DUPONTT TYVEK
K 800 J
AŤ NA VÁS SVĚT HODÍ COKOLI
TM

®

Vhodná ochrana proti široké škále vodou ředitelných chemikálií včetně kapalin pod tlakem již nemusí být na úkor
komfortu. Naše nová kombinéza Tyvek® 800 J vám výborně padne a dá vám naprostou volnost pohybu. Vyvinutá
podle našich nejvyšších standardů, měkká, prodyšná a lehká, bez kompromisů v odolnosti. Ať se stane cokoli,
v kombinéze Tyvek® 800 J jste pohodlně chráněni.

DUPONT TYVEK 800 J
AŤ NA VÁS SVĚT HODÍ COKOLI
TM

®

Nový oděv od firmy DuPont, nepropustný
pro kapaliny, pohodlný a robustní zároveň

• jasně barevné, přelepené švy poskytují stejnou ochrannou
bariéru jako textilie oděvu

Tyvek® 800 J je nový chemický ochranný oděv typu 3*
s omezeným počtem použití, který spojuje odolnost proti
tlakovému postřiku chemikálií na vodní bázi s prodyšností,
trvanlivostí a volností pohybu, a to díky “nepropustné
technologii Tyvek®”. Výsledkem je zaručená ochrana, která
zahrnuje jak odolnost tak pohodlí.

• ochrana proti biologickým rizikům (podle EN 14126)

Kombinéza byla navržena pro práci v mokrém prostředí
s nároky na ochranu proti chemickým látkám, kapalinám
a olejům. Typické příklady použití:
• průmyslové čištění
• petrochemické instalace
• kanalizace
• údržba

• ochrana proti radioaktivní kontaminaci (EN 1073-2)
do třídy 2**
• ochrana proti elektrostatickému výboji (antistatická
podle EN 1149-5)
Tyvek® - odolná a prodyšná ochrana
• nové oděvy Tyvek® 800 J využívají vlastností odolné
ochranné bariéry Tyvek®
• textilie je měkká a lehká, propustná pro páru a vzduch.
Ergonomický střih, který se přizpůsobí pohybům
uživatele
Vytvoření dobře padnoucího střihu, který odpovídá postavě
a pohybům uživatele, bylo základem vývoje nového modelu
Tyvek® 800 J, stejně jako ostatních oděvů DuPont. Kapuce,
rukávy, pas a nohavice jsou optimalizovány pro dosažení
těsnosti a ochrany při pohybu, který není omezen díky
ohebnosti a lehkosti samotné textilie. Prvky designu zahrnují:
• klopa pod bradou pro zvýšenou ochranu a těsnější uzavření
při nošení obličejové masky,
• palcová poutka, která brání vyhrnutí rukávů,
• elastické lemy manžet a otvorů,
• přelepení švů pomocí výrazné oranžové pásky pro zvýšenou
bezpečnost a viditelnost pracovníka.

Komplexní ochrana proti řadě rizik
Oděv Tyvek® 800 J poskytuje:
• účinnou bariéru proti mnoha slabě koncentrovaným
anorganickým chemikáliím na vodní bázi (i pod tlakem),
olejům a nebezpečným pevným částicím malé velikosti
(kategorie III, typ 3)
* Dodatečné přelepení manžet, konců nohavic, otvoru kapuce a klopy zipu
je nezbytné k dosažení těsnosti proti kapalinám odpovídající typu 3.
** Neposkytuje ochranu proti ionizujícímu záření.

Uvedené údaje odpovídají informacím, které máme v současné době k dispozici.
Specifikace se mohou změnit. Nejnovější informace naleznete v aplikaci DuPont™
SafeSPEC™ www.safespec.dupont.co.uk.

DUPONT TYVEK 800 J, model CHA5
TM

®

Bílá kombinéza s oranžovými přelepenými švy, velikostí S až XXXL. Antistatická úprava.
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TYP 3-B*

TYP 4-B

TYP 5-B

TYP 6-B

EN 14126: 2003

EN 1149-5: 2008

KATEGORIE III

EN 1073-2: 2002
Třída 2

Nová nepropustná technologie Tyvek®!
Kapuce je perfektně
přizpůsobená pohybu
hlavy a tvaru masky
Integrovaná klopa
pod bradou pro zvýšenou
ochranu proti kapalinám
a lepší přizpůsobení
obličejové masce

Elastická
palcová
poutka
Zip Tyvek®
se samolepící klopou
pro optimální
ochranu
Vysoce viditelné,
oranžové pásky pro
snadnou identifikaci
Elastické manžety, konce nohavic
a pas pro optimální padnutí

Nový vylepšený design
pro volnost pohybu
i ve stísněných prostorech

* Dodatečné přelepení manžet, konců nohavic, otvoru kapuce
a klopy zipu je nezbytné k dosažení těsnosti proti kapalinám odpovídající typu 3.

Šité a přelepené švy
poskytující stejnou
bariéru jako textilie

DUPONT SAFESPEC
TM

TM

Tyvek
Classic Xpert
®

Tyvek
Classic Plus
®

Tychem C
®

Tychem F
®

Potřebujete pomoci najít a vybrat chemický ochranný oděv?
Vyzkoušejte DuPont SafeSPEC
TM

TM

Prohlédněte si a porovnejte modely podle názvu, designu nebo certifikace, s přímým
přístupem ke všem důležitým informacím včetně údajů o propustnosti.

Uvedené informace vycházejí z technických údajů, které DuPont považuje za spolehlivé. Mohou být revidovány, pokud jsou k dispozici nové vědomosti a poznatky. DuPont nedává žádné záruky
a nepřejímá odpovědnost ve vztahu k těmto informacím. Uživatel je odpovědný za stanovení úrovně toxicity a potřeby vhodných osobních ochranných prostředků. Tyto informace jsou určeny
osobám s technickými znalostmi, k vyhodnocení v podmínkách vlastního specifického koncového použití, na základě vlastního uvážení a rizika. Každý, kdo hodlá použít tyto informace, si musí
především ověřit, zda vybraný oděv je vhodný pro zamýšlené použití. Uživatel musí přestat používat oděv, pokud je textilie roztržená, opotřebovaná nebo perforovaná, aby zabránil možné expozici
chemikáliím. Protože podmínky použití jsou mimo naši kontrolu, nedáváme žádné záruky, výslovné nebo předpokládané, zahrnující (ale bez omezení na) záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro
konkrétní účel, a nepřebíráme žádnou odpovědnost ve spojení s jakýmkoli použitím těchto informací.

www.safespec.dupont.co.uk
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