cieplnym. Z tego też względu nie-

które materiały stosowane w kon-

strukcjach ubrań ochronnych pod 

wpływem ciepła kurczą się lub roz-

szerzają, tworząc dodatkowe prze-

strzenie powietrzne będące izolacją 

przez przeniknięciem ciepła.

Na główną konstrukcję ubrań 

ochronnych składają się trzy ele-

menty. Są to: warstwa zewnętrzna, 

membrana oraz warstwa termoizo-

lacyjna. Połączenie warstw powodu-

je, że ubranie osiąga pewną masę. 

Wszyscy obecni producenci stara-

ją się utrzymać łączną masę g/m2 

w  wartości około 550 g/m2. 

Dzięki temu ubranie zachowuje 

niezbędne walory ochronne okre-

ślone w normie EN oraz nie jest 

zbyt ciężkie.

Warstwa zewnętrzna – ma za za-

danie chronić przed działaniem pło-

mienia, ciepła, przekłuciem, prze-

cięciem i musi być odporna na roz-

darcie. Jeszcze jedną ważną cechą 

materiałów używanych do warstwy 

Fot. 3. Zaczep do r kawic, przyszyty przy dolnej 
kieszeni kurtki

Fot. 4. Zaczepy do np. mikrofonog o nika radiostacji, przyszyte u góry kurtki
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zewnętrznej jest ciężar. Podobnie 

jak całość warstw, masa określona 

jest w g/m2. Im większy ciężar ma-

teriału przypadający na m2, tym 

lepsza ochrona, w szczególności 

przed ciepłem, jednak związane 

jest to z większym ciężarem ubrania, 

przez co może być ono niewygodne.

Membrana – warstwa odporna 

(nie przepuszczająca do wewnątrz) 

na działanie wody, wiatru, określo-

nych substancji chemicznych, a także 

krwi. Jej istotną cechą jest także od-

prowadzanie na zewnątrz potu i pary. 

Jej wykonanie uniemożliwiają dosta-

nie się z jednej strony wyżej wymie-

nionych czynników, ale umożliwiają-

cych przepuszczenia z drugiej stro-

ny potu wydzielanego przez strażaka 

podczas pracy. Oprócz tego powin-

na ona być wykonana jako trudno-

palna. Skuteczność membrany okre-

ślają dwa współczynniki:

• mvp – gramy pary wodnej na metr 

kwadratowy na  24  godziny 

(g/m2/24 h); oddychalność 

(breathability); współczyn-

nik określający, ile gramów 

pary wodnej może zostać wy-

dalone na zewnątrz przez metr 

kwadratowy tkaniny w  ciągu 

dwudziestu czterech godzin,

• mm – milimetry słupa wody; wo-

doodporność (waterproofness). 

Współczynnik określający, jaki 

słup wody (tzn. ciśnienie) po-

woduje, że wilgoć zaczyna sa-

moistnie przeciekać przez war-

stwę tkaniny.

Warstwa termoizolacyjna – jej 

zadaniem jest ochrona przed dzia-

łaniem ciepła kondukcyjnego, kon-

wekcyjnego i radiacyjnego (prze-

wodzonego, unoszonego, promie-

niowania). Wykonana jest z włókien 

aramidowych budową przypomina-

jących filc lub watę, które są wszy-

te w ochrony materiał trudnopalny. 

Najnowsze konstrukcje warstwy ter-

moizolacyjnej przypominają war-

stwy zewnętrze; czyli są to cienkie, 

lekkie materiały o właściwościach 

ochrony przed różnymi formami 

ciepła. Warstwa termoizolacyjna 

może być zszyta na stałe z pozo-

stałymi warstwami lub mieć możli-

wość wypięcia. W potocznym żargo-

nie strażackim ta warstwa nazywana 

jest podpinką. Przez wiele lat krąży-

ło mylne sformułowanie, że odpo-

wiedzialna jest ona za ochronę przed 

zimnem. Dlatego należy pamiętać 

(jeżeli posiadamy ubranie z odpi-

naną termoizolacją), że jest to inte-

gralna część ubrania i nie należy 

stosować ubrania bez tej warstwy 

podczas wielu rodzajów pożarów.

Na co zwróci  uwag
Przy wyborze ubrania ochronnego 

warto przyjrzeć się kilku szczegó-

łom, które wpłyną na ergonomię, 

bezpieczeństwo pracy oraz ułatwią 

konserwację ubrania. Zacznijmy 

może od samego sposobu wykroju 

ubrania. W ubraniach wykrojonych 

i uszytych w prostym kroju, bez róż-

nego rodzaju tzw. klinów, zginanie 

rąk i nóg powoduje, że kurtka lub 

spodnie unoszą się nam, odkrywa-

jąc tym samym zakryte części ciała. 

Również samo schylanie się w tego 

typu ubraniach sprawia strażakom 

problemy. Najnowsze rozwiązania 

krojem opierają się na odzieży spor-

towej, przez co wykonywanie ru-

chów jest swobodne, a do tego nie 

odkrywa się ciała podczas działań.

Standardem w ubraniach stają się 

tzw. półrękawiczki, które dodatko-

wo chronią dłoń i część ręki w okoli-

cach nadgarstka przed oparzeniem, 

a dodatkowo zapobiegają unosze-

niu się rękawa na ręce. Półrękawicz-

ki, tak jak inne elementy ubrania 

ochronnego, muszą być wykona-

Fot. 5. Zabrudzenia oleiste na warstwie zewn trznej; 
ubranie wymaga profesjonalnego prania

Fot. 6. Odbarwienia i uszkodzenia spowodowane wysok  temperatur . Ubranie 
kwalifikuje si  do natychmiastowego wycofania z u ytkowania
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Produkowane we Francji

89-203 Zamość k. Bydgoszczy 

ul. Poznańska 16-18, tel. 800 278 178

e-mail: info@eurodis.pl, www.eurodis.pl

LEKKIE

L E K K I E

OCHRONA I KOMFORT

26 cm, wysoka cholewka

1 centralny, łatwy 

w użyciu zamek wymienny, 

przypinany do buta 

zatrzaskiem.

Wygodny w użyciu

Aluminiowy 

podnosek, 

o 50% lżejszy 

od metalu

Podeszwa INOX 

dla ochrony przed 

przebiciami

LEKKIE
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od od od metmetmetalualualu

EN-150902430/2015

W 100% nieprzepuszczająca 

wilgoci i oddychająca membrana 

SYMPATEX® dla optymalnego 

komfortu i oddychalności

ne z materiału aramidowego. W tańszych wersjach 

ubrań ochronnych półrękawiczki zastąpione są poje-

dynczą szlufką, przeznaczoną na kciuk. Ma to jedynie 

zapobiegać unoszeniu się rękawa.

Wszyscy strażacy zwracają szczególna uwagę na licz-

bę kieszeni w ubraniach ochronnych, aby móc do nich 

włożyć najpotrzebniejszy podręczny sprzęt. Żeby ten 

sprzęt nie utrudniał nam swobody ruchów, zwróćmy 

uwagę, czy kieszenie zastosowane w ubraniu są tzw. 

zewnętrzne, czyli naszyte od zewnątrz ubrania. Dzię-

ki takiemu uszyciu wypełniona kieszeń nie będzie na-

ciągała bazowej warstwy zewnętrznej. 

Z innych elementów, które są przydatne w ubraniach 

ochronnych, są to: kieszenie boczne, kieszeń na radio-

stację, zaczepy do latarki lub mikrofonogłośnika radio-

stacji, wysoki kołnierz w kurtce, zaczep do rękawic oraz 

szerokie, wysoko zszyte szelki spodni. 

Kolorystyka ubra
Na rynku wśród producentów ubrań ochronnych mo-

żemy spotkać szeroką gamę kolorystyczną propono-

waną dla ubrań. Coraz częściej są to kolory jasne lub 

jaskrawe. Taki stan kolorystyczny ubrań nie jest przy-

padkowy. Głównym zamiarem odejścia od stosowa-

nych do tej pory kolorów czarnego i granatowego jest 

uwidocznienie zabrudzeń na ubraniach. Uwidocznie-

nie zabrudzeń na jasnym kolorze daje strażakowi szyb-

szą wizualną informację, że ubranie należy wyprać. In-

nym aspektem przemawiającym za kolorami jasnymi 

bądź jaskrawymi jest widoczność strażaka. Podczas 

działań w pochmurny dzień, w zadymieniu lub pod-

czas działań na drogach, strażak w jasnym jaskrawym 

kolorze jest bardziej widoczny niż w ubraniach w ko-

lorach granatowym lub czarnym. Jak można zauwa-

żyć chociażby w Europie, od kilku lat przeważa trend 

na zakup ubrań jasnych, ze względu na zwiększoną wi-

doczność strażaków. Kolorystyka ubrań związana jest 

również z konkretnymi włóknami. Włókna aramidowe, 

takie jak np. NOMEX, możemy znaleźć w szerokiej ga-

mie kolorystycznej. Natomiast włókno PBI możemy za-

kupić w kolorze czarnym lub piaskowym. W tym przy-

padku jest to związane z samą chemiczną charaktery-

styką włókna, którego nie można zafarbować na inne 

kolory. Inaczej mówiąc, kolory włókna PBI są jego na-

turalnymi kolorami.

Ubrania ochronne 
w Polsce i na wiecie
W Polsce mamy szereg ujednoliconych przepisów do-

tyczących ubrań ochronnych, które nie tylko uwzględ-
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niają aspekty wytrzymałościowe, ale również okre-

ślają wzornictwo ubrania. Państwowa Straż Pożarna 

opiera się na ubraniach, które muszą spełniać wy-

magania normy EN 469, ale także muszą otrzymać 

świadectwo dopuszczenia CNBOP w Józefowie. Do-

datkowo ubranie ochronne przeznaczone do stoso-

wania w jednostkach PSP musi być zgodne pod ką-

tem wzoru zawartego w Zarządzeniu nr 9 Komen-

danta Głównego PSP. Takie ubranie musi być m.in. 

w kolorze czarnym lub granatowym, posiadać układ 

taśm odblaskowych srebrnych i żółtych, trzy kiesze-

nie oraz dwa napisy STRAŻ.

Ubrania przeznaczone do użytku w innych jednost-

kach przeciwpożarowych, podobnie jak w przypad-

ku jednostek PSP, muszą być zgodne z normą EN 469 

i posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Nato-

miast kwestia kolorystyki, układu taśm odblasko-

wych, kieszeni czy innych elementów nie jest ograni-

czona żadnymi przepisami. Dlatego w Polsce w jed-

nostkach ochotniczych lub jednostkach zakładowych 

straży pożarnych coraz częściej można spotkać ubra-

nia wykonane z materiałów o jasnych kolorach, posia-

dające układy taśm odblaskowych identyczne z ubra-

niami stosowanymi na zachodzie Europy. Jednostki, 

które posiadają większe zasoby pieniężne, zakupują 

ubrania zagranicznych producentów, które dostępne 

są na rynku polskim i które posiadają świadectwo do-

puszczenia CNBOP. W tym momencie świadectwo do-

puszczenia posiadają wybrane modele firm LION AP-

PAREL oraz ROSENBAUER.

Konserwacja i czyszczenie
Ze względu na to, że ubrania ochronne wytworzone 

są ze specjalnych materiałów, należy ściśle przestrze-

Fot. 7. Okienko inspekcyjne pozwalaj ce oceni  stan wewn trznych 
warstw ubrania

gać zasad prania, zawartych w instrukcji użytkowania 

dołączonej do ubrania. Dodatkowo zawsze w środku 

ubrania wszyta jest informacja zawierająca zasady pra-

nia, która jest pomocna dla pracowników zewnętrznej 

pralni. Na informacji znajdują się również zunifikowa-

ne piktogramy, informujące również o zabronionych 

czynnościach. Pamiętajmy, aby wstępne czyszczenie 

(dekontaminacja wstępna) wykonać jeszcze na miej-

scu akcji po przeprowadzonych działaniach. Do tego 

celu w wielu przypadkach wystarczy woda, którą na-

leży spłukać ubranie. Jeżeli na ubraniu pojawiły się po-

jedyncze zabrudzenia, spłukujemy je wodą lub może-

my wyczyścić np. za pomocą delikatnej szmatki i cie-

płej wody.

Jeżeli ubranie zostałoby uszkodzone fizycznie (roz-

darcie, przepalenie), w żadnym wypadku nie nale-

ży przeprowadzać samemu napraw. W tym przypad-

ku również należy trzymać się informacji z instrukcji 

użytkowania, która najczęściej mówi, że wszystkie na-

prawy przeprowadza jedynie producent ubrania. Jest 

to ważne z tego względu, że przeprowadzając naprawę, 

sami możemy w jakiś sposób uszkodzić ubranie, przez 

co nie będzie nas ono chronić w odpowiedni sposób.

U ytkowanie i wycofanie 
Kwestie czasu użytkowania określa instrukcja użytko-

wania. Ogół dostępnych ubrań ochronnych w swoich 

instrukcjach zawiera informację, że ubranie możemy 

użytkować do momentu fizycznego zużycia. Ozna-

cza to, że najczęściej sami musimy ocenić, czy ubra-

nie nie ma dziur, zniszczonych pasów odblaskowych, 

odbarwień na zewnętrznej warstwie lub uszkodzonej 

membrany. Nawet jeżeli instrukcja użytkowania nie 

mówi nic dokładnie o wielkości i liczbie uszkodzeń, 

zawsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem i je-

żeli nie jesteśmy pewni ubrania, należy je jak najszyb-

ciej wycofać. Wspomniane odbarwienia na warstwie 

zewnętrznej świadczą o tym, że materiał został wysta-

wiony na temperaturę graniczną dla danego materia-

łu. Takie odbarwione miejsce w każdej chwili może się 

np. rozedrzeć, nie gwarantując nam żadnej ochrony. 

Najczęściej największym problemem w ocenie stanu 

ubrania jest ocena membrany, do której ze względu 

na łączenie warstw nie mamy dostępu. Tak jest cho-

ciażby w ubraniach polskich producentów. Producenci 

zagraniczni od wielu lat stosują tzw. okienka inspek-

cyjne. Okienka te znajdują się najczęściej od środka 

ubrania i zapinane są na zamek błyskawiczny. Pozwa-

lają nam sprawdzić stan nie tylko membrany, ale rów-

nież wszystkich wewnętrznych warstw ubrania.  




