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SPEŁNIAMY WYMAGANIA UŻYTKOWNIKÓW
DZIĘKI INNOWACJOM

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA, A MY RAZEM Z NIM.
WPROWADZAMY INNOWACJE, ABY WYCHODZIĆ
NAPRZECIW POTRZEBOM UŻYTKOWNIKÓW…
Setki naukowców ﬁrmy DuPont na całym świecie
każdego dnia pracuje nad rozwiązaniem problemów,
przed którymi stają użytkownicy odzieży ochronnej.
Wyróżnia nas otwartość na potrzeby klientów,
dzięki czemu nasza marka cieszy się zaufaniem
i uznaniem w branży środków ochrony indywidualnej.
Angażujemy się w opracowywanie wysokiej jakości
odzieży ochronnej. Słuchamy klientów i odpowiadamy
na ich potrzeby. Dokładamy wszelkich starań,
aby zachować pozycję lidera rynku w zakresie
projektowania i wytwarzania innowacyjnych,
wszechstronnie przebadanych kombinezonów
ochronnych przeznaczonych do jednorazowego
lub krótkotrwałego użytku.

Rozwiązania w zakresie ochrony przeciwchemicznej
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Poznaj nasze najnowsze rozwiązania, które
prezentujemy na następnych stronach w nowym
katalogu produktów. Na przykład Tyvek® 500 HV,
czyli kombinezon ochronny o intensywnej
widzialności, który nie blaknie w trakcie użytkowania
– więcej na stronie 20. Kolejną nowością jest
Tychem® ThermoPro, czyli odzież i akcesoria, które
dzięki zastosowaniu dwóch niezawodnych technologii
DuPont™ Tychem® i DuPont™ Nomex®, oferują
potrójną ochronę: zabezpieczają przed zagrożeniami
chemicznymi, działaniem płomienia i łukiem
elektrycznym - więcej na stronach 14-15.
Oba produkty są odpowiedzią na potrzeby zgłoszone
przez klientów i zostały opracowane z wykorzystaniem
naszego doświadczenia w dziedzinie odzieży
ochronnej w celu stałej poprawy bezpieczeństwa
użytkowników.
Wybierz odzież ochronną odpowiednią dla siebie
Dobór właściwej odzieży ochronnej rzadko jest tak
łatwy jak wybór opcji z tabeli. Należy rozważyć
wiele czynników, które wymagają dokładnej analizy
i ustalenia zależności między nimi, dzięki czemu
można określić odpowiedni poziom zabezpieczenia
do danego zastosowania. Każdy scenariusz
zagrożenia, każda potrzeba, każda osoba są inne
i nie istnieje jedno ubranie odpowiednie do wszystkich
warunków. Dlatego na kolejnych stronach
przedstawionych jest tak dużo produktów i opcji.

Nie jesteś sam…
Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady dotyczącej
wyboru i użytkowania kombinezonu ochronnego
lub opracowujesz program bezpieczeństwa
pracy, wystarczy do nas napisać lub zadzwonić.
Dodatkowo oferujemy SafeSPEC™, darmową
aplikację wspomagającą wybór. Jest to narzędzie
online dostarczające kompletnych informacji
na temat dostępnych opcji i pomagające
w dopasowaniu ochrony do zagrożenia. Gdy już
wiesz, jakiego typu odzieży potrzebujesz, nie musisz
szukać daleko. Dystrybutorzy naszych produktów,
wspierani przez nasze ogólnoświatowe zasoby,
oferują lokalne wsparcie i realizację dostaw.
NOWOŚĆ! Poszerzona oferta produktów
przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach
o kontrolowanej czystości
Oferta ﬁrmy DuPont skierowana do użytkowników
pracujących w środowisku o kontrolowanej czystości
obejmuje jednorazową odzież i akcesoria przeznaczone
do użycia w pomieszczeniach czystych w przemyśle
farmaceutycznym, przy produkcji wyrobów
medycznych, w branży biotechnologicznej
i elektronicznej, czyli w branżach o wysokich
standardach w zakresie kontroli zanieczyszczeń
cząsteczkowych i mikrobiologicznych. Więcej
informacji: www.cleanroom.tyvek.co.uk

www.safespec.dupont.co.uk

Wstęp

1

OFERTA KOMBINEZONÓW OCHRONNYCH FIRMY DUPONT
TYCHEM®
Tychem® C
Ochrona przed stężonymi
nieorganicznymi substancjami
chemicznymi
Tychem® C2
Ochrona przed szerokim
zakresem nieorganicznych
i organicznych substancji
chemicznych w połączeniu
z komfortem użytkowania

Tychem® 4000S

Ochrona przed nieorganiczny- Tychem® F
mi substancjami chemicznymi
o wysokim stężeniu i organicz®
nymi związkami chemicznymi Tychem F2
Połączenie ochrony przeciwchemicznej z ochroną przed działa- NOWOŚĆ!
niem płomienia, wysokiej tem- Tychem® ThermoPro
peratury i łuku elektrycznego
Substancje gazowe

Lekki, wygodny kombinezon zabezpieczający przed zagrożeniami Kat.III,Typ 3-B,4-B,5-B,6-B
biologicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi
EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5
Kombinezon o dużej wytrzymałości mechanicznej
Kat.III,Typ 3-B,4-B,5-B,6-B
zabezpieczający przed szeregiem nieorganicznych substancji
EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5
chemicznych i zagrożeniami biologicznymi
Kat.III,Typ 3-B,4-B,5-B,6-B
EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5

Kombinezon zabezpieczający przed szerokim zakresem
substancji chemicznych i zagrożeniami biologicznymi

Kat.III,Typ 3-B,4-B,5-B,6-B
EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5

Właściwości ochronne kombinezonu Tychem® F w połączeniu Kat.III,Typ 3-B,4-B,5-B,6-B
z większą wytrzymałością mechaniczną materiału
EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5
Kat.III,Typ 3-B,4-B, 6-B, EN 1073-2,
EN 14126, EN 1149-5, EN ISO 11612,
EN ISO 14116, IEC 61482-2,
EN ISO 11611

Tychem® TK.

Wyjątkowa ochrona przed szerokim zakresem toksycznych
i korozyjnych gazów, cieczy i substancji chemicznych

Kat.III,Typ 1a-ET

Tyvek® Industry

Ochrona pracowników i produktów we wrażliwym
środowisku przemysłowym

Kat.III,Typ 5, 6
EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® Dual

Kat.III,Typ 5, 6
Wytrzymałość i ochrona tam, gdzie jest to niezbędne,
a przepuszczalność powietrza tam, gdzie nie potrzeba ochrony EN 1073-2, EN 1149-5

TYVEK®

NOWOŚĆ!
Tyvek® Dual Combi

NOWOŚĆ!
Tyvek® Dual Finish

Doskonała ochrona przed
cząstkami stałymi i ochlapaniem substancją chemiczną
na bazie wody

W sprzedaży dostępne są różne rodzaje przeciwchemicznych kombinezonów ochronnych. Co istotne,
pomiędzy kombinezonami, które w ramach certyﬁkacji CE uzyskały ten sam typ ochrony, występują znaczące
różnice pod względem skuteczności. Jakie kryteria należy przyjąć, stojąc przed wyborem odzieży ochronnej?
Pomocne może być poniższe streszczenie norm europejskich, jak również poradnik doboru przeciwchemicznego kombinezonu ochronnego. Dodatkowe informacje na temat oznakowania CE są dostępne w Załączniku 2.
Oznakowanie CE

Nowa, komfortowa alternatywa ochrony przed szerokim
zakresem nieorganicznych i organicznych substancji
chemicznych

Jedna warstwa - potrójna ochrona 360°

WYBÓR ODZIEŻY OCHRONNEJ: DECYZJA NA WAGĘ ŻYCIA

Do użytku w środowisku pracy, w którym znaczenie
ma komfort, a narażenie na zagrożenia jest ograniczone tylko Kat.III,Typ PB[6]
do części przedniej kombinezonu
Przednia część kombinezonu jest zabezpieczona przed
Kat.III,Typ 5, 6
przywieraniem i rozwarstwianiem w razie kontaktu z lepkimi
EN 1149-5
żywicami; komfort na plecach

Tyvek® Labo

Ochrona pracowników i procesów w laboratoriach
i w środowiskach czystych

Kat.III,Typ 5, 6
EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® Classic Xpert

Nowy standard ochrony typ 5 i 6 dzięki skuteczniejszej
ochronie i większemu komfortowi

Kat.III,Typ 5-B, 6-B
EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5

Kombinezony Tyvek® Classic Xpert dostępne w alternatywnym,
Kat.III,Typ 5-B, 6-B
bardziej ekologicznym opakowaniu. Korzyść: znaczne
Tyvek® Classic Xpert zmniejszenie ilości odpadów w porównaniu do standardowego EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5
ECOPACK
opakowania kombinezonu Tyvek® Classic Xpert

Aby ułatwić wybór odzieży, Unia Europejska ustanowiła
normy zharmonizowane, zgodnie z którymi wśród
przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III
wyróżnia się 6 typów odzieży (zob. tabela poniżej).
Klasyﬁkacja została oparta na stanie skupienia substancji

Przeciwchemiczna odzież ochronna, Kategoria III
Typ i piktogram*
T
1
TYP 1
TYP 1 - ET

2
TYP 2
T

3
TYP 3
T

TYP 4

Tyvek® 500 HV

Kombinezon oferujący ochronę przeciwchemiczną,
Kat.III,Typ 5-B, 6-B, EN 1073-2,
biologiczną i antystatyczną wraz z najwyższą klasą w zakresie
EN 14126, EN 1149-5, EN ISO 20471
intensywnej widzialności

Tyvek® Classic Plus

Ochrona typ 4 w połączeniu z wytrzymałością i komfortem
użytkowania odzieży Tyvek®

Kat.III,Typ 4-B, 5-B, 6-B
EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5

Tyvek® 800J

Oddychający kombinezon typ 3 przeznaczony do ochrony
przed nieorganicznymi substancjami chemicznymi (na bazie
wody) pod ciśnieniem

Kat.III,Typ 3-B,4-B,5-B,6-B
EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5

EASYSAFE
Podstawowa ochrona przed
cząstkami stałymi i ochlapaniem substancją chemiczną
na bazie wody

DuPont™ Easysafe

Doskonała przepuszczalność powietrza i optymalna ochrona
w przypadku mniej wymagających zastosowań

Kat.III,Typ 5, 6
EN 1073-2, EN 1149-5

Proshield® Basic

Lekki, przepuszczający powietrze kombinezon typ 5, 6.
Wykonany z zastosowaniem materiału SMS o optymalnej
masie powierzchniowej

Kat.III,Typ 5, 6
EN 1073-2, EN 1149-5

Proshield® 30

Kombinezon o wysokim wskaźniku niezwilżalności,
wykonany w technologii laminatu z użyciem ﬁlmu
mikroporowatego

Kat.III,Typ 5, 6
EN 1073-2, EN 1149-5

PROSHIELD®
Ograniczona ochrona przed
cząstkami stałymi i cieczami

Trudnopalność w połączeniu
z ograniczoną ochroną przed Proshield® FR
cząstkami stałymi i cieczami
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Kombinezon przeznaczony do ochrony użytkownika i odzieży Kat.III,Typ 5, 6, EN 1073-2,
niepalnej noszonej pod kombinezonem
EN 1149-5, EN ISO 14116

Definicja
Odzież gazoszczelna
TYP 1 – Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi w postaci gazów,
cieczy, aerozoli i cząstek stałych.
TYP 1 - ET – Wymagania dotyczące odzieży gazoszczelnej przeznaczonej
dla służb ratownictwa chemicznego.
Odzież niegazoszczelna
Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, cieczy,
aerozoli i cząstek stałych. Konstrukcja odzieży nie zapewnia całkowitej
szczelności.

Norma i rok publikacji
EN 943-1:2002**
EN 943-2:2002

EN 943-1:2002**

Odzież chroniąca przed działaniem cieczy
Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem.

EN 14605:2005/A1:2009

Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy
Ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci rozpylonej cieczy
(nie pod ciśnieniem).

EN 14605:2005/A1:2009

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

Odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed działaniem substancji
chemicznej w postaci cieczy
Ochrona przed mgłą substancji chemicznej.

EN 13034:2005/A1:2009

TYP 5

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

chemicznej i intensywności jej działania na ubranie.
Należy zauważyć, że certyﬁkat CE oznacza jedynie,
że kombinezon spełnia minimalne wymagania określone
w normie a jego producent jest zobowiązany podać
również klasę odporności materiału (-ów) oraz szwów.

TYP 6

* Piktogram ﬁrmy DuPont ** Norma zmieniona w 2005 r.

Pozostałe normy
Piktogram
**

***

Definicja

Norma i rok publikacji

Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne - Wymagania materiałowe
i konstrukcyjne.

EN 1149-5:2008

Odzież ochronna - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi.

EN 1073-2 :2002

Odzież ochronna - Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem
- Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu
płomienia.
Norma deﬁniuje trzy indeksy (poziomy) ochrony.
Indeks 1 - charakterystyka: odzież jednorazowego użytku nieczyszczona
i nieprana. Indeks 1 określa materiały ograniczające rozprzestrzenianie się
płomienia, ale które stopią się i dlatego zawsze muszą być noszone na ubraniu
o indeksie 2 lub 3.

EN ISO 14116:2008

Odzież ochronna (materiały) zabezpieczająca przed czynnikami biologicznymi
(oznaczenie literą „B” np. Typ 3-B) i obejmująca kilka metod badania
właściwości ochronnych materiału.

EN 14126:2003

Odzież o intensywnej widzialności – Metody badania i wymagania.

EN ISO 20471:2013

* Normy są aktualizowane, dlatego rok publikacji normy może ulec zmianie.
** Wykończenie antystatyczne na przeciwchemicznej odzieży ochronnej produkowanej przez ﬁrmę DuPont spełnia swoją funkcję wyłącznie przy wilgotności względnej powyżej 25%
oraz gdy odzież i użytkownik są stale i prawidłowo uziemieni.
*** Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.
Wstęp
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9-ETAPOWY PROCES DOBORU KOMBINEZONU
OCHRONNEGO WEDŁUG FIRMY DUPONT
Krok 1:

1

Krok 2:

Identyfikacja zagrożenia

2

Określenie minimalnego
poziomu ochrony

Szkolenie, magazynowanie i inne aspekty
Zakup odpowiedniego środka ochrony indywidualnej (ŚOI) to dopiero początek.
Odzież i akcesoria ochronne należy przechowywać, utrzymywać i prawidłowo
używać, a także usunąć i wymienić na nowe. Należy wziąć pod uwagę okres
przydatności produktu do użycia. Najważniejsze jest przeszkolenie użytkowników
w zakresie właściwego użytkowania ŚOI. Od pracodawców wymaga się stałego
monitorowania zagrożeń w miejscu pracy w ramach interaktywnego programu BHP,
a także śledzenia zmian w przepisach i nowych rozwiązań technicznych dotyczących
bezpieczeństwa pracy oraz, w razie potrzeby, odpowiedniej zmiany programów
i procedur bezpieczeństwa.

Krok 3:

3

Ocena zagrożenia
pod kątem
toksyczności

DuPont™ SafeSPEC™

Krok 4:

4

Ostrzeżenie

Określenie wymagań
w zakresie właściwości
ochronnych materiału i szwów

Oferta ﬁrmy DuPont obejmuje wiele narzędzi wspomagających przeprowadzanie
oceny ryzyka i dobór odzieży ochronnej: od narzędzi internetowych, poprzez
pomoc w przeprowadzeniu oceny ryzyka w siedzibie klienta przez ekspertów ﬁrmy
DuPont, aż po ocenę odporności na przenikanie substancji chemicznej, z którą
pracownicy mają do czynienia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące
całej oferty ﬁrmy DuPont, jak również dane dotyczące odporności na przenikanie,
przejdź do narzędzia SafeSPEC™ Selector Tools i przejrzyj propozycję rozwiązań
dopasowanych do Twoich potrzeb. Więcej informacji: www.safespec.dupont.co.uk

Krok 5:

5

Krok 6:
Komfort użytkowania

Określenie wymagań w zakresie
właściwości mechanicznych

6

Obwód klatki
piersiowej

Wzrost

Krok 7:
Wybór dostawcy

7

Krok 8:

ISO 14001
ISO 9001

8

Określenie prawidłowego sposobu
użytkowania produktu

www.safespec.dupont.co.uk
J!
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Krok 9:
Test użytkowy
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Korzyści
Ochrona przed czynnikami biologicznymi i działaniem

wielu nieorganicznych stężonych substancji
chemicznych
Szwy (zszyte i zaklejone taśmą ochronną) stanowią

identyczną barierę jak materiał, z którego jest
wykonany kombinezon
Zamek błyskawiczny zabezpieczony podwójną patką

samoprzylepną zapewnia wysoki poziom ochrony

Tychem

Opcja: skarpety połączone z nogawkami kombinezonu,

przeznaczone do noszenia wewnątrz obuwia
ochronnego. Skarpetę należy zakryć nogawką,
aby zwiększyć poziom ochrony

TYCHEM®
Tychem® to innowacyjne produkty o właściwościach barierowych,
które pomagają zapewnić ochronę przed związkami chemicznymi
(również pod ciśnieniem), zagrożeniami biologicznymi i cząstkami
stałymi. Kombinezony Tychem® C, dzięki zastosowaniu powlekanej
włókniny Tyvek®, tworzą barierę przed wieloma nieorganicznymi
stężonymi substancjami chemicznymi i czynnikami biologicznymi.
Z kolei, jednowarstwowa odzież i akcesoria Tychem® ThermoPro
zapewniają potrójną ochronę przed ochlapaniem ciekłą substancją
chemiczną, działaniem płomienia i łukiem elektrycznym.
Kombinezony Tychem® F, wykonane z laminowanej włókniny
Tyvek®, oferują najbardziej kompleksową ochronę przed substancjami
chemicznymi i pomagają chronić pracowników przed wieloma
toksycznymi organicznymi substancjami chemicznymi stosowanymi
w przemyśle, nieorganicznymi związkami chemicznymi o wysokim
stężeniu i bojowymi środkami chemicznymi.

Cechy
Kombinezon z kapturem. Elastyczne mankiety rękawów
i nogawek, gumka wokół kaptura i w pasie w celu
optymalnego dopasowania do ciała. Pętelka na kciuk
przymocowana do mankietu zapobiega opadaniu rękawa
kombinezonu. Samoprzylepna patka osłaniająca brodę
pomaga uzyskać szczelne przyleganie kaptura do maski.

Zastosowanie
Ochrona przed ochlapaniem (również pod ciśnieniem)
w warunkach przemysłowych, np. produkcja pulpy
i papieru, przetwórstwo spożywcze, przemysł chemiczny,
produkcja farmaceutyczna.

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Szczegółowe dane
Kolor/symbol:
Model CHA5, żółty: TC CHA5 T YL 00
Model CHA6, żółty (ze skarpetami): TC CHA5 T YL 16*

Rozmiar: S - XXXL
Rozmiar: S - XXXL*
(rozmiar S - produkowany
na zamówienie)

Produkty - DuPont™ Tychem®
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Akcesoria Tychem® C stossow
wane
razem z przeciwchemiicznym
kombinezonem ochronnym zwiększają
poziom ochrony części ciała
szczególnie narażonych na działanie
substancji niebezpiecznych.

Korzyści
Właściwości ochronne kombinezonu Tychem® C

i zwiększona wytrzymałość mechaniczna materiału
Szwy (zszyte i zaklejone taśmą ochronną) tworzą

identyczną barierę jak materiał, z którego jest
wykonany kombinezon
Podwójny zamek błyskawiczny i podwójna patka

umożliwiają ponowne użycie (w ograniczonym
stopniu), o ile kombinezon nie został zanieczyszczony
lub uszkodzony mechanicznie
Podwójne mankiety umożliwiają bezpieczne

stosowanie rękawic**

Cechy
Kombinezon z kapturem. Elastyczne mankiety rękawów
i nogawek, gumka wokół kaptura i w pasie w celu
optymalnego dopasowania do ciała, wykończenie
zapobiegające podrażnieniu skóry w okolicy twarzy
i nadgarstków. Samoprzylepna patka, aby kaptur szczelnie
przylegał do maski.

Opis produktu

Kategoria i typ

Symbol

Fartuch Tychem®C o kroju fartucha
chirurgicznego, model PL50
Zabezpiecza przednią część ciała. Zakładany
od przodu. Przewiązany w pasie. Elastyczne
mankiety rękawów. Długość: do połowy łydki.
Kolor: żółty
Rozmiar: S/M i L/XXL

Kategoria III
Typ PB[3]*

TC PL50 T YL 00

Fartuch przedni Tychem®C,
model PA30LO
Wiązany z tyłu na szyi i w pasie.
Długość: do połowy łydki.
Kolor: żółty
Rozmiar: uniwersalny

Kategoria III
Typ PB[3]*

TC PA30 T YL 00

Zarękawek Tychem®C,
model PS32LA
Długość: 50 cm
Z dwóch stron zakończony
szerokim ściągaczem.
Kolor: żółty
Rozmiar: uniwersalny

Kategoria III
Typ PB[3]*

Osłona wysoka na obuwie
Tychem®C, model POBA
Długość: do kolana.
Podeszwa antypoślizgowa częściowo zszyta:
zabezpiecza przed ochlapaniem, ale nie jest
całkowicie szczelna w kontakcie z cieczą.
Kolor: żółty
Rozmiar: uniwersalny

Kategoria III
Typ PB[3]*

Zastosowanie
Ochrona przed ochlapaniem (również pod ciśnieniem)
w wymagającym środowisku przemysłowym,
np. produkcja pulpy i papieru, remonty postojowe
instalacji przemysłowych, przemysł chemiczny, produkcja
farmaceutyczna.

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.
** Zaleca się zakleić mankiet taśmą w miejscu styku z rękawicą w celu uszczelnienia połączenia.

Szczegółowe dane
Kolor/symbol:
Model CHZ5, żółty: T2 CHZ5 T YL 00

Rozmiar: M - XXXL

TC PS32 T YL 00

TC POBA S YL 00

* Częściowa ochrona ciała.
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Ochrona przed wieloma toksycznymi organicznymi

substancjami chemicznymi, nieorganicznymi
związkami chemicznymi o wysokim stężeniu
i zagrożeniami biologicznymi. Dostępne są wyniki
badań pod kątem odporności na przenikanie dla ponad
250 substancji chemicznych.
Szwy (zszyte i zaklejone taśmą ochronną) tworzą


Podwójne mankiety umożliwiają bezpieczne stosowanie


identyczną barierę jak materiał, z którego jest
wykonany kombinezon

rękawic***
Wygodny kombinezon zaprojektowany z myślą


Zamek błyskawiczny zakryty podwójną patką


o wygodzie użytkowania

samoprzylepną zapewnia wysoki poziom ochrony
Opcja: skarpety połączone z nogawkami kombinezonu.


Cechy

Skarpetę należy nosić wewnątrz obuwia ochronnego
i zakryć nogawką, aby zwiększyć poziom ochrony

Kombinezon z kapturem. Elastyczne mankiety rękawów
i nogawek, gumka wokół kaptura i w pasie w celu
optymalnego dopasowania do ciała. Pętelka na kciuk
przymocowana do mankietu zapobiega opadaniu rękawa.
Patka samoprzylepna osłaniająca brodę pomaga uzyskać
szczelne połączenie kaptura z maską.

Cechy
Kombinezon z kapturem. Elastyczne mankiety rękawów
i nogawek, gumka wokół kaptura i w pasie w celu
optymalnego dopasowania do ciała. Pętelka na kciuk
przymocowana do mankietu zapobiega opadaniu rękawa.
Patka samoprzylepna pod brodą pomaga uzyskać szczelne
połączenie kaptura z maską.

Zastosowanie
Prace z substancjami chemicznymi, usuwanie
zanieczyszczeń i działania służb ratowniczych.
Może być z powodzeniem używany w wielu branżach,
m.in. petrochemicznej, gazowniczej, inżynierii chemicznej
i podczas usuwania materiałów niebezpiecznych.

* Zob. informacje szczegółowe w instrukcji użytkowania.
** Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.
*** Zaleca się zakleić mankiet taśmą w miejscu styku z rękawicą w celu uszczelnienia połączenia.

Produkty - DuPont™ Tychem®

zy

EN 1073-2*
Klasa 1


Ochrona przed przenikaniem ponad 100 substancji
umożliwiają ponowne użycie (w ograniczonym stopniu),
o ile kombinezon nie został zanieczyszczony lub
uszkodzony mechanicznie
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Korzyści

Podwójny zamek błyskawiczny i podwójna patka


Kolor/symbol:
Model CHZ5, biały: SL CHZ5 T WH 00
Model CHZ6, biały (ze skarpetami): SL CHZ6 T WH 16
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Nowa, komfortowa alternatywa ochrony
przed szerokim zakresem nieorganicznych
i organicznych substancji chemicznych
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Kategoria III
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TYCHEM 4000 S
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Zastosowanie
Szeroki zakres zastosowania, począwszy od usuwania
wycieków chemicznych, działania służb ratowniczych,
po przemysł petrochemiczny i zastosowania wojskowe.

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Rozmiar: S - XXXL

Szczegółowe dane
Kolor/symbol:
Model CHA5, szary: TF CHA5 T GY 00
Model CHA5, pomarańczowy: TF CHA5 T OR 00*
Model CHA6, szary (ze skarpetami): TF CHA5 T GY 16**

Rozmiar: S - XXXL
Rozmiar: M - XXL*
Rozmiar: S - XXXL**
(rozmiar S - produkowany
na zamówienie)

Produkty - DuPont™ Tychem®
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Wszechstronna ochrona i większa
wytrzymałość mechaniczna
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Akcesoria Tychem® F stosowane razem
m
z przeciwchemicznym kombinezon
nem
ochronnym zwiększająą poziom
ochrony części ciała szczeg
gólnie
narażonych na działan
nie substan
ncji
niebezpiecznych
h.

Korzyści
Właściwości ochronne kombinezonu Tychem® F

i zwiększona wytrzymałość mechaniczna materiału
Szwy (zszyte i zaklejone taśmą ochronną) tworzą

identyczną barierę jak materiał, z którego jest wykonany
kombinezon
Podwójny zamek błyskawiczny i podwójna patka

umożliwiają ponowne użycie (w ograniczonym stopniu),
o ile kombinezon nie został zanieczyszczony lub
uszkodzony mechanicznie
Podwójne mankiety umożliwiają bezpieczne

stosowanie rękawic**

Cechy
Kombinezon z kapturem. Elastyczne mankiety rękawów
i nogawek, gumka wokół kaptura i w pasie w celu
optymalnego dopasowania do ciała, wykończenie
zapobiegające podrażnieniu skóry w okolicy twarzy
i nadgarstków. Samoprzylepna patka, aby kaptur szczelnie przylegał do maski.

Opis produktu

Kategoria i typ

Symbol

Fartuch Tychem®F o kroju fartucha
chirurgicznego, model PL50
Zabezpiecza przednią część ciała. Zakładany
od przodu. Przewiązany w pasie. Elastyczne
mankiety rękawów. Długość: do połowy łydki.
Kolor: szary
Rozmiar: S/M i L/XXL

Kategoria III
Typ PB[3]*

TF PL50 T GY 00

Fartuch przedni Tychem®F,
model PA30LO
Wiązany z tyłu na szyi i w pasie.
Długość: do połowy łydki.
Kolor: szary
Rozmiar: uniwersalny

Kategoria III
Typ PB[3]*

TF PA30 T GY 00

Zarękawek Tychem®F,
model PS32LA
Długość: 50 cm
Z dwóch stron zakończony
szerokim ściągaczem.
Kolor: szary
Rozmiar: uniwersalny

Kategoria III
Typ PB[3]*

TF PS32 T GY 00

Osłona wysoka na obuwie
Tychem®F, model POBA
Długość: do kolana.
Podeszwa antypoślizgowa częściowo zszyta:
zabezpiecza przed ochlapaniem, ale nie jest
całkowicie szczelna w kontakcie z cieczą.
Kolor: szary
Rozmiar: uniwersalny

Kategoria III
Typ PB[3]*

TF POBA S GY 00

Zastosowanie
Ochrona przed ochlapaniem (również pod ciśnieniem)
w wymagających warunkach przemysłowych,
np. produkcja pulpy i papieru, remonty postojowe
instalacji przemysłowych, przemysł chemiczny
i petrochemiczny, produkcja farmaceutyczna, usuwanie
wycieków chemicznych, działania służb ratowniczych,
zastosowania wojskowe.
* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.
** Zaleca się zakleić mankiet taśmą w miejscu styku z rękawicą w celu uszczelnienia połączenia.

Szczegółowe dane
Kolor/symbol:
Model CHZ5, szary: F2 CHZ5 T GY 00

Rozmiar: M - XXXL

* Częściowa ochrona ciała.
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Jedna warstwa – potrójna ochrona.
Kombinezon oferujący kompletną
ochronę.

TYP 3

ty

Kategoria III

TYCHEM®
THERMOPRO

3
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TYCHEM®
THERMOPRO

skową

Korzyści
ś
Połączenie dwóch wyjątkowych i sprawdzonych

technologii ﬁrmy DuPont: Tychem® w celu ochrony
przeciwchemicznej i Nomex® w celu ochrony przed
działaniem wysokiej temperatury, płomienia i łuku
elektrycznego

Cechy
Kurtka z kołnierzem i spodnie ogrodniczki w kolorze
jasnopomarańczowym dla dobrej widzialności. Kurtka
z elastycznymi mankietami rękawów i gumką w pasie.
Spodnie ogrodniczki posiadają szelki z regulacją długości,
zamykane na klamrę zatrzaskową. Bez ściągaczy u dołu
nogawek. Kurtka z podwójną patką zabezpieczającą
zamek błyskawiczny.

Ochrona przed organicznymi i nieorganicznymi środkami

chemicznymi. Przebadany pod kątem odporności
na przenikanie ponad 240 substancji chemicznych
Testowany na aparaturze DuPont™ Thermo-Man®.

Wyniki: przewidywany obszar oparzeń maksymalnie 8%
powierzchni ciała; 98% szans na przeżycie wypadku
w razie wybuchu ognia
Ochrona przed poparzeniem łukiem elektrycznym:


Fartuch z rękawami
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Jedna warstwa, doskonała swoboda ruchów

Produkt wielokrotnego użytku, o ile nie został


yc
z

ATPV = 15 cal/cm2

Elas
t

Tychem

Cechy
Kombinezon z kapturem, w kolorze jasnopomarańczowym
dla dobrej widzialności. Kaptur ze sznurkami ściągającymi
zapewnia dobre dopasowanie do maski. Elastyczne
mankiety rękawów. Nogawki bez ściągaczy, z podwiniętym
brzegiem u dołu. Długi zamek błyskawiczny sięgający
do podbródka, dzięki czemu szyja i kark są całkowicie
osłonięte. Podwójna patka zabezpieczająca zamek
błyskawiczny i zapięcie na rzep dla zwiększenia ochrony.
Zszyty nićmi wykonanymi z włókna DuPont™ Nomex®.

Cechy

Zastosowanie
Przemysł wydobywczy ropy naftowej i gazu, branża petrochemiczna, transport substancji palnych, zakładowa straż
pożarna, służby ratownicze, laboratoria, przemysłowe zakłady
chemiczne, laboratoria kryminalistyczne, produkcja
półprzewodników.

Szczegółowe dane
Kolor/symbol:
Model TP 198 T (kombinezon), jasnopomarańczowy:
TP 198 T OR CE
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Rozmiar: S - 4XL
(rozmiary S i 4XL - produkowane
na zamówienie)

* Fartuch z rękawami Tychem® ThermoPro TP275T
zapewnia częściową ochronę ciała (kategoria III
typ PB[3]) i nie spełnia wymagań ustanowionych
w stosunku do odzieży typ 4 i typ 6.

Fartuch z rękawami, w kolorze jasnopomarańczowym
dla dobrej widzialności. Z tyłu fartucha w pasie i na
wysokości ramion trudnopalne zapięcie o regulowanej
długości z klamrami zatrzaskowymi. Rękawy szczelnie
połączone z fartuchem, elastyczne mankiety. Zszyty nićmi
wykonanymi z włókna DuPont™ Nomex®.
Akcesoria Tychem® ThermoPro zapewniają częściową
ochronę ciała (kategoria III typ PB[3]) i muszą być stosowane
razem z niepalną odzieżą przeznaczoną do ochrony przed
zagrożeniem w postaci ognia/łuku elektrycznego. Typowe
zastosowania: laboratoria akademickie i profesjonalne.

Szczegółowe dane
Kolor/symbol:
Model TP750 T (zestaw), jasnopomarańczowy: TP 750T OR CE
Model TP 275 T (fartuch z rękawami), jasnopomarańczowy:
TP 275 T OR CE*

Rozmiar: S - 4XL
(rozmiary S i 4XL - produkowane
na zamówienie)

Rozmiar: S - XXXL*
(rozmiary S i XXXL - produkowane
na zamówienie)

Produkty - DuPont™ Tychem®
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Wyjątkowa ochrona przed działaniem
toksycznych lub korozyjnych gazów,
cieczy i substancji chemicznych

Kategoria III
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Korzyści
Kombinezon gazoszczelny o ograniczonym okresie

użytkowania, przeznaczony do użycia z samodzielnym
aparatem oddechowym umieszczonym wewnątrz
kombinezonu
Stworzony z myślą o ochronie przed działaniem

toksycznych gazów oraz substancji chemicznych
w postaci par, cieczy oraz cząstek stałych, według
normy EN 943-2
Lekki, elastyczny i łatwy w użyciu - alternatywa

dla tradycyjnych kombinezonów gazoszczelnych
wielokrotnego użytku
Opcja: Dostępny w wersji z obuwiem

przeciwchemicznym

Cechy
Kombinezon gazoszczelny wyposażony w skarpety
lub obuwie szczelnie mocowane do nogawek
kombinezonu. Możliwość odłączenia obuwia
przeciwchemicznego. Wytrzymały i lekki (waży < 4,6 kg).
Duży wizjer zapewniający dobrą widoczność. Kształt i krój
rękawa pozwala swobodnie wyjąć rękę, aby dosięgnąć
do aparatu oddechowego. Wewnętrzny pasek. System
podwójnych rękawic 5-palczastych; specjalna konstrukcja
umożliwia przymocowanie rękawicy do mankietu rękawa.

Zastosowanie
Narażenie na działanie gazów toksycznych, gazów
korozyjnych, cieczy i substancji chemicznych w stanie
stałym, np. działania prowadzone przez centra zarządzania
kryzysowego, jednostki ratownictwa chemicznego.

Szczegółowe dane

TYVEK®
Tyvek® to włóknina ochronna o unikalnych właściwościach.
Ze względu na optymalną równowagę pomiędzy ochroną,
wytrzymałością i komfortem, kombinezony Tyvek® są idealnym
rozwiązaniem odpowiednim do wielu zastosowań:
od warsztatów lakierniczych po usuwanie azbestu. Dzięki
ergonomicznej konstrukcji pomagają chronić pracowników
i utrzymać ich wydajność, gdy sytuacja robi się ciężka.
Tyvek® nie zawiera wypełniaczy, dodatków i silikonu.

Rozmiar: S - XXL

Kolor/symbol:
Tychem® TK., zielono-limonkowy: TK GEVHT YL 00 (model
ze skarpetami)/TK GEVJT YL 00 (model z obuwiem)
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Szwy (zszyte i zaklejone taśmą) tworzą identyczną

barierę jak materiał, z którego jest wykonany
kombinezon
Kaptur zaprojektowany w sposób zapewniający


co zwiększa widoczność użytkownika

szczelne przyleganie do pełnej maski

Lekki, miękki materiał przepuszczający powietrze


Gumka w tunelu przy mankiecie rękawów i nogawek


i parę wodną

oraz wokół kaptura pomaga zmniejszyć ryzyko
skażenia

Ergonomiczny krój zapewniający dopasowanie

kombinezonu do kształtu ciała i ruchów użytkownika

Cechy

Cechy

Kombinezon z kapturem. Wytrzymały a zarazem lekki
(waży <250 g). Samoprzylepna patka osłaniająca brodę
pomaga uzyskać szczelne przyleganie kaptura do maski.
Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. Gumka wokół
kaptura i wklejona gumka w pasie. Pętelka na kciuk
przymocowana do mankietu zapobiega opadaniu rękawa.
Odporność na przenikanie substancji chemicznych
w przypadku włókniny Tyvek® w kolorze zielonym nie
jest identyczna jak kombinezonu Tyvek® w kolorze białym.
Więcej informacji jest dostępnych na życzenie.

Kombinezon z kapturem. Wytrzymały a zarazem lekki
(waży <300 g). Samoprzylepna patka zakrywająca zamek
błyskawiczny. Patka samoprzylepna osłaniająca brodę
pomaga uzyskać szczelne przyleganie kaptura do maski.
Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. Gumka wokół
kaptura i wklejona gumka w pasie. Pętelka na kciuk
przymocowana do mankietu zapobiega opadaniu rękawa.

Zastosowanie
Kombinezon został zaprojektowany do pracy w warunkach
bardzo wysokiej wilgotności, gdy wymagana jest ochrona
pracownika przed substancjami chemicznymi, cieczami
i/lub olejem. Typowe przykłady zastosowania: czyszczenie
obiektów przemysłowych, instalacje petrochemiczne,
zakłady wodno-kanalizacyjne, prace konserwacyjne.

* Zob. informacje szczegółowe w instrukcji użytkowania.
** Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Produkty - DuPont™ Tyvek®
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EN 1149-5

kombinezonu Tyvek®

Szwy zabezpieczone taśmą w jaskrawym kolorze,
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errsji ze
we
ska
r

TYP 6 -B

Ochrona typ 4 w połączeniu z komfortem użytkowania


nieorganicznych substancji chemicznych na bazie
wody o niskim stężeniu (również pod ciśnieniem),
drobnymi, niebezpiecznymi cząstkami stałymi i olejem

Kolor/symbol:
Model CHA5, biały: TJ CHA5 T WH 00

TYP 5 -B

Korzyści

Skuteczna ochrona przed działaniem wielu


Szczegółowe dane

żw

i

Korzyści

w

nie

tam

Kombinezon łączący ochronę typ 4
z wytrzymałością i komfortem
użytkowania

TYP 4 -B

na
k

ki
kciu

Kategoria III

Pętelk
i

na

TYVEK® CLASSIC PLUS

pa

ie

EN 14126

Gumka w

pas

EN 1073-2**
Klasa 2

Dostępn
yr
ó

w

EN 1149-5

ki

ają
c

TYP 6 -B

Pęt
el

tka osłani

TYP 5 -B

pe

pa
na
lep

TYP 4 -B

ę
rod

pr z
y

TYP 3 -B*

ab

Oddychający kombinezon ochronny
typ 3 przeznaczony do ochrony
przed nieorganicznymi substancjami
chemicznymi (na bazie wody) pod
ciśnieniem

Kategoria III

3

Samo

TYVEK 800 J

Gum
ka

T

®

Zastosowanie
Produkcja farmaceutyczna, konserwacja i wygaszanie
elektrowni atomowych, laboratoria biologiczne,
zastosowania medyczne, zagrożenia biologiczne.

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Rozmiar: S - XXXL

Szczegółowe dane
Kolor/symbol:
Model CHA5a, biały: TY CHA5 T WH 00
Model CHA6, biały (ze skarpetami): TY CHA5 T WH 16
Model CHA5b, zielony: TY CHA5 T GR 00*

Rozmiar: XS - 7XL
(rozmiary XS i 4XL-7XL
- produkowane na zamówienie)

Rozmiar: XS - 7XL*
(rozmiary XS-S i XXXL-7XL
- produkowane na zamówienie)
Produkty - DuPont™ Tyvek®
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Korzyści

dopasowan
yd
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wa

EN 1149-5

EN 1073-2*
Klasa 2

no

e
brz
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Nowy standard ochrony dla
kombinezonów typ 5 i 6 dzięki
większej ochronie i komfortowi

TYP 6-B

m

EN 14126
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Erg
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TYP 5-B

u

b
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Kategoria III

ys

–

TYVEK® CLASSIC XPERT

Duż

escency
jny

EN 14126

Kap
tur

ﬂuor

EN 1073-2**
Klasa 1

ot

y
ow

EN 1149-5

n o cy

Kolor pomarań
cz

z

TYP 6

Taś
my

TYP 5

ćw
oś

ier

EN ISO 20471*
Klasa 3

znośśćć w dzie
ń
do c
wi

Kombinezon o intensywnej
widzialności, który nie blaknie

Kategoria III

Ko
łn

TYVEK® 500 HV

Korzyści

Wysoki poziom ochrony przed cieczami i cząstkami


Intensywna widzialność: bez konieczności czyszczenia,


stałymi

bez konieczności sprawdzania wpływu prania na kolor

Wyjątkowa konstrukcja i komfort

Przepuszczalność powietrza i pary wodnej

Doskonałe dopasowanie do ciała i ochrona,


Intensywna widzialność w najwyższej klasie, ochrona

przeciwchemiczna, ochrona biologiczna i ochrona przed
elektrycznością statyczną w jednym kombinezonie

gdy użytkownik porusza się

Zastępuje lub zabezpiecza odzież o intensywnej

widzialności wielokrotnego użytku

Cechy

Wytrzymałość i przepuszczalność powietrza typowa


Kombinezon z kapturem. Wytrzymały a zarazem
lekki (waży <180 g). Trzyczęściowy kaptur optymalnie
dopasowany do twarzy podczas poruszania głową.
Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. Gumka wokół
kaptura i wklejona gumka w pasie. Obszerny klin
w kroku zapewnia swobodę ruchów. Duży suwak, który
można łatwo chwycić, aby rozsunąć i zasunąć zamek
błyskawiczny. Odporność na przenikanie substancji
chemicznych w przypadku włókniny Tyvek® w kolorze
zielonym lub w kolorze niebieskim nie jest identyczna jak
kombinezonu Tyvek® w kolorze białym. Więcej informacji
jest dostępnych na życzenie.

dla włókniny Tyvek®
Idealny do pracy w środowisku niebezpiecznym,

w ciemności lub w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych

Cechy
Kombinezon z kołnierzem, w kolorze pomarańczowym
ﬂuorescencyjnym, z taśmami odblaskowymi. Zapewnia
widoczność w dzień i w nocy. Mocny a zarazem lekki.
Z kołnierzem typu stójka, elastycznymi mankietami
rękawów i nogawek oraz wklejoną gumą w pasie. Duży
klin w kroku zapewnia swobodę ruchów. Duży suwak
zamka błyskawicznego, który można łatwo chwycić.

Zastosowanie
Przemysł farmaceutyczny, przetwórstwo chemiczne,
przemysł paliwowy i gazowniczy, górnictwo, prace
konserwacyjne, lakiernie natryskowe.

Zastosowanie
Kolejnictwo, budowa i konserwacja dróg, górnictwo,
gospodarka odpadami, prace podziemne, porty, lotniska,
budownictwo.

NOWOŚĆ!
DuPont™ Tyvek®Classic Xpert ECO PACK
Poznaj nowe, alternatywne, bardziej ekologiczne opakowanie.
Odwiedź stronę www.tyvek.co.uk/ecopack

* Odzież o intensywnej widzialności.
** Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Szczegółowe dane
Kolor/symbol:
Model 125, kolor pomarańczowy ﬂuorescencyjny z taśmą
odblaskową w kolorze szarym: TY 125S HV 00 PI
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Produkty - DuPont™ Tyvek®

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Rozmiar: S - XXXL

Szczegółowe dane
Kolor/symbol:
Model CHF5, biały: TY CHF5 S WH XP
(TY CHF5 S WH XB - Eco Pack)
Model CHF5b, zielony: TY CHF5 S GR 00*
Model CHF5a, niebieski: TY CHF5 S BU 00*

Rozmiar: S - XXXL
Rozmiar: S - XXXL*
(rozmiary S i XXXL
- produkowane na zamówienie)

Produkty - DuPont™ Tyvek®
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TYP 6
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EN 1149-5*

EN 1073-2**
Klasa 2

owa

ami

Trrzzyczęś
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w
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połączone z

Osłony

ie
uw
ob

TYP 5

wk
ga

Ochrona pracownika i procesu
w laboratoriach oraz pomieszczeniach
o kontrolowanej czystości

Kategoria III

Podeszw
aa
n

TYVEK® LABO

ur
apt
yk

Korzyści
Zabezpieczenie pracownika i procesu technologicznego

w laboratorium i w przemyśle farmaceutycznym
Innowacyjny krój zapewnia swobodę ruchów i komfort

pracy
Restrykcyjna procedura kontroli jakości


OCHRONA
W POMIESZCZENIU
CZYSTYM

Cechy
Kombinezon z kapturem. Osłony na obuwie połączone
z nogawkami kombinezonu. Wytrzymały a zarazem lekki
(waży <250 g). Trzyczęściowy kaptur i klin w celu dobrego
dopasowania kombinezonu do ciała. Elastyczne mankiety
rękawów i nogawek. Gumka wokół kaptura oraz wklejona
gumka w pasie.

Zastosowanie
Przemysł farmaceutyczny, przemysł kosmetyczny,
przemysł elektroniczny i optyczny, laboratoria.

* Zob. informacje szczegółowe w instrukcji użytkowania.
** Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Idealne połączenie kontroli zanieczyszczeń, ochrony, jakości i komfortu.

Szczegółowe dane

Jednorazowe kombinezony Tyvek® IsoClean® są przeznaczone do użycia
w branżach o wysokich standardach w zakresie kontroli zanieczyszczeń
cząsteczkowych i mikrobiologicznych. Chronią pracownika i produkt.

Kolor/symbol:
Model CHF7, biały: TY CHF7 S WH 00

Rozmiar: S - XXXL

Więcej informacji: www.cleanroom.tyvek.co.uk
Produkty - DuPont™ Tyvek®
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Ochrona tam, gdzie jest niezbędna,
a przepuszczalność powietrza tam,
gdzie nie potrzeba ochrony

sie
pa

ciow
ęś
cz

y kaptur

Przód kombinezonu wykonany z włókniny Tyvek®

W tylnej części kombinezonu (od głowy do kostek)

materiał SMS dla poprawy komfortu
Szwy zszywane od zewnętrznej strony pomagają

zabezpieczyć przed przedostawaniem się
zanieczyszczeń z zewnątrz do wnętrza kombinezonu

Szwy zszywane od wewnętrznej strony zmniejszają

ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń z wnętrza
kombinezonu

Cechy
Kombinezon z kapturem. Trzyczęściowy kaptur i klin
zapewniają optymalne dopasowanie kombinezonu
do ciała. Duży, przepuszczający powietrze panel z materiału
SMS zastosowany w tylnej części kombinezonu znacząco
poprawia komfort pracy, ale daje mniejszą ochronę
(zabezpiecza przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej
3 mikronów i przed lekkim ochlapaniem cieczą na bazie
wody) niż przednia część kombinezonu.

Cechy
Kombinezon z kołnierzem. Wytrzymały a zarazem lekki
(waży <180 g). Elastyczne mankiety rękawów i nogawek.
Gumka w pasie. Klin w celu poprawy dopasowania
kombinezonu do ciała.

Zastosowanie
Przemysł farmaceutyczny, produkcja wyrobów
medycznych, branża biotechnologiczna i elektroniczna,
czyli branże o wysokich standardach w zakresie kontroli
zanieczyszczeń cząsteczkowych i mikrobiologicznych.

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Produkty - DuPont™ Tyvek®

EN 1073-2*
Klasa 1

Pomaga zabezpieczyć procesy i produkty przed


wykonany z włókniny Tyvek® zwiększa poziom ochrony
pracownika i procesu
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ateriału SMS

EN 1149-5

Korzyści

Osłonięty patką ochronną zamek błyskawiczny


Kolor/symbol:
Model CCF5, biały: TY CCF5 S WH 00

zm

TYP 6

Korzyści
zanieczyszczeniem przez człowieka

Szczegółowe dane
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Kategoria III
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TYVEK® DUAL

EN 1073-2*
Klasa 1
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TYP 6

Tyln
y

TYP 5

wek
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Ochrona pracownika i produktów
w środowisku wrażliwym

Kategoria III

Elas
tyc

TYVEK® INDUSTRY

Zastosowanie
Prace wymagające komfortu a jednocześnie zabezpieczenia
przedniej części ciała pracownika, np. wypalanie cegieł,
odlewnie, malowanie, zakłady produkcji szkła, praca
z materiałami kompozytowymi.

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Rozmiar: S - XXXL

Szczegółowe dane

Rozmiar: S - XXXL

Kolor/symbol:
Model CHF5, biały: TD CHF5 S WH 00

Produkty - DuPont™ Tyvek®
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się

z

Przednia część kombinezonu jest
zabezpieczona przed przywieraniem
lub rozwarstwianiem w razie kontaktu
z lepkimi żywicami, komfort na plecach

s
ia

ię

Opracowany we współpracy z użytkownikami, którzy

potrzebują lepszej ochrony z przodu, z zachowaniem
wentylacji i ochrony w tylnej części ciała
Przednia część stanowi doskonałe zabezpieczenie

przed lepkimi żywicami, włóknami i wieloma innymi
zagrożeniami
W tylnej części od ramion do kostek duży panel


W tylnej części od ramion do kostek panel


z oddychającego materiału SMS daje dobrą ochronę
połączoną z wentylacją

z oddychającego materiału zapewnia wentylację
i zapobiega nadmiernemu przegrzaniu organizmu

Szwy zszyte od zewnętrznej strony pomagają

zabezpieczyć przed przedostawaniem się
zanieczyszczeń z zewnątrz do wnętrza kombinezonu

Cechy
Kombinezon z kołnierzem. Wykonany z włókniny Tyvek®
połączonej z lekkim polipropylenem zastosowanym
w tylnej części. Elastyczne mankiety rękawów i nogawek.
Gumka w pasie. Rękawy z otworami na kciuki.
Produkt w opakowaniu zbiorczym (mniej odpadów
opakowaniowych).

Cechy
Kombinezon z kapturem. Przód wykonany z włókniny
Tyvek®. Z tyłu od ramion do kostek zastosowano lekki
materiał SMS. Elastyczne mankiety rękawów i nogawek.
Gumka w pasie. Patka zakrywająca zamek błyskawiczny.
Rękawy z otworami na kciuki. Produkt w opakowaniu
zbiorczym (mniej odpadów opakowaniowych).

Zastosowanie
Przeznaczony do prac uciążliwych, wykonywanych
w ciepłym środowisku, gdzie liczy się komfort połączony
z ochroną przed zagrożeniami od przodu, np. malowanie,
praca z materiałami kompozytowymi.

* Częściowa ochrona ciała

Produkty - DuPont™ Tyvek®

w

Opracowany we współpracy z użytkownikami, którzy


przed lepkimi żywicami, włóknami i wieloma innymi
zagrożeniami
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riału SMS

EN 1073-2*
Klasa 1

Korzyści

Przednia część stanowi doskonałe zabezpieczenie


Kolor/symbol:
Model TD125S, biały: TD 0125S WH 00

ate

EN 1149-5

Korzyści
potrzebują lepszej ochrony z przodu, z zachowaniem
maksymalnej wentylacji i przepuszczalności powietrza
w tylnej części ciała

Szczegółowe dane

m

TYP 6

Kaptur
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TYP 5
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Kategoria III

Tylny pan

el z

oz

p

an

TYVEK® DUAL FINISH

TYP PB[6]*

Tyln
y

Kombinezon przeznaczony do użytku
w środowiskach, w których znaczenie
ma komfort, a narażenie na zagrożenie
jest ograniczone tylko do przedniej
części ciała

Kategoria III

Kołn
ier

TYVEK® DUAL COMBI

Zastosowanie
Przeznaczony do prac uciążliwych, wykonywanych
w ciepłym środowisku, gdzie liczy się komfort połączony
z ochroną przed zagrożeniami od przodu, np. malowanie,
praca z materiałami kompozytowymi.

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Rozmar: S - 4XL

Szczegółowe dane

Rozmiar: S - 4XL

Kolor/symbol:
Model TD127S, biały: TD 0127S WH 00

Produkty - DuPont™ Tyvek®
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AKCESORIA TYVEK®

AKCESORIA TYVEK®
Akcesoria Tyvek® stosowane razem
z kombinezonem ochronnym Tyvek®
zwiększają poziom ochrony części
ciała szczególnie narażonych na
działanie substancji niebezpiecznych
bądź chronią proces przed
zanieczyszczeniem.

Opis produktu

Fartuch laboratoryjny Tyvek®, model PL30
Kołnierz, 5 zatrzasków, 3 kieszenie.
Szwy zszywane od wewnętrznej strony.
Kolor biały. Rozmiar: M – XXL

Fartuch laboratoryjny Tyvek®, model PL30NP
Kołnierz, 5 zatrzasków, bez kieszeni, elastyczne
mankiety rękawów. Szwy zszywane
od wewnętrznej strony. Kolor biały.
Rozmiar: M - XXL

Fartuch laboratoryjny Tyvek®, model PL309
Kołnierz, zamek błyskawiczny, 2 kieszenie,
gumka w tunelu przy mankiecie rękawa.
Szwy zszywane od wewnętrznej strony.
Kolor: biały. Rozmiar: S – XXL

Fartuch przedni Tyvek®, model PA30L0
Wiązany z tyłu na szyi i w pasie. Długość: 108 cm.
Kolor: biały. Rozmiar: uniwersalny

Kurtka Tyvek®, model PP33
Z kapturem. Zamykana na zamek błyskawiczny.
Szwy zszywane od wewnętrznej strony.
Kolor: biały. Rozmiar: M - XXL

Wszystkie akcesoria Tyvek® posiadają wykończenie antystatyczne.
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Akcesoria - DuPont™ Tyvek®

Kategoria
i typ

Kat.I

Kat.I

Kat.I

Kat.I

Kat.I

Opis produktu

Kategoria
i typ

Symbol

Spodnie Tyvek®, model PT31L0
Bez kieszeni, gumka w pasie. Dół nogawek bez
ściągacza. Szwy zszywane od wewnętrznej strony.
Kolor: biały. Rozmiar: M – XXL

Kat.I

TY PT31S WH L0

Kaptur Tyvek®, model PH30L0
Kaptur z gumką i z kołnierzem.
Kolor: biały. Rozmiar: uniwersalny

Kat.I

TY PH30 S WH L0

Zarękawek Tyvek®, model PS32LA
Długość 50 cm. Z dwóch stron zakończony gumką.
Dobrze przylega do ramienia - górny szew w kolorze
niebieskim. Szwy zszywane od wewnętrznej strony.
Kolor: biały. Rozmiar: uniwersalny

Kat.I

TY PS32 S WH LA

Wysokie osłony na obuwie Tyvek®, model POB0
Gumka w górnej części osłony.
Troki do zawiązania wokół łydki. Szwy zszywane
od wewnętrznej strony. Kolor: biały.
Rozmiar: uniwersalny

Kat.I

TY POB0 S WH 00

Wysokie osłony na obuwie Tyvek®, model POBA
Podeszwa antypoślizgowa.
Troki do zawiązania wokół łydki.
Szwy zszywane od wewnętrznej strony.
Kolor: biały. Rozmiar: uniwersalny

Kat.I

TY POBA S WH 00

Niskie osłony na obuwie Tyvek®, model POS0
Długość: 38 cm. Gumka wokół kostki.
Szwy zszywane od wewnętrznej strony.
Kolor: biały. Rozmiar: uniwersalny

Kat.I

TY POS0 S WH 00

Niskie osłony na obuwie Tyvek®, model POSA
Podeszwa antypoślizgowa. Gumka wokół kostki.
Szwy zszywane od wewnętrznej strony.
Kolor: biały. Rozmiar: 36-42 i 42-46

Kat.I

TY POSA S WH 00

Niskie osłony na obuwie PROSHIELD®40,
model PE440S
Wysokość: 14 cm. Gumka wokół kostki.
Zszywane szwy.
Kolor: biały. Rozmiar: L i XL

Brak
kategorii

PE 440S WH 00

Symbol

TY PL30 S WH 00

TY PL30 S WH NP

TY PL30 S WH 09

TY PA30 S WH L00

TY PP33 S WH 00

Wszystkie akcesoria Tyvek® posiadają wykończenie antystatyczne.
Akcesoria - DuPont™ Tyvek®
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TYP 5

ot

Kombinezon o znakomitej przepuszczalności
powietrza i zoptymalizowany pod kątem
ochrony, przeznaczony do mniej
wymagających zastosowań

Kategoria III

Gu m
ka

DUPONT™ EASYSAFE

Korzyści
Wykonany z nowej włókniny polietylenowej

o zoptymalizowanej strukturze
Miękki materiał dla komfortu użytkowania

Zoptymalizowana konstrukcja i opakowanie


Cechy
Kombinezon z kapturem. Wytrzymały a zarazem lekki
(waży < 180 g). Dwuczęściowy kaptur. Elastyczne
mankiety rękawów i nogawek. Gumka w pasie i wokół
kaptura.

Zastosowanie
Przemysł farmaceutyczny w mało wymagających
warunkach pracy, sprzątanie przemysłowe, sektor
produkcyjny.

ProShield

PROSHIELD®
Produkty ProShield®, wykonane na bazie materiału SMS
bądź filmu mikroporowatego, zostały zaprojektowane z myślą
o zastosowaniu, gdy wymagany jest niższy poziom ochrony.
Kombinezony ProShield® są przystępne cenowo i praktyczne.
Oferują inny wymiar komfortu wraz z ograniczoną ochroną.

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Szczegółowe dane

Rozmiar: S - XXXL

Kolor/symbol:
Model CHF5, biały: TS CHF5 S WH DE
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Kombinezon, wykonany w technologii
laminatu z użyciem filmu mikroporowatego, o wysokim wskaźniku
niezwilżalności w kontakcie z cieczą
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TYP 6

aptur

EN 1149-5

sie

Korzyści

Korzyści

Maksymalizuje komfort pracy dzięki otwartej


Wysoki wskaźnik niezwilżalności

Przeciętna wytrzymałość

Paroprzepuszczalność


strukturze oddychającej włókniny SMS
Uniepalniona włóknina nie zawiera chlorowcopochodnych

ani substancji wzbudzających szczególnie duże obawy,
zgodnie z rozporządzeniem Reach
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PROSHIELD® 30
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Jednoczesna ochrona użytkownika
i niepalnego ubrania noszonego
pod kombinezonem ProShield® FR

Kategoria III

Elas
tyc

PROSHIELD® FR

Cechy

Wykończenie antystatyczne na obu stronach materiału***


Kombinezon z kapturem. Trzyczęściowy kaptur
i trzyczęściowy klin zapewniają optymalne dopasowanie
kombinezonu do ciała. Elastyczne mankiety rękawów
i nogawek. Gumka w pasie i wokół kaptura.

Cechy
Kombinezon z kapturem. Trzyczęściowy kaptur
i trzyczęściowy klin zapewniają optymalne dopasowanie
kombinezonu do ciała. Elastyczne mankiety rękawów
i nogawek. Gumka w pasie i wokół kaptura. Obszerny
krój zapewnia swobodę ruchów w czasie użytkowania
wraz z ubraniem o indeksie 2 lub 3 noszonym
pod kombinezonem ProShield® FR.

Zastosowanie
W warunkach pracy mniej wymagających pod względem
ochrony, wytrzymałości i komfortu, np. ogólne prace
konserwacyjne, produkcja szkła, kontakt z materiałami
kompozytowymi.

Zastosowanie
Przemysł petrochemiczny, przemysł kolejowy, spawalnictwo, gazownictwo, przemysł paliwowy, przemysł metalowy,
niektóre strefy zagrożenia wybuchem (zob. instrukcja
użytkowania kombinezonu).
Uwaga:
Ubranie o indeksie 1 trzeba założyć na ubranie o indeksie 2
lub 3, aby nie miało bezpośredniego kontaktu ze skórą.
* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.
** Wytrzymałość na rozciąganie według normy EN ISO 14116:2008
powinna przekraczać 150 N. W przypadku kombinezonu ProShield® FR
wytrzymałość na rozciąganie wynosi tylko ponad 30 N.
*** Testy wybranych materiałów uniepalnionych i odzieży uniepalnionej
wykazały, że ich właściwości antystatyczne pogarszają się wraz
z upływem czasu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania
produktu ﬁrma DuPont wstępnie skraca okres przydatności
kombinezonu ProShield® FR do użycia pod względem właściwości
antystatycznych do 18 miesięcy od daty produkcji.

Szczegółowe dane
Kolor/symbol:
Model CHF5, biały ze szwami w kolorze pomarańczowym***:
F1 CHF5 S WH 00
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Produkty - DuPont™ ProShield®

Rozmiar: M - XXXL

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Szczegółowe dane

Rozmiar: S - XXXL

Kolor/symbol:
Model CHF5a, biały: S3 CHF5 S WH 00

Produkty - DuPont™ ProShield®
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TYP 5

Elast

Lekki, przepuszczający powietrze
kombinezon typ 5 i 6, wykonany
z materiału SMS o optymalnej masie
powierzchniowej

Kategoria III
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Klasa1
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PROSHIELD® BASIC
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Korzyści
Ograniczona ochrona przed cząstkami stałymi

Wysoki komfort dzięki dobrej przepuszczalności

powietrza i pary wodnej

Cechy
Kombinezon z kapturem. Dwuczęściowy kaptur.
Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. Gumka
wokół kaptura i w pasie.

Zastosowanie
Idealny produkt do zabezpieczenia przed brudem
w ciepłym środowisku pracy, ogólne prace
konserwacyjne, inne branże.

KOMBINEZONY ROBOCZE
Uniwersalne, mocne kombinezony przeznaczone do prac bez
kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Nie spełniają wymagań
ustanowionych dla środków ochrony indywidualnej kategorii III
i dlatego nie są przeciwchemiczną odzieżą ochronną.

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym.

Szczegółowe dane

Rozmiar: S - XXXL

Kolor/symbol:
Model CHF5, biały: PB CHF5 S WH 00
Model CHF5, niebieski: PB CHF5 S BU 00
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Produkty - DuPont™ ProShield®
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PROSHIELD® PROPER

OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Kategoria I

Kołnierz

Korzyści
Uniwersalny, ultramocny kombinezon do prac bez kontaktu

Wykonany ze sztywnej, wytrzymałej włókniny polietylenowej


ie
as

w kolorze szarym. Wykończenie antystatyczne na wewnętrznej
stronie (dla poprawy komfortu)

Gumka

w

p

z substancjami niebezpiecznymi

Można prać do 7 razy


ycznego m
last
a
u
iet

Nogawk
ib
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e

Cechy
Kombinezon z kołnierzem typu stójka. Dwie kieszenie. Elastyczne
mankiety rękawów i gumka w pasie z tyłu kombinezonu zapewnia
dobre dopasowanie do ciała. Nogawki bez elastycznego mankietu.

Zastosowanie
Samodzielne prace (typu „zrób to sam”) w domu i wokół domu,
utrzymanie czystości, ogólne prace konserwacyjne, ubranie
noszone przez osoby wizytujące.

Szczegółowe dane

Niniejsza informacja oparta jest na danych technicznych
uznawanych przez ﬁrmę DuPont za rzetelne i może
być weryﬁkowana w miarę uzyskiwania nowej wiedzy
i doświadczenia. Służy ona wyłącznie dostarczeniu
ewentualnych sugestii do własnej oceny produktu.
Jej celem nie jest zastąpienie badań, jakie mogą być
konieczne do określenia przydatności produktu
do konkretnego zastosowania.
Określenie poziomu toksyczności oraz prawidłowy
dobór środków ochrony indywidualnej jest
obowiązkiem użytkownika. Niniejsza informacja jest
przeznaczona dla osób posiadających kompetencje
techniczne pozwalające im według własnego uznania
i na własne ryzyko dokonać oceny pod kątem
warunków użytkowania odzieży.
Osoba zamierzająca wykorzystać niniejszą informację
powinna sprawdzić, czy odzież może być stosowana
w danych warunkach. Aby nie narazić się na działanie
substancji chemicznej, użytkownik powinien zaprzestać

użytkowania odzieży, jeżeli materiał, z którego jest
ona wykonana, uległ rozerwaniu, przetarciu, zużyciu
lub przebiciu. Ponieważ nie możemy przewidzieć
wszystkich warunków użytkowania naszych produktów,
ﬁrma DuPont nie udziela gwarancji (wyraźnych
ani domniemanych), w tym gwarancji przydatności
handlowej ani przydatności do zastosowania,
oraz nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań ani
odpowiedzialności w związku z niniejszą informacją.
Niniejsza informacja nie stanowi licencji upoważniającej
do działalności na jej podstawie, zezwolenia
na naruszenie praw patentowych ani informacji
technicznych ﬁrmy DuPont bądź innych podmiotów,
obejmujących jakikolwiek materiał lub jego
użytkowanie.
Firma DuPont zastrzega sobie prawo do wprowadzania
drobnych zmian w produktach prezentowanych
w niniejszym katalogu.

ROZMIAR: S - XXL

Kolor/symbol:
Model CCF5, szary: TY CCF5 S GY 00

SIZE: S to XXL
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PROSHIELD® PRACTIK

Kategoria I

Korzyści

Gum
ka

Mikroperforowana włóknina polietylenowa umożliwia


w

ie
pas

swobodny przepływ powietrza i paroprzepuszczalność.
Wykończenie antystatyczne na wewnętrznej stronie
(dla poprawy komfortu)
Uniwersalny kombinezon do prac bez kontaktu

z substancjami niebezpiecznymi

Kapt
ur

Cechy
ką
um
zg

Kombinezon z kapturem. Elastyczne mankiety rękawów
i nogawek. Gumka wokół kaptura i w pasie.

Zastosowanie
Samodzielne prace (typu „zrób to sam”) w domu i wokół domu,
utrzymanie czystości, ogólne prace konserwacyjne.

Szczegółowe dane
Kolor/symbol:
Model CHO5, biały: TR CHO5 S WH 00
36

Produkty - DuPont™ ProShield®

ROZMIAR: M - XXL
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DuPont™ SafeSPEC™
Tyvek®
Classic Xpert

Tyvek®
Classic Plus

Tychem® C

Tychem® F

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej przeciwchemicznej
odzieży ochronnej?
Użyj DuPont™ SafeSPEC™
Przeglądaj i porównuj produkty według marki, konstrukcji lub certyfikacji, mając bezpośredni dostęp do wszystkich
istotnych informacji, w tym wyników odporności na przenikanie substancji chemicznych.

www.safespec.dupont.co.uk
DuPont Personal Protection
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.a r.l.
Contern - L-2984 Luksemburg
Kontakt w Polsce:
Tel.: (+48) 22 320 0900
www.ipp.dupont.com
Copyright © 2016 DuPont. Wszystkie prawa zastrzeżone. Owalne logo DuPont, DuPont™, Tyvek®, Tychem®, ProShield®, Kevlar®,
Nomex®, Thermo-Man® są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi ﬁrmy E. I. du Pont de Nemours
and Company bądź jej podmiotów zależnych.
Edycja 2016.

