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VAŠA POTREBA ZA ZAŠČITO 

- NAŠ ASORTIMAN IZDELKOV ZA ZAŠČITO PRED KEMIKALIJAMI 

Opomba: Pred izbiro ustrezne za{čitne obleke moramo oceniti {kodljivost kemikalij in delovnega okolja. Različni dejavniki, kot so koncentracija, temperatura, 
pritisk in drugi ekolo{ki dejavniki značilno vplivajo na stopnjo za{čite za{čitne obleke.

Za več informacij in podporo pri izbiri za{čitne obleke pokličite na{o Tehnično podporo na tel.: (00352) 621 164 043

Proshield®

10

Proshield®

30

Umazanija 
Anorganske kemikalije v malih

koncentracijah Delci/prah

Koncentrirane 
anorganske kemikalije

Organske in visoko 
koncentrirane

anorganske kemikalije

Plinaste
snovi
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ZAKAJ DUPONT OSEBNA ZAŠČITA?

ZATO KER:

•   Smo posvečeni osebni zaščiti in pokriva-
mo vse.

•   Je naše življenje odvisno izbire zaščitne 
obleke.

• Je naša obleka je oblikovana zelo pozorno 
in strokovno.

•  Je določanje prave velikosti  zelo pomembno  
za visoko stopnjo zaščite in udobnosti.

•   Kar vidite, to tudi dobite, kvaliteta na ka-
tero se lahko zanesete.

DuPont je posvečen osebni zaščiti
Izbira ustrezne za{čitne obleke ne prispeva samo k preprečevanju 
po{kodb, ampak tudi k preprečevanju dolgotrajnih poklicnih bole-
zni. Zdravje va{ih zaposlenih je lahko ogroženo in zato potrebuje jo 
za{čito na katero se lahko zanesejo in kateri lahko verjamejo. Druž-
ba DuPont kombinira znanstvene novosti s strokovnim znanjem na 
področju izdelave da bi zagotovila {irok asortiman za{čitne obleke, 
ki delavcem omogoča da na delu dajo svoj maksimum.

Sodelujemo z industrijo zato, ker si želimo da na{i izdelki ustrezajo 
potrebam v sami industriji. Na{a posvečenost varnem delu tukaj ne 
preneha; ponujamo tudi značilno podporo pri specifikaciji obleke, 
kot tudi tečaje za pravilno uporabo obleke za za{čito pred kemi-
kalijami, kako bi zagotovili da delavci na{o obleko nosijo na varen 
način.

V tem katalogu lahko najdete podroben opis na{ih oblek za za{čito 
pred kemikalijami.  

TYCHEM®: Asortiman TYCHEM® izdelkov iz lahkih materialov ponu-
ja popolno za{čito pred kemikalijami, od manj  strupenih do zelo 
strupenih, kot tudi biolo{ko za{čito.

TYVEK®: Asortiman TYVEK®  izdelkov ponuja za{čito pred različnimi 
kemikalijami v tekočem in trdnem stanju, kot tudi pred {kodljivimi 
vlakni in prahom. 

PROSHIELD®: Asortiman Proshield® izdelkov ponuja za{čitno obleko 
za izpostavljanje {kodljivim snovem tipa 5 in 6 v pogojih kjer je po-
trebna manj{a stopnja za{čite.

  Za najnovejše novice in opis dodatnih storitev družbe DuPont obiščite našo spletno stran
    www.dpp-europe.com
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IZBIRA OBLEKE:

IZBIRA OD KATERE JE ODVISNO NAŠE ŽIVLJENJE

Potrebujemo različne vrste za{čit pri delu z organskimi ali anor-
ganskimi kamikalijami, olji ali mazivi, azbestom, dioksini in drugimi 
snovmi, ki so {kodljive zdravju, kot tudi pri izpostavljanju drobnemu 
prahu, tekočim aerosolim, tekočinam ali plinom. To pomeni da je 
izbira obleke, ki najbolj ustreza delovni okolici zelo pomembna na-
loga glede varnosti. Izbira obleke za za{čito pred kemikalijami je 
odvisna od ocenitve tveganja.

Čeprav je na trgu veliko različnih za{čitnih oblek, vse obleke ne 
izpolnjujejo istih standardov za{čite, čeprav imajo iste oznake. Pri 
tako veliki ponudbi, katere kriterije je potrebno upo{tevati pri izbiri 
prave za{čitne obleke?

Stopnja za{tite za{čitne obleke je določena na osnovi ostvarjene 
za{čite celotne obleke, kot tudi kemičnih in fizičnih lastnosti materi-
alov iz katerih je obleka izdelana. Upo{tevati moramo tudi dejavni-
ke kot so oblika, {ivi, velikost in kroj po meri, ter kvaliteta izdelave.

Ocenitev tveganja

Način šivanja

Neprepustni in zanesljivi šivi

Oblika obleke

Tip
 za

šč
ite

pr
ed

 ke
m

ika
lija

m
i

Vidnost

Ve
lik

os
t

Kem
ične

snovi

Vrstaizpostavlje-

nosti

Dejavniki,
ki jih je potrebno

upoštevati pri pravilni
izbiri obleke za zaščito

pred kemikalijami

Dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri ustrezne zaščitne obleke
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Defi nicija tipa zaščitne obleke 

Obleka za zaščito pred kemikalijami – kategorija III  

Tip DuPont piktogram Opis Standard

Tip 1 Obleka neprepustna za pline EN 943-1
EN 943-2

Tip 2 Obleka prepustna za pline EN 943-1

Tip 3 Za{čita pred tekočimi kemikalijami pod pritiskom EN 14605

Tip 4 Za{čita pred tekočimi aerosoli EN 14605

Tip 5 Za{čita pred {kodljivimi trdimi delci v zraku EN ISO 13982-1

Tip 6
Omejena za{čita pred meglo, ki nastane iz tekočih 
kemikalij

EN 13034

Drugi tipi zaščite

 Piktogram Opis Standard

Za{čita pred radioaktivnimi delci EN 1073-2*

Biolo{ka za{čita EN 14126

Elektrostatično praznjenje ob pravilni ozemljitvi EN 1149-1: 1995***

* Ne {čiti pred radioaktivnim zračenjem.
** Antistatična končna obdelava deluje samo pri relativni vlažnosti > 25%. 
Tehnična podpora družbe DuPont vam zagotovi informacije o uporabi asortimana DuPont obleke v vnetljivih okoljih.
*** EN 1149-1: 1995 bo spremenjen v prEN 1149-1: 2004 in  prEN 1149-5: 2005.

Za enostavno izbiro obleke za za{čito pred kemikalijami je Europska unija določila {est stopenj za{čite (tipov) 
v kategoriji III (CE certifikacija). Certifikacija posamezne vrste za{čite se nana{a na neprepustnost za{čitne obleke 
pri izpostavljanju posameznim {kodljivim snovem (plini, tekočina ali prah). Ampak to ne pomeni da je obleka 100% 
neprepustna za tak{ne snovi. To samo pomeni da za{čitna obleka izpoljnjuje minimalne pogoje in da curjenje v 
notranjost obleke ne preide posamezne vrednosti. Proizvajalec za{čitne obleke mora prikazati v kateri tip spada 
obleka, ter stopnjo za{čite, ki jo zagotovi material.
 
Pri izbiri za{čitne obleke je potrebno upo{tevati tip obleke in preučiti rezultate preiskave tipa in materiala obleke, 
ki morajo biti prikazani v opisu izdelka, ki ga dostavi proizvajalec.

Na primer, pri preiskavi curjenja v notranjost obleke pri tipu 5, dovoljeno curjenje za celotno obleko zna{a do 15%, 
curjenje na posameznih mestih pa do 30%. Zato razvrstitev posameznega tipa za{čite sploh ni znak da vse za-
{čitne obleke, ki spadajo v isti tip imajo isto stopnjo za{čite. Prav nasprotno, te za{čitne obleke se lahko značilno 
razliku jejo glede stopnje za{čite, ki jo zagotavljajo, kar je odvisno od materiala ali oblike obleke. Za konkretne 
podatke o stopnji za{čite in neprepustnosti za{čitne obleke glejte podrobne rezultate.

CE oznake

**
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Pri izbiri za{čitne obleke ali pri no{enju za{čitne obleke morate v vsakem trenutku biti prepričani v zanesljivost in 
varnost va{e obleke. Pri izdelavi za{čitnih oblek družba DuPont preveri kvaliteto materiala in končno obdelavo vsake 
za{čitne obleke. 

Asortiman DuPont za{čitne obleke enostavno prepoznamo po čitljivih oznakah in embalaži.

Kar vidite to tudi dobite - kvaliteta na katero se lahko zanesete

Oblika obleke – ne gre samo za videz

Po standardu EN 340 za{čitna obleka ne sme preprečevati osebe, ki nosijo tak{ne obleke da nemoteno in varno 
opravljajo svoje delo. Na razvoju na{e obleke so delali izku{eni specialisti za DuPont za{čitno obleko, ki so upo{te-
vali ne samo varnost ampak tudi udobnost. Želimo zagotoviti optimalne rezultate glede krojev, velikosti in materialov, 
kot tudi kompatibilnost z drugo za{čitno opremo, kot so naprave za dihanje, rokavice in za{čitni čevlji/{kornji.

Blagovna znamka
Zvanične DuPont oznake

na prsih
Zvanična DuPont navodila

za uporabo
Zvanična DuPont embelaža

TYCHEM®

TYVEK®

PROSHIELD®
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Tip 5/6

[ivanje zagotovi pravo razmero med močnimi {ivi in 
stopnjo za{čite, ki jo zagotavljajo.

Šivani 

Tip 3/4

[ivi so lahko {ivani ali varjeni.
P rekrivala za {ive, ki se uporabljajo za DuPont izdel-
ke, s tak{nimi {ivi zagotavljajo stopnjo za{čite, ki je 
enaka stopnji za{čite materiala.

Šivani in varjeni

Velikost Višina Prsni koš

S 162 - 170 cm 84 - 92 cm

M 168 - 176 cm 92 - 100 cm

L 174 - 182 cm 100 - 108 cm

XL 180 - 188 cm 108 - 116 cm

XXL 186 - 194 cm 116 - 124 cm

XXXL 192 - 200 cm 124 - 132 cm

Pri izbiri za{čitne obleke dobro preverite kvaliteto {ivov, ker oni prispevajo k celotni stopnji za{čite, ki jo zagotovi 
za{čitna obleka. 

Neprepustni in zanesljivi šivi – glavna prioriteta družbe DuPont

Velikost – sestavni del dobre zaščite in udobnosti

Vsa obleka DuPont ima veliki asortiman velikosti, 
kako bi se zagotovilo čim bolj{e prileganje. 
Razpredelnica velikosti prikazuje telesne 
dimen zije in ustrezne velikosti obleke DuPont. 
Te velikosti so zasnovane na telesnih dimenzi-
jah z enim slojem spodnjega perila in brez 
čevljev.
Pri izbiri obleke, izberite velikost na podlagi te-
lesnih dimenzij osebe, ki bo obleko nosila, ne pa 
na podlagi standardnih velikosti obleke.

Vidnost

Prsni
koš

Glede na to da do havarij, ki so vezane za nevarne snovi pogosto pride v slabo osvetljenem prostoru je za obleko 
za za{čito pred kemikalijami zelo pomembna dobra vidnost – posebno za službe za ukrepanje v času havarij.
Izbira barv za material TYCHEM® družbe DuPont™ - svetlorumena in oranžna – je zasnovana na rezultatih preiskav.

V
iš

in
a
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Naša obleka za kemično in biološko zaščito

Radioaktivni delci Kemikalije Biološka nevarnost

Telo Telo Telo*

Plinaste
kemikalije
Hlapi
Tip 1

Tekočine
Tip 3

Razpr{ena 
tekočina
Tip 4

Trdi delci,
vlakna
Tip 6

Manj{e 
količine 
razpr. tek.
in razpr{itev
manj{ega
obsega
Tip 6

Za{čita pred
kontaminiranimi
tekočinami

Za{čita pred
kontaminiranimi 
prahi

EN 1073-2 EN 943-1
EN 943-2 EN 14605 EN 14605 EN ISO 

13982-1 EN 13034 EN 14126

 asortiman

                                 kombinezonov

 asortiman

                                 kombinezonov

 asortiman

                                 kombinezonov

TYCHEM® F2 TYCHEM® TK. TYCHEM® F2 TYCHEM® F2

TYCHEM® F TYCHEM® F TYCHEM® F

TYCHEM® C2 TYCHEM® C2 TYCHEM® C2

TYCHEM® C TYCHEM® C TYCHEM® C

 asortiman

                            kombinezonov

 asortiman

                            kombinezonov

 

asortiman

kombinezonov

TYVEK® Classic Plus TYVEK® Classic Plus TYVEK® Classic Plus

TYVEK® Classic TYVEK® Classic

TYVEK® Industry TYVEK® Industry

 asortiman

                                           kombinezonov

 

asortiman kombinezonov

PROSHIELD® 30 PROSHIELD® Comfort 60

PROSHIELD® 10 PROSHIELD® 30

PROSHIELD® 10

* Obleka je antistatično obdelana in izpolnjuje pogoje standarda EN 1149-1: 1995 (ali prEN 1149-1: 2004 in prEN 1149-5: 2005).9-5: 2005).

TYCHEM® C

 

T

PREGLED ZAŠČITNE OBLEKE 
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  Za podrobne informacije o uporabi izdelkov iz materialov TYVEK® i TYCHEM® v 
eksplozivnih conah se lahko obrnete na našo Tehnično podporo, ali zahtevate 
naš ‘Antistatik tehnični list – varno delo v eksplozivnih conah’.

UPORABA OBLEKE ZA ZAŠČITO PRED KEMIKALIJAMI

V EKSPLOZIVNIH CONAH 

TYVEK® TYCHEM® C TYCHEM® F

Cona 0
Prostor v katerem je potencijalno eksplozivna atmosfera sestavljena iz zmesi zraka 
in vnetljivih snovi – v obliki plina, hlapov ali megle – stalno prisotna v dolgem časov-
nem obdobju ali pogosto.

Cona 1
Prostor v katerem je potencijalno eksplozivna atmosfera sestavljena iz zmesi zra ka 
in vnetljivih snovi – v obliki plina, hlapov ali megle – lahko nastane pri normalnem 
delu.

Cona 2
Prostor v katerem je potencialno eksplozivna atmosfera sestavljena iz zmesi zraka 
in vnetljivih snovi – v obliki plina, hlapov ali megle – običajno ne nastane pri nor-
malnem delu, če pa nastane je prisotna samo v kratkem časovnem obdobju.

Cona 20
Prostor v katerem je potencialno eksplozivna atmosfera v obliki oblaka vnetljivega 
praha v zraku, stalno prisotna, ali prisotna v dolgem časovnem obdobju ali po-
gosto.

Cona 21 Prostor v katerem je potencijalno eksplozivna atmosfera v obliki oblaka vnetljive ga 
praha v zraku, lahko nastane pri normalnem delu.

Cona 22
Prostor v katerem je potencialno eksplozivna atmosfera v obliki oblaka vnetljivega 
praha v zraku običajno ne nastane pri normalenm delu, če pa ne nastane, je prisot-
na v kratkem časovnem obdobju.

IIA Aceton, benzen in toluen.

IIB Etilen, etilen-oksid in dietil-eter.

IIC Acetilen, vodik in ogljikov-disulfid. Ne

IzvIr: Direktiva 1999/92/EC (ATEX Directiva 137).

Za{čitna obleka iz materialov TYVEK 
® in TYCHEM 

® izpolnjuje pogoje standarda EN 1149-1: 1995 (ali prEN 1149-1: 2004 in  prEN 1149-5: 2005).

Opomba: Antistatične lastnosti za{čitne obleke iz materialov TYVEK 
® i TYCHEM 

® so odvisne od vpijanja vlage iz zraka. zato je zelo pomembno da se zagotovi 
dovolj visoka relativna vlažnost v prostoru, kjer se uporablja za{čitna obleka. Antistatična obdelava deluje samo, če je relativna vlažnost večja od 25%. Pomembno 
je vedeti da antistatična obdelava podrazumeva samo to da material obleke ne zbira naelektrenost. Da ne bi pri{lo do iskric (ki lahko zanetijo eksplozivno atmos-
fero), obleka in oseba, ko jo nosi morata biti v dotiku z ustrezno ozemljitvijo.

Družbe, ki poslujejo v različnih sektorjih, kot so kemična in farmacevtska industrija, distribucija 
plina in industrija lakov uporabljajo vnetljive materiale, ki lahko povzročijo potencijalno eksplo-
zivne cone. Tak{ne „za{čitene eksplozivne cone“ ali „EX-cone“ so razvr{čene v različne kate-
gorije glede pogostosti pojave nevarnosti in trajanja nevarnosti.
Na podlagi preiskav, ki jih je opravil [vicarski in{titut za varnost v Bazelu, naslednja razpredel-
nica prikazuje v katerih situacijah je varno nositi TYVEK®/TYCHEM® za{čitno obleko.
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ZATO KER TYCHEM® ZAGOTOVI CELOTNO ZAŠČITO,

KI JE LAHKA ZA NOŠENJE

Asortiman izdelkov iz materiala TYCHEM® zagotovi celotno za{čito pred manj
{kodljivimi kemikalijami kot tudi pred {kodljivimi plini in biolo{kimi nevarnostmi.

Uporaba:
   Agrokemija 
 Bioinženiring
 Kemična industrija 
 Civilna za{čita
 Izključitev proizvodnih pogonov
 Dekontaminiranje onesnaženega

    zemlji{ča 
  Nadzor bolezni in naravnih katastrof 
 Odlaganje nevarnih materialov 
 Službe za nujno delovanje, či{čenje

    po izlivanju in intervencije ob nezgodah
 Gasilska služba 
 Industrijsko či{čenje in vzdrževanje 

 Uporaba v medicini in pri izpostavljanju
    biolo{kim nevarnostim 

 Voja{ka uporaba
 Ravnanje z nafto, či{čenje naftnih

    tankerjev
 Farmacevtska industrija 
 Či{čenje, kontrola in vzdrževanje

    rezervoarjev
 Jedrska industrija

Obleka iz materiala TYCHEM® prispeva k varnosti in udobnosti

uporabnika, ker ponuja:

 Kombinacijo kemične in biolo{ke za{čite 
 Inovativno obliko za bolj{o za{čito in večjo udobnost 
 Lahko obleko, ki pomaga delavcem da na delu dajo svoj maksimum 
 Pri dekontaminaciji je material odporen proti običajnim snovem, ki se uporabljajo za

    dekontaminacijo

 Ne vsebuje halogene spojine, tako da se lahko odloži na odlagali{če na običajen način.
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TYCHEM® C2
Za{čita pred organskimi in visoko koncentriranimi anor-
ganskimi kemikalijami in biolo{kimi nevarnostmi. Zago-
tavlja bolj{o neprepustnost na vi{ji mehanični stopnji.

TYCHEM® C
Za{čita pred visoko koncentriranimi anorganskimi 
kemikalijami in biolo{kimi nevarnostmi.

TYCHEM® F
Za{čita pred organskimi in visoko koncentriranimi anor-
ganskimi kemikalijami in biolo{kimi nevarnostmi.

TYCHEM® F2
Za{čita pred organskimi in visoko koncentriranimi anor-
ganskimi kemikalijami in biolo{kimi nevarnostmi. Zago-
tavlja bolj{o neprepustnost na vi{ji mehanični stopnji.
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TYCHEM® C, TYCHEM® C2 TYCHEM® F, TYCHEM® F2

Naziv kemične snovi
Agre-
gatno 
stanje

CAS številka
EN ISO 6529 
Čas prediranja

EN razred
EN ISO 6529 
Čas prediranja

EN razred

(min) (min)

Zaščita pred organskimi kemikalijami

toluen T 108-88-3

Ni priporočljivo
za organske kemikalije

> 480 6 od 6

heksan T 110-54-3 > 480 6 od 6

metanol T 67-56-1 > 480 6 od 6

metil-vinil-keton T 78-94-4 > 480 6 od 6

metil izocianat T 624-83-9 > 480 6 od 6

hlorbenzen T 108-90-7 > 480 6 od 6

PCB v trafo olju T 11097-69-1 > 480 6 od 6

acetonitril T 75-05-8 > 480 6 od 6

Zaščita pred anorganskimi kemikalijami

Klorovodikova kislina (37%) T 7647-01-0 235 4 od 6 > 480 6 od 6

Fluorovodikova kislina  (48%) T 7664-39-3 > 480 6 od 6 > 480 6 od 6

Fosforna kislina (70%) T 7697-37-2 > 480 6 od 6 > 480 6 od 6

Žveplova kislina (98%) T 7664-93-9 > 480 6 od 6 > 480 6 od 6

natrijev hidroksid (42%) T 1310-73-2 > 480 6 od 6 > 480 6 od 6

Žveplova kislina,
kromove soli (80%) T 65272-70-0 > 480 6 od 6 n.t. nima razred

Natrijev hipoklorit (13% klor) T 7681-52-9 > 480 6 od 6 > 480 6 od 6

Kalijjev kromat
(nasičena raztopina soli) T 7789-00-6 > 480 6 od 6 > 480 6 od 6

Pojasnilo: n.t. = ni testirano; T = tekočina;

Odpornost proti prepustnosti tekočin

  Za več informacij o uporabi obleke iz materiala TYCHEM® za zaščito pred drugimi kemikalijami se 
lahko obrnete na našo Ekipo za tehnično podporo (00352 621 164 043), ali nas obiščite na spletni 
strani www.dpp-europe.com
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TYCHEM® C kombinezoni

Zdaj je na razpolago tudi model z zaščitnimi nogavicami!
Trak za fi ksiranje rokavov: zdaj v standardni ponudbi

Kombinezon za zaščito pred kemikalijami, kategorija III 
 

* * * * ** ***

Tip 3 Tip 4 Tip 5 Tip 6 EN 14126
Tip 3B

EN 1149-1:
1995 EN 1073-2

 Za{čita pred različnimi vrstami anorganskih kemikalij 
 Odpornost proti razpr{evanju tekočin pri pritisku do 2 bara 
 Material neprepusten za delce 
 Biolo{ka za{čita – izpolnjuje pogoje standarda EN 14126 v najvi{jem razredu 
 Za{čita pred radioaktivnimi delci 

 Lahek za no{enje, za{čita tipa 3B 
 Oblika obleke zagotavlja kroj po meri in lahko gibanje osebe, ki jo nosi 
 Primeren za uporabo v Ex-conah (na način priporočen v predhodnem besedilu) 
 Za uporabo pri dekontaminaciji: material je odporen na snovi, ki se najbolj pogosto

    uporabljajo za dekontaminacijo 
 Ne vsebuje halogenih spojin, in se lahko odloži na odlagali{če na običajen način.

* DuPont piktogrami 
** Antistatična obdelava materiala deluje samo pri relativni vlažnosti > 25%. 
*** Ne varuje pred radioaktivnim zračenjem.   

TYCHEM® C Standard  z nogavicami,
model CHA6

Ista oblika kot modela CHA5, +:

•  Nogavice so pritrjene za hlačnice, za no{enje z za{čitnimi {kornji
    ali čevlji z dodatnim preklopom za {kornje v vi{ini kolen za bolj{o
    za{čito.

Barva/šifra modela:  

 
 rumena:

TYC CHA5T YL16

Velikosti: S do XXXL

TYCHEM® C Standard, model CHA5

• Kombinezon z kapuco. 

• Kapuca z elastičnim  trakom in samolepilni trak za brado za
   bolj{e prileganje napravi za dihanje. 

• Dvojni samolepilni trak na zadrgi , ki zagotavlja bolj{o za{čito.

• Elastični trak okoli zapestij in gležnjev.

• Elastični steznik okoli pasa za bolj{e prileganje.

•   Raztegljivi trak na rokavu, ki se lahko pritrdi za palec. Idealno za 
delo, ki zahteva večje gibanje z rokami nad glavo. Prepreči spu-
{čanje rokavov obleke. (Iz varnostnih razlogov, priporočamo 
uporabo tega traku samo v slučaju če nosite dodatne rokavice).

Šivi: Šivani in varjeni, zagotovijo enako za{čito kot material.
Barva/šifra modela:

 rumena: 
TYC CHA5T YL00

zelena: 
TYC CHA5T GR00

Velikosti: S do XXXL
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TYCHEM® C2 kombinezon

Boljša mehanična zaščita v kombinaciji z inovativno
in revolucionarno obliko.

Kombinezon za zaščito pred kemikalijami, kategorija III  
 

* * * *

 

**

 

***

Tip 3 Tip 4 Tip 5 Tip 6 EN14126
Tip 3B

EN 1149-1:
1995 EN 1073-2

 Za{čita pred različnimi vrstami anorganskih kemikalij
 Odpornost proti razpr{evanju tekočine pri pritisku do 2 bara
 Material neprepusten za delce
 Biolo{ka za{čita- izpoljnjuje pogoje standarda EN 14126 v najvi{jem razredu
 Za{čita pred radioaktivnimi delci
 Odlična oblika zagotavlja bolj{o za{čito pri zahtevnih aktivnostih
 Večja mehanična odpornost
 Zahvaljujoč novim sistemom iz več slojev, notranji material je udoben in prijeten na dotik
 Lahek za no{enje, delavcem omogoča da na delu dajo svoj maksimum 
 Enostavno se oblači in snema, zmanj{a  tveganje od navzkrižne kontaminacije
 Za uporabo pri dekontaminaciji: material je odporen proti snovem, ki se najbolj pogosto

    uporabljajo za kontaminacijo 
 Ne vsebuje halogenih sestavin in se lahko odloži na odlagali{če na običajen način.

TYCHEM® C2, model CHZ5

• Inovativna dvojna zadrga zagotavlja bolj{o za{čito in omogoča
 lahko oblačenje in snemanje
• Kapuca je oblikovana tako, da omogoči nemoteno gibanje 

glave brez omejitve vidnega polja, kot tudi dobro prileganje na-
pravi za dihanje.

• Izjemna oblika odprtin na obleki: prilagodljiv elastični trak okoli 
zapestij in gleženjev značilno pobolj{a prileganje in za{čito na 
kritičnih mestih pri odprtinah. 

• Elastični steznik okoli pasa za bolj{e prileganje telesu.

• Sistem dvojnih elastičnih man{et za bolj{o za{čito. 

Šivi: {ivani in varjeni, zagotavljajo enako za{čito kot material.
Barva/šifra modela: 

 rumena:
TC2 CHZ5T YL 00

Velikosti: S do XXXL

* DuPont piktogrami 
** Antistatična obdelava materiala deluje samo pri relativni vlažnosti > 25%. 
*** Ne varuje pred radioaktivnim zračenjem.  
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TYCHEM® F kombinezoni in dodatki 

Zdaj je na razpolago tudi model z zaščitnimi nogavicami!
Trak za fi ksiranje rokavov: zdaj v standardni ponudbi.

Kombinezon za zaščito pred kemikalijami, kategorija III 
 

* * * *

 

**

 

***

Tip 3 Tip 4 Tip 5 Tip 6 EN 14126
Tip 3B

EN 1149-1:
1995 EN 1073-2

  Za{čita pred različnimi vrstami organskih in visoko koncentriranimi anorganskimi 
kemikalijami

  Odpornost proti razpr{evanju tekočine pri pritisku do 5 barov
  Material neprepusten za delce
  Biolo{ka za{čita- izpoljnjuje pogoje standarda EN 14126 v najvi{jem razredu
  Za{čita pred radioaktivnimi delci
  Lahek za no{enje, za{čita Tipa 3B; Tychem® F - velikost L - teži samo 450 g
  Kroj po meri in nemoteno gibanje osebe, ki ga nosi
  Primerno za no{enje v Ex-conah (na način, ki je priporočen v predhodnem besedilu)
  Za uporabo pri dekontaminaciji: material je odporen proti snovem, ki se najbolj pogosto 
uporabljajo za dekontamincaijo

  Ne vsebuje halogenih spojin, tako da se lahko odloži na odlagali{če na običajen način.

* DuPont piktogrami  
** Antistatična obdelava materiala deluje samo pri relativni vlažnosti > 25%. 
*** Ne varuje pred radioaktivnim zračenjem. 

Dodatki: 

TYCHEM® F zaščita za škornje, model POBA

•   Za{čita za {kornje do kolen z nespolzkim podplatom.

Šivi: {ivi: varjeni, zagotovijo enako za{čito kot material.

Barva/šifra modela:  

 siva: 
TYF POBAS GY 00

Velikosti: univerzalna

TYCHEM® F Standard, model CHA5

•   Kombinezon s kapuco.

•   Kapuca z elastičnim  trakom in samolepilni trak za brado za 
bolj{e prileganje napravi za dihanje.

• Dvojni samolepilni trak na zadrgi, ki zagotavlja bolj{o za{čito.

•   Elastični trak okoli zapestij in gleženjev.

•   Elastični steznik okoli pasa za bolj{e prileganje.

•   Raztegljivi trak na rokavu, ki se lahko pritrdi za palec. Idealno 
za delo, ki zahteva večje gibanje z rokami nad glavo. Prepreči 
spu{čanje rokavov obleke. (Iz varnostnih razlogov, priporoča-
mo uporabo tega traku samo če nosite dodatne rokavice).

Šivi:  {ivani in varjeni, zagotovijo enako za{čito kot material.

Barva/šifra modela: 

 siva: 
TYF CHA5T GY 00

zelena: 
TYF CHA5T GR 00

oranžna 
TYF CHA5T OR 00

Velikosti: S do XXXL

TYCHEM® F Standard z nogavicami, model CHA6

Ista oblika kot pri modelu CHA5, +:

•   Nogavice so pritrjene za hlačnice, za no{enje z za{čitnimi {kor-
nji ali čevlji z dodatnim preklopom za {kornje v vi{ini kolen za 
bolj{o za{čito.

Barva/šifra modela:  

 
 siva: 

TYF CHA5T GY 16

Velikosti: S do XXXL
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TYCHEM® F2 kombinezon

Boljša mehanična zaščita v kombinaciji z inovativno
in revolucionarno obliko. 

Kombinezon za zaščito pred kemikalijami, kategorija III 
 

* * * *

 

**

 

***

Tip 3 Tip 4 Tip 5 Tip 6 EN 14126
Tip 3B

EN 1149-1:
1995 EN 1073-2

Zagotavlja enako za{čito kot model TYCHEM® F, ampak z bolj{o mehanično 
odpornostjo

   Za{čita pred različnimi vrstami organskih in visoko koncentriranih anorganskih kemikalij
  Odpornost proti razpr{evanju tekočine pri pritisku do 5 barov
   Material neprepusten za delce
   Biolo{ka za{čita- izpoljnjuje pogoje standarda EN 14126 v najvi{jem razredu
   Za{čita pred radioaktivnimi delci

   Odlična oblika zagotavlja bolj{o za{čito pri zahtevnih aktivnostih
   Večja mehanična odpornost 
  Zahvaljujoč novim sistemom iz več slojev je notranji material udoben in prijeten na dotik
   Lahek za no{enje, delavcem omogoča da na delu dajo svoj maksimum
  Enostavno se oblači in snema, zmanj{a  tveganje od navzkrižne kontaminacije
   Za uporabo pri dekontaminaciji: material je odporen na snovi, ki se najbolj pogosto 

uporabljajo za kontaminacijo
  Ne vsebuje halogenih sestavin in se lahko odloži na odlagali{če na običajen način.

Komb

Tip 

Zagota
odporn

  Za{č
 Odp
  Mat
  Biol
  Za{

  Odl
  Več
 Zah
  Lah
 Eno
  Za u

upo
 Ne 

TYCHEM® F2, model CHZ5

•   Inovativna dvojna zadrga zagotavlja bolj{o za{čito in omogoča 
lahko oblačenje in snemanje 

• Kapuca je oblikovana tako, da omogoči nemoteno gibanje glave
   brez omejitve vidnega polja, kot tudi dobro prileganje napravi za
   dihanje.
• Izjemna oblika odprtin na obleki: prilagodljiv elastični trak okoli
 zapestij in gležnjev značilno pobolj{a prileganje in za{čito na
 kritičnih mestih pri odprtinah.
• Elastični steznik okoli pasa za bolj{e prileganje k telesu. 
• Sistem dvojnih elastičnih man{et za bolj{o za{čito.

 

Šivi:  {ivani in varjeni, zagotavljajo enako za{čito kot material.

Barva/šifra modela: 

 siva: 
TF2 CHZ5T GY 00 

Velikosti: S do XXXL

* DuPont piktogrami  
** Antistatična obdelava materiala deluje samo pri relativni vlažnosti > 25%. 
*** Ne varuje pred radioaktivnim zračenjem. 

21

p.
 1

3 
- 2

1





ZAKAJ TYVEK®?
p.

 2
3 

- 3
1



Dotaknite katerokoli obleko iz {iroke ponudbe izdelkov iz materiala TYVEK® 
družbe DuPontTM, kot je TYVEK® Classic in občutili boste razliko. To je edinstven 
material za raznovrstno uporabo, ki je močen, istočasno pa je lahek in mehek. 
Material TYVEK® je izum družbe DuPont, ki ga edina proizvaja. TYVEK® prepus-
ti zrak in vodno paro, ali za{čiti pred tekočinami in aerosoli na vodni osnovi. 
Predstavlja odlično za{čito od delcev in vlaken. Z njega odpada zelo malo vla-
ken, poleg tega pa je tudi antistatično obdelan.

Ta material prepreči, da delavci kontaminirajo izdelke ali procese v steriliziranem 
prostoru. 

Pregled izdelkov

TYVEK® Classic Plus
Kombinacija za{čite tipa 4B in udobnosti netkane za-
{čitne obleke.

Uporaba:

 Agrokemija

 Azbest

   Avtomobilska industrija

  Kemična industrija

 Sterilizirani pogoji

  Či{čenje onesnaženehga zemlji{ča

 Elektronika

 Službe za nujne intervencije

 Obdelava hrane

 Dekontaminacija onesnaženega zemlji{-

ča in delovnih lokacij

  Nadzor bolezni

  Odlaganje nevarnih snovi na odlagali{~e 

 Industrijsko či{čenje in vzdrževanje

  Uporaba v medicini pri izpostavljanju 

bilo{kim nevarnostim

 Jedrska industrija

  Farmacevtska industrija 

     ...

TYVEK® Classic
Za{čita, ki ji lahko verjamete. Svakega leta, milioni oblek 
TYVEK® Classic {čitijo ljude v različitih razmerah.

TYVEK® Industry
Obleka, ki prepreči delavce da kontaminirajo izdelke 
in procese.

ZATO KER ZAŠČITA, VZDRŽLJIVOST IN UDOBNOST 

PREDSTAVLJAJO NAJBOLJŠO KOMBINACIJO
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•  Zaščita 
 Močna za{čita pred drobnimi delci, razpr{eno teko-
čino in {kropljenjem.

•   Vzdržljivost
 Zelo močen material, odporen proti trganju in abraziji.
 Kombinezon se ne po{koduje tudi v zelo težkih po- 

gojih na delu in zadrži zelo visoko stopnjo za{čite 
pri uporabi.

•   Udobnost
  Prepusten za zrak in vodno paro, tako da material 

lahko „diha“. Je zelo lahek mehek in fleksibilen.

•   Nizka stopnja odpadanja vlaken 
 Izdelan iz neprekinjenih močnih vlaken, ki redko  
 kdaj odpadajo.

•  Brez kontaminirajočih snovi 
 Izdelan iz čistega polietilena visoke gostote. Ne vse-
 buje sredstva za polnjenje, vezivne materiale ali silikon,
 kot tudi druge kontaminirajoče snovi.

•   Antistatičen 
  TYVEK® je antistatično obdelan, tako da kombinezon, 

s pravilno ozemljivijo, prepreči zbiranje statične 
elektrike. 

•   Odlična zaščita pred škodljivimi delci 
  TYVEK® je izdelan iz tankih, neprekinjenih vlaken in  

zagotavlja zelo učinkovito za{čito pred drobnimi delci 
in vlakni.

•  Zaštita pred razpršitvijo kemikalij
  TYVEK® {čiti pred razpr{itvijo tekočih kemikalij na 

vodni osnovi pod nizkim tlaku.

•   Odbija tekočino in trde snovi
  TYVEK® ima zelo gladko povr{ino na kateri se ne 

zadržavajo tekoče anorganske kemikalije in trdi delci.
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TYVEK® INDUSTRY kombinezon

Kombinezon za zaščito pred kemikalijami, kategorija III 
 

* *

 

**

 

***

Tip 5 Tip 6 EN 1149-1 EN 1073-2

  Za{čita pred različnimi vrstami anorganskih kemikalij malih koncentracij in 
delcev večjih od  1μm

 Za{čita pred radioaktivnimi delci

  Nadzor kontaminacije: preprečuje kontaminacijo delovne okolice preko 
člove{ke kože in bacilov

  Ne vsebuje halogenih spojin tako da se lahko odloži na odlagali{če na 
običajen način

* DuPont piktogrami  
** Antistatična obdelava materiala deluje samo pri relativni vlažnosti > 25%. 
*** Ne varuje pred radioaktivnim zračenjem. 

TYVEK® Industry, model CCF5

• kombinezon z ovratnikom

•   TYVEK® zadrga s preklopom za bolj{o za{čito in neprepust-
nost. 

•   Elastični trak okoli zapestij in gležnjev za bolj{e prileganje na 
odprtinah.

•   Elastični steznik okoli pasa za bolj{e prileganje in večjo udob-
nost.

Šivi: Notranji {ivi zmanj{ajo tveganje od kontaminacije za{čitne   
         obleke, ker zmanj{ajo prediranje delcev v obleko.

Barva/šifra modela: 

 bela: 
TYV CCF5S WH 00

Velikosti:  S do XXL

Obleka, ki prepreči delavce da kontaminirajo proces in izdelke
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TYVEK® CLASSIC kombinezoni

Zaščita, ki ji lahko verjamete. Vsakega leta milioni oblek TYVEK® 
Classic ščitijo ljudi v različnih pogojih.

Kombinezon za zaščito pred kemikalijami, kategorija III 
 

* *

 

**

 

***

Tip 5 Tip 6 EN 1149-1 EN 1073-2

  Za{čita pred različnimi vrstami anorganskih kemikalij malih koncentracij in 
delcev večjih od 1μm

 Za{čita pred radioaktivnimi delci

  Zanesljiva za{čita za tip 5 in 6
  Kot rezultat edinstvenega procesa izdelave, TYVEK® prepu{~a zrak in vodno 
paro 

  Primeren za uporabo v Ex-conah (kot se priporoča v predhodnem besedilu) 
  Enostavno se odlaga na odlagali{če, ne vsebuje halogenih spojin
  Oblika zagotavlja nemoteno gibanje osebe, ki nosi kombinezon

* DuPont piktogrami  
** Antistatična obdelava materiala deluje samo pri relativni vlažnosti > 25%. 
*** Ne varuje pred radioaktivnim zračenjem. 

TYVEK® Classic, model CHF5

•   Ergonomična trodelna kapuca, ki zagotavlja nemoteno gibanje 
glave brez omejitve vidnega polja.

•   TYVEK® zadrga s preklopom za večjo varnost zagotavlja bolj{o 
neprepustnost. 

•   Elastični trak okoli zapestij in gležnjev za bolj{e prileganje na 
odprtinah.

•  Elastični steznik okoli pasa za bolj{e prileganje in večjo 
 udobnost.

Šivi: Zunanji {ivi za bolj{o za{čito pred prediranjem {kodljivih  
 snovi v notranjost obleke.

Barva/šifra modela: 

 bela: 
TYV CHF5S WH 00

zelena: 
TYV CHF5S GR 00

modra: 
TYV CHF5S BU 00

Velikosti:  bela: S do XXXL
barvana: S do XXL
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TYVEK® CLASSIC PLUS kombinezoni

Zdaj je na razpolago tudi model z zaščitnimi nogavicami!
Trak za pritrditev rokavov: zdaj v standardni ponudbi.

Kombinezon za zaščito pred kemikalijami, kategorija III
 

* * *

 

**

 

***

Tip 4 Tip 5 Tip 6 EN 14126
Tip 4B EN 1149-1 EN 1073-2

  Za{čita pred različnimi vrstami anorganskih kemikalij manj{e koncentracije in delcev 
večjih od 1μm

 Ta obleka zagotavlja za{čito pred trdimi citostatiki (Lyophylisat)
 Za{čita pred radioaktivnimi delci
  Za{čita pred trdimi kontaminiranimi delci, ki spadajo v skupino tveganja 1 in 2****

  Kombinacija za{čite tipa 4B in udobnosti netkane za{čitne obleke
  Kot rezultat edinstvenega procesa izdelave, TYVEK® prepu{~a zrak in vodno paro 
  Primeren za uporabo v Ex-conah (kot se priporoča v predhodnem besedilu)
  Enostavno se odlaga na odlagali{če, ne vsebuje halogenih spojin
  Oblika zagotavlja nemoteno gibanje osebe, ki nosi kombinezon
 Primerno za uporabo v steriliziranem okolju. Obleka se lahko sterilizira.

TYVEK® Classic Plus, model CHA5

•  Kombinezon s kapuco.

•   Oblika kapuce  in elastični  trak zagotavljata bolj{e prileganje 
napravi za dihanje.

•  Samolepilni trak na zadrgi s preklopom za brado.

•   Raztegljivi trak na rokavu, ki se lahko pritrdi za palec. Idealno 
za delo, ki zahteva večje gibanje z rokami nad glavo. Prepreči 
spu{čanje rokavov obleke. (Iz varnostnih razlogov, priporo-
čamo uporabo tega traku samo v primeru če nosite dodatne 
rokavice).

•   Elastični steznik okoli pasa za bolj{e prileganje.

Šivi:  {ivani in varjeni, zagotovijo enako za{čito kot material.

Barva/šifra modela: 

 bela: 
TYV CHA5T WH 00

 zelena: 
TYV CHA5T GR 00

Velikosti: S do XXXL  Velikosti: S do XXXL

TYVEK® Classic Plus, model CHA6 
Ista oblika kot pri modelu TYVEK® Classic Plus, 

model CHA5, +:

•  Nogavice so pritrjene za hlačnice, za no{enje z za{čitnimi {kornji  
 ali čevlji z dodatnim preklopom za {kornje v vi{ini kolen za  
 bolj{o za{čito.

Šivi:  {ivani in varjeni, zagotovijo enako za{čito kot material.

Barva/šifra modela:  

  

+ 

 bela: 
TYV CHA5T WH 16

Velikosti: S do XXXL

* DuPont piktogrami  
** Antistatična obdelava materiala deluje samo pri relativni vlažnosti > 25%. 
*** Ne varuje pred radioaktivnim zračenjem. 
**** V primeru da dezinfekcija ni opravljena
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TYVEK® DODATKI
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ASORTIMAN TYVEK® DODATNE OPREME

TYVEK®  dodatna oprema – kategorija I

TYVEK® laboratorijski 
plašč model PL309

•  Ovratnik.

•  Zadrga. 

• 2 žepa.

Šavovi: notraji {ivi.

Barva/šifra modela: 

 
 bela: 

TYV PL30S WH 09

Velikosti:  S do XXL

TYVEK® laboratorijski 
plašč model PL30NP

• Ovratnik.

• 5 drukerjev.

• Nima žepov.

Barva/šifra modela: 

 
 bela: 

TYV PL30S WH NP

Velikosti:  S do XXL

TYVEK® hlače
model PT31LO

• Nima žepov.

• Elastični trak okoli pasa.

Barva/šifra modela: 

 
 bela: 

TYV PT31S WH L0

Velikosti:  M do XXL

TYVEK® laboratorijski 
plašč model PL30

• Ovratnik.

• 5 drukerjev.

• 3 žepa.

Barva/šifra modela: 

 
 bela: 

TYV PL30S WH 00

Velikosti:  M do XXL

TYVEK® jakna
model PP33

• S kapuco.

•  Zadrga.

Barva/šifra modela: 

 
 bela: 

TYV PP33S WH 00

Velikosti:  S do XXL

TYVEK® predpasnik
model PA30LO

• S preklopom.

•  Ima 2 traka, ki se vežejo na hrbtu.

• Dolžina 108 cm.

Barva/šifra modela: 

 
 bela: 

TYV PA30S WH L0

Velikosti:  univerzalna
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TYVEK® kapuca
model PH30LO

•  Kapuca in {čitnik, z ob{itimi robi.

•  Elastični trak za prileganje vratu in 
obrazu.

Šivi: notranji

Barva/šifra modela:

 
 bela: 

TYV PH30S WH L0

Velikosti:  univerzalna

TYVEK® rukavi ozki
model PS32LA

• 50 cm.

• [ivi na vi{jem modrem gumijastem
 traku za kraj{e roke.

• Nastavljiv.

Barva/šifra modela: 

 
 bela: 

TYV PS32S WH LA

Velikosti:  univerzalna

TYVEK® zaščita za škornje
model POB0

• V 48 cm.

• D 42 cm.

• Elastični trak na vrhu.

Barva/šifra modela:

 
 bela: 

TYV POB0S WH 00

Velikosti:  univerzalna

TYVEK® zaščita za čevlje
model POBA

• V 48 cm.

• D 42 cm.

• Elastični trak na vrhu.

• Nespolzki podplat.

Barva/šifra modela: 

 
 bela: 

TYV POBAS WH 00

Velikosti:  univerzalna

TYVEK® zaščita za čevlje
model POS0

•  D 40 cm.

•  Elastični trak okoli gležnjev.

Barva/šifra modela:

 
 bela: 

TYV POS0S WH 00

Velikosti:  univerzalna

TYVEK® zaščita za čevlje
model POSA
NOVO!  Varna hoja na spolzkih tleh

• Elastični trak okoli gležnjev.

• Nespolzki podplat.

•  Antistatična obdelava.

Barva/šifra modela: 

 
 bela: 

TYV POSAS WH 00

Velikosti:  36 do 42
42 do 46

TYVEK® dodatna oprema – kategorija I
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ZATO KER POTREBUJETE TUDI UDOBNOST

ALI OSNOVNO ZAŠČITO

Družba DuPont je svoj portfolio izdelkov iz materialov visokih performans 
TYVEK® in TYCHEM® dopolnila z novim asortimanom PROSHIELD® izdelk-
ov in zdaj ponuja tudi za{čitno obleko za izpostavljenost {kodljivim sno-
vem tipa 5 in 6 v pogojih, ki zahtevajo manj{o stopnjo za{čite.

Najnovej{a tehnologija družbe DuPont Proshield® Comfort 60, z novo di-
menzijo udobnosti brez zmanj{ane stopnje za{čite. To je za{čitna obleka 
idealna za pogoje, ki zahtevajo manj{o stopnjo za{čite ampak največjo 
mogočo udobnost. Za{čitna obleka zagotovi zmanj{anje toplotnega stre-
sa pri delu v toplem okolju ali pri napornem delu.

Proshield® 30 je zasnovan na tehnologiji mikroporoznega filma, zagotavlja 
dobro za{čito pred delci in tekočino. Idealen je za uporabo v pogojih, ki 
zahtevajo za{čito srednje stopnje, s kratkimi časovnimi obdobji no{enja 
za{čitne obleke, nizko stopnjo fizične aktivnosti in/ali pri nizkih temperatu-
rah delovnega okolja.

Proshield® 10 je zasnovan na tehnologiji SMMS materiala, predstavlja kom-
binacijo nižje stopnje za{čite pred delci in tekočino, z visoko stopnjo udo-
bnosti. Idealen za pogoje, ki zahtevajo manj{o stopnjo za{čite, za upo-
rabo v toplih prostorih ali pri napornem delu.

Pregled izdelkov

Proshield® 10Proshield®

10

Proshield® 30Proshield®

30

Proshield® Comfort 60

Proshield® PROPER

Proshield® POLYCLEANPoly Clean
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Najnovejša tehnologija družbe DuPont, Proshield® Comfort 60

z novo dimenzijo udobnosti!

Proshield® Comfort 60 kombinezon

Proshield® Comfort 60

Za{čita

Udobnost

Kombinezon za zaščito pred kemikalijami, kategorija III 

* *

 

**

Tip 5 Tip 6 EN 1149-1:
1995

  Prena{a toploto s telesa in vas tako hladi in prepreči potenje
 Obleka je oblikovana tako da zagotovi udobnost in nemoteno    

    gibanje
  Odporna na organska razredčila in olja

Za uporabo v pogojih, ki zahtevajo manjšo stopnjo 

zaščite, ali visoko stopnjo udobnosti 

  Pečenje opeke in keramike
  Izdelava stekla in gume
  Topilnice in valjarne

     ...

* DuPont piktogrami 
** Antistatična obdelava materiala deluje samo pri relativni vlažnosti  > 25%.

Proshield® Comfort 60, model CH05

•   Trodelna kapuca.

•   Najlonska zadrga z za{čito.

•   Elastični steznik okoli pasa za bolj{e prileganje.

•   Dovolj prostora med nogami.

•   Elastični trak okoli zapestij in gležnjev.

Šivi: Zunanji {ivi.

Barva/šifra modela: 

 bela: 
S60 CH05S WH 00

Velikosti:  S do XXXL

35
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Proshield® 30 kombinezon

Kombinezon za zaščito pred kemikalijami, kategorija III 
 

* *

 

**

 

***

Tip 5 Tip 6 EN 1149-1:
1995 EN 1073-2

  Dobra odpornost proti delcem in tekočino

  Vzdržljivost srednje stopnje 

  Dobra prepusnost v primerjavi z vodno paro in nizka prepustnost zraka 

Uporaba

  Kratkotrajna izpostavljenost oljem (avtomobilskim)
  Izpostavljenost barvam in lakom v spreju
  Omejena izpostavljenost v skladu z definicijami za tip 5 in tip 6

Proshield® 30, model CHF5

•   Kapuca.

•  Najlonska zadrga z za{čito.

•  Za{iti {ivi, znotraj

•   Elastični steznik okoli pasa.

•   Elastični trak okoli zapestij in gleženjev.

Šivi: Notranji {ivi.

Barva/šifra modela: 

 bela: 
S30 CHF5S WH 00

Velikosti:  S do XXXL

Zasnovan na tehnologiji mikroporoznega sloja laminata, Proshield® 30 
predstavlja kombinacijo dobre zaščite pred delci in odpornosti

* DuPont piktogrami  
** Antistatična obdelava materiala deluje samo pri relativni vlažnosti > 25%. 
*** Ne varuje pred radioaktivnim zračenjem. 

Proshield® 30

Za{čita

Udobnost

Proshield®

30
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Proshield® 10 kombinezon

Kombinezon za zaščito pred kemikalijami, kategorija III 
 

* *

 

**

 

***

Tip 5 Tip 6 EN 1149-1:
1995 EN 1073-2

 Omejena za{čita pred delci

 Visoka stopnja udobnosti

 Dobra prepustnost v primerjavi z zrakom in vodno paro 

Uporaba

 Vzdrževalna dela
 Omejena izpostavljenost v skladu z definicijami za tip 5 in tip 6

Proshield® 10, model CHF5

•   Kapuca.

•   Najlonska zadrga z za{~ito.

•   Za{iti {ivi, notranji

• Elastični steznik okoli pasa.

• Elastični trak okoli zapestij in gležnjev.

Šivi: Zunanji {ivi.

Barva/šifra modela: 

 bela: 
S10 CHF5S WH 00

 modra: 
S10 CHF5S BU 00

Velikosti:  S do XXXL

Zasnovan na SMMS tehnologiji, Proshield® 10 predstavlja kombinacijo 

omejene zaščite pred delci in visoke stopnje ugodnosti. 

* DuPont piktogrami  
** Antistatična obdelava materiala deluje samo pri relativni vlažnosti > 25%. 
*** Ne varuje pred radioaktivnim zračenjem.

Proshield® 10

Za{čita

Udobnost

Proshield®

10
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Proshield® PROPER kombinezon

Kategorija I

 Netkani material iz polietilena z mikroperforacijo (60g/m2)

 Antistatična obdelava z notranje strani

  V tej obleki boste ostali čisti; predvsem za uporabo pri vzdrževanju in 
či{čenju

  Lahko se pere do 7 krat

  Oblika in material z mikroperforacijo zagotavljata veliko udobnost

Uporaba

  Dela „naredi sam“

 Vzdržavanje

 Či{čenje

 Obhod tovarne

  Gradbena industrija

 Proizvodnja

Proshield® Proper, model CCF5

•   Ovratnik, zadrga.

•   Najlonska zadrga.

•   Elastični trak okoli zapestij. 

•   Elastični steznik okoli pasa.

Šivi: Notranji {ivi.

Barva/šifra modela: 

 siva: 
PRF CCF5S GY 00

Velikosti:  S do XXL

Bodite čisti pri umazanem delu!

38



Proshield® POLYCLEAN kombinezoni

Kategorija I

  Dvojni sloj netkanega materiala iz polietilena (50g/m2)

  Antistatična obdelava

Uporaba

  Dela „naredi sam“

  Vzdržavanje

  Či{čenje

  Obhod tovarne

  Gradbena industrija

  Proizvodnja

Proshield® Polyclean, model CHF5

•   Kapuca.

•  Najlonska zadrga z za{čito.

•  Elastični trak okoli zapestij, gležnjev in za obraz.

Šivi:  Zunanji {ivi.

Barva/šifra modela: 

 bela: 
P50 CHF5S WH 00

 modra: 
P50 CHF5S BU 00

Velikosti:  M do XXL  Velikosti:  M do XXL

Bodite čisti pri umazanem delu!

Poly Clean
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TEMPRO kombinezon

Kategorija I
 

Ugodnosti, ki jih zagotavlja izdelek
 Filtrirajoča obleka, ki zmanj{a nevarnost od požara, odporna proti prahu in tekočini 
 Nosimo jo čez osnovno toplotno za{čito kot so kombinezoni NOMEX®

TEMPRO, model CHF5

•  Kapuca.

•   Zadrga z preklopom.

•   Elastični trak okoli zapestij in gležnjev.

Barva/šifra modela: 

 modra: 
TEM CHF5S BU 00

Velikosti:  M do XXL

u in tekočini

Primerjava: TEMPRO in poliester/bombaž

opekline 3. stopnje Skupaj  opekline 2. stopnje 

Tempro kombinezon 

+ delovna obleka iz 

poliestra/bombaža

Delovna obleka 

iz poliestra/bombaža
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ZATO KER VAM NAŠE STORITVE IN TEČAJI POMAGAJO

PRI IZBIRI VARNE IN ZANESLJIVE ZAŠČITNE OBLEKE

Za{čitno obleko iz materialov TYVEK® i TYCHEM® spremlja celotni 
paket tehničnih storitev, varnostnih informacij in nasvetov.

Potrebujete zanesljive tehnične informacije in podporo?
Tel: (00352) 621 164 043.
Na{a Tehnična podpora vzdržuje celotno podatkovno bazo o fizičnih 
lastnosti, prediranju kemikalij in prepustnosti za{čitne obleke iz 
materialov TYVEK® in TYCHEM®.

Želite si hiter in lahek dostop do informacij? 

E-DPP News Service vam ponuja ¥lahko dostopne’ informacije, ki 
vam pomagajo pri izbiri izdelka, ki ga največ potrebujete. Tu lahko 
najdete ažurirane informacije o novih izdelkih, ali o različnih zani-
mivih {tudijah posameznih primerov. Če želite redno dobiti e-DPP 
novice, obi{čite nas na na{i spletni strani www.dpp-europe.com.

Potrebujete podporo za tečaje o zaščitni obleki? 

Ponujamo vam video prezentacijo „Pravilno ravnanje z zaščitno obleko“.

Pomembnost pravilnega ravnanja z za{čitno obleko se pogosto pod-
cenjuje, ker delavci mislijo da je dovolj da nosijo za{čitno obleko 
da bi bili za{čiteni. Video prezentacija se ukvarja s tem vpra{a-
njem, in posebno nagla{a postopke pravilne uporabe obleke in 
posledice nepravilnega ravnanja. 

Potrebujete dodatne informacije o obleki za zaščito pred 
kemikalijami? 
Pridite na seminar o zaščitni obleki.  
Strokovnjaki družbe DuPont za osebno za{čito oranizirajo seminarje 
o za{čitni obleki. Na seminarjih se ukvarjajo z naslednjimi temami: 
razumevanje učinkov in stopnje kemične za{čite, izbira obleke, CE 
oznake in kaj one pomenijo končnim uporabnikom.

 Za podrobne informacije o naših storitvah podpore, obrnite se na: 
  DuPont Personal ProtectionTel: 00800 3666 6666 (brezplačna številka)

  E-pošta: personal.protection@lux.dupont.com 

 ali nas obiščite na naši spletni strani www.dpp-europe.com
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Zaščita i KEVLAR®

Rokavice, rokavi in druga za{čitna obleka iz patentira-
nih KEVLAR® vlaken družbe DuPont™ ponuja idealno 
kombinacijo maksimalne za{čite pred po{kodbami, 
fleksibilnosti, majhne teže in udobnosti za delavce v 
avtomobilski, kovinski, vesoljski in elektronski industriji, 
kot tudi za delvce v industriji stekla in jekla. Najnovej{a 
ponudba vključuje:

•   KEVLAR® Armor Technology
•   KEVLAR® Comfort Technology
•   KEVLAR® Clean Technology

Inovativne re{itve namenjene so samo licenciranim 
prozvajalcem.

  Za več informacij, vključno z informacijami o tem kje 
lahko kupite obleko iz materiala KEVLAR® v Europi, 
obi{čite www.dpp-europe.com. ali se obrnite na 
sektor za osebno za{čito družbe DuPont – KEVLAR® 
prek elektronske po{te:

     info.kevlar@che.dupont.com
    ali na faks: +41 22 717 6131.

DuPont Safety Resources

DuPont Safety Resources (DSR) je vodilna organizacija na področju varnosti na delovnem mestu z več kot 30-letnimi 
izku{njami v svetovanju in tečajih na področjih kot so varnost na delovnem mestu, varnost izvajalcev, ergonomija in 
učinkovitost sredstev. Ustanovljena na podlagi dvestoletnega uspeha družbe DuPont na področju varnosti na delu, 
DSR pomaga vodilnim družbam pri uvajanju trajnih izbolj{av glede stro{kov poslovanja in zavarovanja, varnosti, in 
slike v javnosti kot tudi morale zaposlenih. DuPont Safety Resources predstavlja del sektorja za varnost in za{čito 
družbe DuPont in ponuja re{itve na področju za{čite ljudi, lastnine in proizvajalnih pogonov. Za več informacij o 
za{čiti va{ih delavcev in istočasnem zmanj{anju {tevila po{kodb in stro{kov v zvezi s tem, pokličite Isabelle Rolland 
v Ženevi: + 41 22 717 50 17, ali obi{čite www.dupont.com/safety.

OSTALA PONUDBA DUPONT ZAŠČITNE OPREME

Zaščita i NOMEX®

Maksimalna odpornost na ogenj, edinstvena toplotna 
za{čita, kot tudi udobnost in vzdržljivost obleke izdela-
ne iz patentiranih NOMEX® vlaken družbe DuPont™ 
zadnjih 30 let so postavili standard v industriji, zara-
di česa je NOMEX® postala izbira onih, ki so na de lu 
izpostavljeni nevarnosti od vseh vrst požara in elek-
tričnega loka. 

Da bi za{čitna obleka iz materialov NOMEX® zago-
tovila maksimalno za{čito in kvaliteto svojim uporab-
nikom, družba DuPont je skupaj z vodilnimi europski-
mi proizvajalci tekstila začela z NOMEX® programom 
kvalitete.

Ta program je zasnovan na strogo opredeljenih pogojih. 
Da bi se kvalificirali za status partnerja v tem programu, 
proizvajalci dostavijo obleko na kateri se potem opra-
vijo preiskave glede odpornosti na ogenj in toploto v 
Europskem tehničnem centru družbe DuPont. Obleka, 
ki ima odobritev za uporabo na podlagi NOMEX® pro-
grama kvalitete ima vidno oznako NOMEX® kvalitete.

 Za več informacij, vključno s seznamom Partnerjev  
      v kvaliteti, obi{čite www.dpp-europe.com. ili ali
 se obrnite na sektor za osebno za{čito družbe
 DuPont – NOMEX® preko e-po{te: 
 info.nomex@che.dupont.com 
 ali na faks: +41 22 717 6131.
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Te informacije so zasnovane na tehničnid podatkih za katere kompanija DuPont verjame 
da so zanesljivi. Informacije se lahko spremenijo v skladu z novimi znanji in izku{njami, 
ki lahko postanejo dostopna. Družba DuPont ne garantira za rezultate in ni odgovorna 
za nikakr{ne zadeve v zvezi s temi informacijami.

Uporabnik je odgovoren za utrjevanje stopnje nevarnosti na delovnem mestu in iz-
biro ustrezne osebne za{čitne opreme. Te informacije so namenjene osebam, ki imajo 
tehnična znanja, na podlagi katerih opravijo ocenitev v posameznih specifičnih pogo-
jih, po svoji presoji in osebnem tveganju.

Priporočamo, da pred uporabo teh informacij predhodno preverite ali je izbrana obleka 
ustrezna za uporabo. Končni uporabnik ne sme uporabljati za{čitno obleko v primeru 
da se material potrga, obrabi ali preluknja, da bi se izognil morebitnem izpostavljanju 
{kodljivim kemikalijam. Glede na to da pogoji uporabe niso pod na{im nadzorom, 
ne damo nikakr{no garancijo, niti izrecno niti molčečo, vključno z ampak ne izključno 
z garancijo za vzdržljivost in primernost za posamezni namen. Ne odgovarjamo za 
nikakr{no zadevo v zvezi z uporabo teh informacij.

Te informacije ne predstavljajo dovoljenje za delo na podlagi teh informacij in priporočilo 
za kr{itev patentnih pravic ali  nepo{tovanje tehničnih informacij družbe DuPont ali dru-
gih oseb, ki se nana{ajo na katerikoli material ali njegovo uporabo.

Družba DuPont zadržuje pravico do manj{ih sprememb izdelkov iz tega kataloga.

ODREKANJE ODGOVORNOSTI

DuPont Oval, DuPont™ , The miracles of science™ TYVEK®, TYCHEM®, PROSHIELD®, 
NOMEX® i KEVLAR® predstavljajo blagovne znamke ali registrirane blagovne 
znamke v lasti družbe DuPont ali z njo povezanih družb.
Copyright © DuPont 2007. Sve pravice zadržane.
Natis kataloga za leto 2006.
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DuPont Solutions 

for Personal Protection

DuPont Personal Protection

www.dpp-europe.com

Tel: 00800 3666 6666 (brezplačna številka)

E-pošta: personal.protection@lux.dupont.com 

L-30002


