PŘEHLED TRHU – OCHRANNÉ ODĚVY

JEDNORÁZOVÉ
OCHRANNÉ
ODĚVY

VÝROBCE:
Název (číslo) výrobku:
Splňuje normy: EN 465, 466, 467, EN 13034, EN
14605, EN 1073-1, 1073-2, EN 13982-1 nebo jiné:

Ansell Healthcare
MICROGARD 1500 PLUS
EN-13034 – Typ 6, EN-13982-1 – Typ 5,
EN-1149-1, EN-1073-2

Velikosti:
Barvy:
Materiál:

S – XXXL
bílá
SMS polypropylen, antistatický, bez silikonu

Ansell Healthcare
MICROGARD 2000 COMFORT
EN-13034 – Typ 6, EN-13982-1 – Typ 5,
EN-1149-1, EN-1073-2

Ansell Healthcare
MICROGARD 2000 STANDARD
EN-13034 – Typ 6 B/BIOLOGY, EN-13982-1
– Typ 5 B/BIOLOGY, EN-1149-1, EN-1073-2,
EN 14126 – bariéra proti biolog. riziku
a infekčním činitelům, DIN 32781 – ochr.
proti pesticidům a insekticidům
S – XXXL
bílá
polypropylen s dvousměrně tažitelnou mikroporezní laminovanou vrstvou, antistatický,
nelepivý

Odolnost proti kapalinám
Odolnost proti prachovým částicím
Odolnost proti radioaktivním částicím
Odolnost proti mechanickému poškození
Kapsy – druh

S – XXXL
bílá
53 g/m2 – polypropylen s dvojsměrně tažitelnou mikroporézní vrstvou, zádový větrací díl;
50 g/m2 – SMS polypropylen, antistatický,
nelepivý
53 g/m2 + 50 g/m2
60 g/m2
omezeně odolný proti slabé koncentraci anor- 30 % kyseliny a louhy, zádový díl – odolný
ganických chemikálií
proti slabě koncentrovaným anorganickým
chemikáliím
dle EN 13 034 – Typ 6
dle EN 13 034 – Typ 6
dle EN 13892-1 - Typ 5
dle EN 13892-1 – Typ 5
dle EN 1073-2
dle EN 1073-2
proti oděru, protržení, v pevnosti švu
proti oděru, protržení, v pevnosti švu
ne
ne

Způsob likvidace obleku

běžná recyklace plastu - bez kontaminace

běžná recyklace plastu – bez kontaminace

běžná recyklace plastu – bez kontaminace

Další vlastnosti podle deklarace výrobce:

dvojcestný zip, antistatický, bez silikonu, prodyšný pro odvod vodních par a výparů, elastický pas, krycí chlopeň přes zip s lepící páskou = dokonalá protiprachová ochrana

Dvojité uzavřené švy,dvoucestný zip, antistatický, bez silikonu, prodyšný zádový díl pro
odvod vodních par a výparů, elastický pas

Dvojité uzavřené švy, dvoucestný zip, antistatický, bez silikonu, prodyšný pro odvod vodních par a výparů, elastický pas, ochrana proti
virům, baktériím, infekcím, biologickému riziku
a krevním patogenům
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Gramáž:
Odolnost proti chemikáliím

63 g/m2
30 % kyseliny a louhy, n-heptan, isopropanol
– třída 3 ze 3
dle EN 13 034 – Typ 6
dle EN 13892-1 – Typ 5
dle EN 1073-2
proti oděru, protržení, v pevnosti švu
ne

Oblasti použití

Telefon:
E-mail:
Internet:

50

