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Giriş

İhtiyaçlarınızı karşılayan yenilikçi ürünler

Herkesin yararı için profesyonellerin ihtiyaç duyduğu 
güvenilir kişisel korumayı her yerde onlara sunuyor. 
DuPont inovasyonları uzun yıllardan beri sayısız 
hayatın kurtarılmasına yardım eder. DuPont bilim 
insanları, geniş yelpazede sunulan Kişisel Koruyucu 
Donanım ürünlerini geliştirmek için kullanılacak yeni 
malzemeleri bulmak üzere yorulmak nedir bilmeden 
çalışır. Bunların arasında şunlar yer alır: kapsamlı 
çerçevede yaşam koruma balistik sistemlerinde 
kullanılan birinci sınıf bir malzeme olan Kevlar®, aleve 
ve ark patlamalarına karşı koruyucu kıyafet üretiminde 
kullanılan Nomex®, kimyasal koruyucu giyim alanında 
sektörün lideri konumunda bulunan Tyvek® ve Tychem® 
gibi lider markalar.

En son yeniliğimiz Tychem® kimyasallara karşı korucu 
eldiven serisi Tychem® giysilerinin sağladığı koruma 
düzeyine uygun şekilde tasarlandı. Eldivenler DuPont 
tulumlarıyla kusursuz uyum sunarlar ve böylece 
Tychem® Trusted Chemical System™’ı ortaya koyarlar.

Bugün DuPont, tüm bu uzmanlığı ve deneyimi tek bir 
isim altında bir araya getirerek tek ve güçlü bir bölümü 
geliştirdi: DuPont Kişisel Koruma. Bu birleşik bölüm 
günün kahramanlarının kendi ihtiyaçlarına uygun ideal 
çözümü daha kolay bulmalarını ve doğru ürüne doğru 
zamanda ve doğru yerde ulaşmalarını sağlar.

DuPont olarak, bireysel pazar gerekliliklerine uygun 
türde koruyucu ekipman bulmanın yeterli olmadığını 
biliyoruz. Pazarın ihtiyaçlarına kulak verdik ve ürün 
geliştirmekten başka şeyler yapmamız gerektiğini 

fark ettik. Bunun sonucunda kullanıcılarımızın kimyasal 
koruma alanındaki özel uygulamaları için doğru koruyucu 
ürünü bulmalarına yardım etmek için geliştirilen 
çevrimiçi aracımız DuPont™ SafeSPEC™’i ortaya koyduk. 
Araç tam vücut tulumlarından koruyucu eldivenlere 
kadar her ihtiyacı karşılar ve her ürünün kişisel koruma 
konusunda uyumlu ve kapsamlı bir yaklaşım sunmak 
için performans için uygun olmasını sağlar.

Petrokimya, petrol ve doğal gaz ile elektrik üretimi 
sektörlerinde çalışanlar için Nomex® Bilgi Merkezi 
(https://knowledge.nomex.com) ısı, alev ve elektrik arkı 
tehlikelerine karşı koruyucu giysi arayan çalışanlar için 
tavsiye ve ürün seçim desteği sunar.

Lüksemburg ve Cenevre’de bulunan uzman ekibimiz 
kanal ortaklarımız ve son kullanıcılarımız için düzenli 
eğitim verirler. Bu eğitimler kapsamında bilgi, deneyim 
ve en iyi uygulamaları paylaşırız. Bu eğitimler kişisel 
koruyucu donanımların önemi ve doğru kişisel koruyucu 
donanımların nasıl seçileceği ile ilgili farkındalığı artırırlar.

Yaptığımız her iş tek bir amaca yöneliktir: Dünyanın her 
yerindeki günün kahramanlarının olağanüstü işler ortaya 
koymasına yardımcı olmak (For Greater Good™).
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Giriş Giriş

DuPont ürün serisi DuPont ürün serisi

Tychem®

Gazlar Tychem® 10000 TK
Geniş bir yelpazedeki zehirli ve aşındırıcı 
gazlar, sıvılar ve kimyasallara karşı  
olağanüstü koruma

Cat.III, TIP 1a-ET

Kimyasallar, ısı, alev 
ve elektrik arkına karşı 
birleştirilmiş koruma

Tychem® 6000 FR  
ThermoPro 

360° koruma için tek katmanlı, kimyasallar  
& ısı, alev & elektrik arkı tehditlerine karşı 
üçlü koruma

Cat.III, TIP 3-B, 4-B, 6-B  
EN 14126, EN 1149-5, EN ISO 11612,  
EN ISO 14116, IEC 61482-2, EN ISO 11611

Solunum ekipmanıyla 
uyumlu yüksek koruma 
seviyesi

Tychem® 6000 F
FaceSeal

Güvenilir Tychem® korumasıyla birleştirilmiş 
sıkı tasarım

Cat.III, TIP 3-B, 4-B, 5-B, 6-B  
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Gelişmiş özelliklerle 
birleştirilmiş koruma 
teknolojisi

Tychem® 6000 F Plus Yeni inovatif tasarımıyla Tychem® F bariyeri Cat.III, TIP 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126  
EN 1073-2, EN 1149-5

Elektrostatik yükü yayıcı 
tabanlı entegre çoraplar

Tychem® 6000 F  
Yük yayıcı çoraplı

Uygun ayakkabı ile topraklama 
kolaylaştırılmıştır

Cat.III, TIP 3-B, 4-B, 5-B, 6-B  
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Organik ve çok konsantre 
inorganik kimyasallar Tychem® 6000 F Geniş bir yelpazedeki kimyasallara ve 

biyolojik tehlikelere karşı güvenilir koruma
Cat.III, TIP 3-B, 4-B, 5-B, 6-B,  
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Geniş bir yelpazedeki 
inorganik ve organik 
kimyasallara karşı 
yumuşak ve esnek koruma

Tychem® 4000 S
Geniş bir yelpazedeki inorganik ve organik 
kimyasallara karşı yeni ve konforlu bir 
alternatif

Cat.III, TIP 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126  
EN 1073-2, EN 1149-5

Konsantre inorganik 
kimyasallar Tychem® 2000 C Biyolojik tehlikelere ve inorganik  

kimyasallara karşı konforlu ve hafif koruma
Cat.III, TIP 3-B, 4-B, 5-B, 6-B,EN 14126 
EN 1073-2, EN 1149-5

ProShield®

Sınırlı partikül ve sıvı 
koruması ProShield® 60 Son derece ekonomik fiyatla sınıfının en iyisi 

mikro-gözenekli film
Cat.III, TIP 5, 6 
EN 1073-2, EN 1149-5

Alev geciktirici, sınırlı 
partikül ve sıvı koruması ProShield® 20 SFR Sizi ve alta giyilen aleve dayanıklı iş 

kıyafetinizi korumak için yeni çözüm
Cat.III, TIP 5, 6,  
EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 14116

Sınırlı partikül ve sıvı 
koruması ProShield® 20

Giriş düzeyinde Tip 5, 6 koruma için SMS 
teknolojisine dayanan, nefes alabilir hafif 
tulum

Cat.III, TIP 5, 6  
EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek®

Partiküllere ve su bazlı 
kimyasal sıçramalarına 
karşı üstün koruma

Tyvek® 800 J Basınçlı su bazlı inorganik kimyasallara karşı koru-
ma sağlayan yeni, nefes alabilir Tip 3 tulum

Cat.III,TIP 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 600 Plus Tip 4 performansını Tyvek® tulumun dayanıklılığı, 
koruması ve konforuyla birleştirir

Cat.III, TIP 4-B, 5-B, 6-B, 
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 Labo Laboratuvarlar ve temiz ortamlarda çalışanları ve 
prosesleri korur

Cat.III, TIP 5-B, 6-B, 
EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 Xpert
Tip 5 ve 6 kategorisinde daha fazla koruma ve 
konfor sayesinde yeni bir koruma standardı  
belirler

Cat.III, TIP 5-B, 6-B, 
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 
Xpert (Ecopack) 

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert şimdi yeni, daha 
sürdürebilir ambalaj çözümüyle standart  
Tyvek® 500 Xpert tuluma kıyasla atık oranını  
önemli ölçüde azaltıyor

Cat.III, TIP 5-B, 6-B, 
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

YENİ!  
Tyvek® 500 HP

Yüksek noktalarda çalışırken kimyasal korumaya 
ihtiyaç duyan kullanıcılar için çözüm.

Cat.III, TIP 5-B, 6-B, 
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 Endüstri Hassas endüstriyel ortamlarda çalışanlar ve 
ürünler için koruma

Cat.III, TIP 5, 6, 
EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 HV
Hepsi bir arada çözüm: Tek bir tulumda yüksek 
görünürlük (en üst sınıf), kimyasal, biyolojik ve 
antistatik koruma

Cat.III, TIP 5-B, 6-B, EN 14126, 
EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 20471,
RIS-3279-TOM Issue 1  
(replaces GO/RT 3279 Issue 8)

Tyvek® 400 Dual Arka kısımda ön taraf nefes alabilirliği için koruma 
ve dayanıklılık

Cat.III, TIP 5, 6, 
EN 1073-2, EN 1149-5

Partiküllere ve su bazlı 
kimyasal sıçramalarına 
karşı iyi koruma

Tyvek® 200  
EasySafe

Daha az riskli uygulamalar için optimum koruma 
ve gelişmiş nefes alabilirlik

Cat.III, TIP 5, 6  
EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® IsoClean®

Temizoda ve steril alanlar 
için çalışan, süreç ve ürün 
koruması

Tyvek® IsoClean® 
temiz işlemden geçen 
ve steril tulum and 
aksesuarlar

GMP A&B, ISO 4/5 temiz oda standartları için 
uygundur

Cat.III, TIP 5-B, 6-B, Option CS  
EN 1073-2, EN 14126, ISO 11137 SAL

Tyvek® IsoClean® 
steril olmayan (toplu) 
aksesuarlar

GMP C&D, ISO 6/9 temizoda ve steril alanlar için 
uygundur Cat.III, TIP 6-B
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Giriş

Tulum seçimi: hayat kurtaran bir seçim Tulum seçimi: hayat kurtaran bir seçim

Pazarda kimyasallardan koruyucu birbirinden farklı pek 
çok tulum bulunmaktadır; bunlar CE sertifikalı olmakla 
birlikte, aynı sertifikasyon “Tiplerine” uygun ürünler 
arasında çok büyük performans farklılıkları vardır. 
Bu kadar çeşitli seçenek ve sertifikasyon bilgilerinin 
karmaşıklığı göz önüne alındığında doğru koruyucu 
giysileri seçmek için hangi kriterler kullanılmalıdır? 
Kimyasallara karşı koruyucu giysileri düzenleyen 
Avrupa standartlarının kısa bir özeti ve kimyasallardan 
koruyucu giysi seçme kılavuzu, size bu konuda yardımcı 
olması için sunulmaktadır.

CE İşareti
Tulum seçimini kolaylaştırmak için Avrupa Birliği, Kategori 
III kimyasal koruyucu giysiler kategorisi altında altı 
koruma seviyesinde (bunlar “Tipler” olarak adlandırılır) 
uyumlulaştırılmış ürün standartları tanımlamıştır (aşağıdaki 
tabloya bakın). Bir tulumun belirli bir koruma tipi için 
sertifikasyonu, belirli bir maruziyet biçimine (gaz, basınçlı 
sıvılar, spreyler ve toz) karşı genel sızdırmazlığını gösterir.

Ancak, bu sertifikasyonun kesinlikle tulumun bu maruziyet 
tipine karşı %100 geçirimsiz olduğu anlamına gelmediği unu-
tulmamalıdır. Sertifikasyon yalnızca tulumun söz konusu ürün 
standardının minimum gereksinimlerini yerine getirdiğini 
gösterir. İmalatçı ayrıca ürünü oluşturan malzemeler ve dik-
işlerin performans düzeylerini (bunlar, performans “Sınıfları” 
olarak adlandırılır) belirtmek zorundadır.

* DuPont Resimli Şema. ** 2005 yılında değişiklik yapılmıştır

İlgili Diğer Standartlar 

  

Piktogram Tanım Standart ve Yıl*

    

 ** Elektrostatik özelliklere sahip Koruyucu Giysiler - malzeme performansı ve 
tasarım gereksinimleri. EN 1149-5:2018

     

 
***

Radyoaktif kontaminasyona karşı koruyucu giysiler. EN 1073-2 :2002

Isı ve aleve karşı koruma sağlayan Koruyucu Giysiler - Alev yayılmasına karşı 
sınırlı koruma sağlayan malzeme, malzeme grupları ve giysiler. 

Üç koruma «İndeksi» (seviyesi) tanımlanmıştır
İndeks 1 performansı: Tek kullanımlıktır ve ön temizleme veya yıkama 
gerektirmez. İndeks 1 malzemeler, alevin yayılmasını sınırlar ancak erir ve her 
zaman İndeks 2 veya 3 tulumların üzerine giyilmelidir.

EN ISO 14116:2008

Hastalık bulaştırıcı maddelere karşı («B»ile gösterilir, örneğin Tip 3-B) koruma 
sağlayan ve birkaç kumaş koruma testi yöntemi içeren koruyucu giysiler. EN 14126:2003

Yüksek görünürlüklü giysiler - Test yöntemleri ve gereksinimleri. EN ISO 20471:2013

* Standartlar sürekli gözden geçirildiğinden yayımlanma yılı değişiklik gösterebilir.
** DuPont kimyasallara karşı koruyucu giysilerde antistatik işlemler yalnızca %25  

veya daha yüksek oranda bağıl nemde ve hem kullanıcı hem de tulum için sürekli ve doğru topraklama yapıldığında etkilidir.
*** İyonize edici radyasyona karşı koruma sağlamaz

Category III

Kimyasal Koruyucu Giysiler, Kategori III

Piktogram* Tip Tanım ve Maruziyet Seviyesi Ürün Standardı ve 
Yayımlandığı yıl

T1
TİP 1 

TİP 1 - ET

Gaz Sızdırmaz
TİP 1 – Sıvı aerosoller ve katı partiküller dahil olmak üzere sıvı ve gaz 
durumundaki kimyasallara karşı koruyucu giysiler.
TİP 1 - ET – Acil müdahale ekipleri için performans gereksinimleri.

EN 943-1:2019**
EN 943-2:2019

T2
TİP 2

Gaz Sızdırır
Sıvı aerosoller ve katı partiküller dahil olmak üzere sıvı ve gaz 
durumundaki kimyasallara karşı koruyucu giysiler.

EN 943-1:2019**

T3

TYPE 3-B

TİP 3
Sıvı Sızdırmaz
Sıvı kimyasallara karşı koruyucu giysiler. Basınçlı sıvı püskürmesine 
maruziyet.

EN 14605:2005/A1:2009

TYPE 4-B

TİP 4
Sprey Sızdırmaz
Sıvı kimyasallara karşı koruyucu giysiler. Basınçsız sıvı sprey aerosole 
maruziyet.

EN 14605:2005/A1:2009

TYPE 5-B

TİP 5 Katı Partiküller
Havada uçuşan katı partiküllere karşı koruyucu giysiler. EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

TYPE 6-B

TİP 6

Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruma performansı
Az miktarda ince sprey/buhar veya yanlışlıkla düşük hacimli 
sıçramalara potansiyel maruziyet ve çalışanların kontaminasyon 
durumunda zamanında yeterli önlem alabileceği yerlerde kullanıma 
uygundur. 

EN 13034:2005/A1:2009

98



Giriş

ÖNEMLİ: İlk kez koruyucu giysiler kullanacaksanız 
ve hangi tulumlara ihtiyacınız olduğunu tam olarak 
bilmiyorsanız ya da tulum seçimi hakkında daha fazla 
bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen önce bu bölümü okuyun.

Çok fazla sayıda potansiyel tehlike, bu kadar çeşitli 
koruyucu giysi seçeneği ve sertifikasyon bilgilerinin 
karmaşıklığı göz önüne alındığında doğru koruyucu 
giysileri seçmek için hangi kriterler kullanılmalıdır? 

Bu seçim kılavuzunda ve sonraki bölümlerde, size 
Kişisel Koruyucu Donanıma (KKD) İlişkin Avrupa Stan-
dartlarının bir özeti ve kararlarınızı dayandıracağınız 
bilgiler sağlanmaktadır.

Çalışanlar iş yerinde ve çevrede potansiyel olarak 
çok sayıda tehlikeye maruz kalabilir. Bunlara asbest, 
dioksitler, yağlar, yağlayıcılar, boyalar, kan ve biyolojik 
tehlikeler, nükleer maddeler, bitki sağlığı ürünleri, 
organik kimyasallar, ısı ve alev riskleri dahildir ve ayrıca 
yoğunluk, sıcaklık, basınç gibi pek çok farklı etkenin 
bu tehditlerden doğan risklerin üzerinde önemli etkisi 
bulunur. Bunlara ek olarak, bu tehditlerin fiziksel 
özellikleri; sıvı, gaz, ince toz, katı partiküller, elyaflar, 
sprey, aerosoller, sıçramalar ve radyoaktif partiküller 
dahil olmak üzere pek çok farklı biçimde olabilir. Ayrıca, 
pek çok iş yeri ortamında dikkate alınması gereken 
birden fazla koruma gereksinimi vardır. Tabii her tehlike 
ortamı ve tehlikeye maruz kalan her insan farklıdır. 
Bu nedenle, koruyucu giysi seçimi yapılırken, “gerçek 
hayat” maruziyet durumlarında tulumun etkinliğini ve 
“giyilebilirliğini” etkileyen çeşitli fizyolojik ve psikolojik 
etkenlerin bir birleşimi de dikkate alınmalıdır.

Bu karmaşık ve etkileşimli etkenlerin tümünün bir bütün 
halinde ele alınması gerekliliği, optimum koruyucu 
giysi seçimini son derece zor ve göz korkutucu bir 
görev haline getirmektedir. Uygun tüm önlemlerin 
alınmasını sağlamak; çalışanların kısa süreli güvenliği 
ve/veya uzun süreli sağlık ve esenliğini güvence 
altına almak üzere düzenli aralıklarla kapsamlı iş 
yeri risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesini 
gerektirir. Güvenli, etkin ve konforlu koruyucu giysilerin 
seçilmesi ve düzenli olarak incelenmesi süreci, çok 
önemli bir görevdir ve asla ihmal edilmemeli ya da 
küçümsenmemelidir.

Genel risk analizi bağlamında en uygun koruyucu 
giysileri belirlemek üzere sonraki sayfada sunulan  
9 ADIM (ülke yasaları/tavsiyelerine uygun olmak kaydıy-
la) izlenmelidir

DuPont 9 adımda tulum seçme kılavuzu
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Giriş

Tedarikçi seçimi

Mekanik performans  
gereksinimlerini belirleme

Konforla ilgili konular

Ürünün doğru 
kullanımını belirleme

Giyme testi

Tehlikenin toksisitesini  
değerlendirme

Tehlikeleri tanımlama

İhtiyaç duyulan minimum 
 koruma seviyesini belirleme

Kumaş ve dikişin  
koruma performansı  

gereksinimlerini belirleme

Uyarı

Adım

1
Adım

1
Adım

6

Adım

8

Adım

3

Adım

2

Adım

5

Adım

7

Adım

9

Adım

4
DENEYİN!

Tehlikeleri tanımlama

Bu risk analizi aşağıdaki biçimde olabilir:

1. Kaynakları ve ilgili tetikleyici olaylar dahil 
olmak üzere potansiyel tehlikeleri objektif 
bir biçimde tanımlama. Bu amaçla uygun bir 
tehlike değerlendirme formu veya yazılım paketi 
kullanılabilir.

2. Tehlike maruziyetinden kimlerin hangi koşullarda 
etkilenebileceğini belirleme.

3. Riskleri önleme, azaltma ve koruma için hangi 
adımların mevcut olduğunu değerlendirme. Her 
zaman teknisyenlere ve onları temsil eden kurumlara 
danışın.

4. Bulguları gerektiğinde paylaşılabilecek ve 
genişletilebilecek resmi bir risk değerlendirme 
belgesine işleyin.

5. Risk değerlendirme bulgularını pratiğe geçirin ve 
beklenmeyen durumlar için uygulanabilir acil durum 
planlarınız olduğundan emin olun.

6. Prosedürleri, eğitim ve donanımı gerektiği 
şekilde yeniden inceleyin ve periyodik olarak risk 
değerlendirme programının tamamına yönelik resmi 
bir inceleme gerçekleştirin.

Bu uygulamanın parçası olarak sorulması gereken soru-
lardan bazıları aşağıda verilmiştir:

• Tehlike hangi biçimde? Gaz mı, sıvı mı, buhar mı 
yoksa partikül mü?

• Tehlike maruziyet sırasında reaksiyona girebilir mi 
veya fiziksel durumunu değiştirebilir mi?

• İlgili maddenin toksisite seviyesi nedir?

• Tulumla temas etmesi beklenen madde miktarı ne 
kadardır?

• Operatörlerin tehlikeye ne kadar süreyle maruz 
kalması beklenmektedir?

• Tulum ile birlikte başka hangi koruyucu KKD 
kullanılacaktır?

• Çalışma ortamındaki nem ve sıcaklık düzeyleri nedir?

• İlgili kimyasal veya maddenin konsantrasyonu nedir?

• Çalışanlar hangi görevi gerçekleştirmektedir ve 
maruziyet riski nedir?

Kapsamlı bir kişisel koruyucu donanım (KKD) pro-
gramının parçası olarak koruyucu tulum seçmenin ilk 
adımı, ilgili çalışma ortamlarının ve mevcut ya da var 
olabilecek tehlikelerin özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirilmesidir. 
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İhtiyaç duyulan minimum koruma 
seviyesini belirleme

Başka bir deyişle, potansiyel olarak uygun minimum 
tulum “CE Tipini” belirlemek için maruziyet seviyelerinin 
derecelerini belirleyin. CE Kategori III kimyasal 
koruyucu giysi kategorisi kapsamında altı ayrı koruma 
“Tipinin” belirlenmesinin nedeni maruziyet tehlikesinin 
özelliklerinin işlevine göre seçimi kolaylaştırmaktır. Bir 
tulumun belirli bir koruma Tipi için sertifikasyonu, belirli 
bir maruziyet biçimine (gaz, sıvı ve toz) karşı tulumun 
sıkılığını gösterir. Ancak, bu, kesinlikle ürünün bu 
maruziyet tipine karşı %100 geçirimsiz olduğu anlamına 
gelmez.

Kumaş ve dikişin koruma performansı gereksinimlerini belirleme

Kumaş
Marka veya ticari isim ne olursa olsun, neredeyse tüm 
sınırlı kullanımlı koruyucu giyim ürünleri, birkaç genel 
kumaş teknolojisinden biriyle sınıflandırılabilir. Belirli 
bir uygulama için kullanılan kumaşın performans 
özelliklerini anlamak önemlidir. Neden? Kimyasal 
koruyucu giysilerde kullanılan kumaşların tamamı aynı 
değildir. DuPont™ Tychem® ve DuPont™ Tyvek® gibi 
özel DuPont teknolojilerinden SMS ve mikro gözenekli 
film kumaşlarına kadar DuPont, ihtiyaçlarınıza uygun 
farklı konfor, dayanıklılık, nefes alabilirlik ve koruma 
seviyelerinde kumaşları sunar.

Uygun koruyucu tulumu seçmek için tulumda kullanılan 
kumaşın, belirli tehlikeli maddelere karşı ne kadar iyi 
bir bariyer görevi gördüğünü bilmek hayati önem taşır. 
Kimyasal koruyucu kumaşlar için testler iki ana kategoriye
ayrılabilir: 

1. Penetrasyon testi - parçacık tehlikeleri için uygundur

2. Nüfuz etme testi - sıvı ve gaz tehlikeleri için uygundur

Kumaştaki bir gözenekten, delikten, boşluktan ya 
da kusurdan toplu bir madde hareketi olduğunda 
penetrasyon gerçekleşir ve bu parçacık bariyerini 
değerlendirmek için uygun yöntemdir. Diğer taraftan 
nüfuz, moleküler düzeyde bariyer kumaşından madde 
hareketi olduğunda gerçekleşir. Bir sıvının veya buharın, 
kumaşta herhangi bir açıklık gözlenmediğinde bile 
kumaşın içinden geçmesi mümkündür. Nüfuz testi 
sıvıların ve gazların, bariyer kumaşla olan etkileşimini 
karakterize etmenin daha hassas ve temsili bir yoludur. 
Nüfuz testi, tehlikeli sıvılara, buharlara veya gazlara 
maruz kalan kumaşlar için kritiktir.

Dikiş yapısı
Dikişler, bir kimyasal koruyucu tulumun sağladığı genel 
bariyerin kritik birer bileşenidir. Uygulama ihtiyaçlarınıza 
yönelik uygun dikiş yapısını seçmek ve tulumun güçlü ve 
sıkı dikişlerle yapılacağını bilmek büyük önem taşır. Bir 
gevşek iplik veya ortamınızla aranızda boşluk ve bariyer 
mevcut olduğunda savunmasız durumda kalırsınız.

Tehlikenin toksisitesini  
değerlendirme

Toksisiteyi veya tehlikeye kısa ya da uzun süreli maruzi-
yetin sonuçlarını bilmek çok önemlidir. Bunu aklınızdan 
çıkarmadan, tulumun aşağıdaki standarda göre test edil-
ip edilmediğini değerlendirin: Kimyasalın en az 10 daki-
ka ve en fazla 480 dakika süreyle test edildiği, kumaşın 
kimyasal geçirgenlik ve penetrasyonuna ilişkin bilgi 
veren EN ISO 6529. DuPont ürünlerinin ambalajında yer 
alan Kullanım Talimatlarında seçilmiş kimyasallara il-
işkin geçirgenlik verilerini bulabilir ve daha fazla hizmet 
yardımına erişebilirsiniz. 450’den fazla kimyasalın ay-
rıntılı geçirgenlik verilerine www.safespec.dupont.co.uk 
adresinden erişebilirsiniz.

Giriş

Uyarı
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Introductuon

Vücut ölçüleri (cm/inç)

 

Beden
Göğüs ölçüsü 

(cm)
Boy 
(cm)

Göğüs çevresi 
(inç)

Boy 
(fit/inç)

2XS 68 - 76 150 - 158 27 - 30 4’11’’ - 5’2”

XS 76 - 84 156 - 164 30 - 33 5’1” - 5’5”

SM 84 - 92 162 - 170 33 - 36 5’4” - 5’7”

MD 92 - 100 168 - 176 36 - 39 5’6” - 5’9”

LG 100 - 108 174 - 182 39 - 43 5’8” - 6’0”

XL 108 - 116 180 - 188 43 - 46 5’11” - 6’2”

2XL 116 - 124 186 - 194 46 - 49 6’1” - 6’4”

3XL 124 - 132 192 - 200 49 - 52 6’3” - 6’7”

4XL 132 - 140 200 - 208 52 - 55 6’7” - 6’10”

5XL 140 - 148 208 - 216 55 - 58 6’10” - 7’1”

6XL 148 - 156 208 - 216 58 - 61 6’10” - 7’1”

7XL 156 - 162 208 - 216 61 - 64 6’10” - 7’1”

göğüs çevresi

boy

Adım

5
Adım

6
Mekanik performans gereksinimlerini belirleme

Kumaş performansı kritik önemdedir, ancak tulumun 
bütünlüğü bozulmadığı sürece etkilidir. Mükemmel 
kumaş bariyer özellikleri, yalnızca çalışma koşullarına 
dayanabiliyorsa ve görev süresi boyunca sağlam 
kalıyorsa değerlidir. Dolayısıyla, bariyer performansı 
gereksinimlerinin yanı sıra, koruyucu giysiler, kumaşın 
direnç, aşınmaya dayanıklılık, yırtılmaya yatkınlık ve dikiş 
sağlamlığı gibi mekanik özelliklerinin de dahil olduğu 
etkenleri göz önüne alan “tam tulum” perspektifinden 
değerlendirilmelidir. Bu nitelikleri değerlendirirken, 
incelenen tüm tulumların “gerçek kullanım koşullarında” 
yıpranma denemelerine tabi tutulması kesinlikle önerilir 
(lütfen Adım 8’e bakın).

Kullanım sırasında korumaya katkıda bulunan iki önemli 
etken, tulum bedeni ve tulumun bedene uyumudur 
(lütfen giyme ve çıkarma videolarını izleyin). Koruyucu 
bir tulumun doğru beden ve kesimde olması, kullanıcıya 
sağladığı korumayı büyük ölçüde etkiler; konfor ve 
kullanım kolaylığını ciddi ölçüde belirler. Tulumlar 
farklı fiziksel ve cinsiyete dayalı özelliklere uygun 

olacak şekilde tüm bedenlerde bulunmalı, kısıtlamayan, 
ergonomik bir kesime sahip olmalı, diğer KKD öğeleriyle 
uyumlu olmalı ve istenmeyen sarkma, yırtılma ve takılma 
riskleri doğurmaması için çok hantal olmamalıdır.

Konforla ilgili konular

Etkin koruma kadar kullanıcının konforu da çok önemlidir. 
Gündelik sağlık ve güvenlik uyumu söz konusu olduğunda, 
Kişisel Koruyucu Donanımın (KKD) doğru kullanımını 
belirleyen en önemli “insan faktörlerinden” biri, operatör 
konforudur. Giysinin konforu ve tulumun bedene doğru 
şekilde oturmasının önemi ne kadar vurgulansa azdır. 
Gözlemlenen KKD uyumsuzluğu olaylarının büyük bir 
kısmı, koruma eksikliğinden değil, yalnızca çalışanların 
koruyucu donanımı kullanmaması ya da yanlış veya 
kötüye kullanmasından kaynaklanmaktadır. Çalışanların 
doğru donanımı giydiği yerlerde bile, giysiler bedene 
oturmuyorsa veya konforlu değilse çoğunlukla yanlış 

giyilmektedir. Uygun koruyucu ve mekanik performansın 
tanımlanmasıyla birlikte kullanıcının konforunun 
maksimum düzeye çıkarılması, seçim denkleminin çok 
önemli bir kısmıdır ve kullanıcının memnuniyeti ve 
üretkenliğini optimum düzeye çıkararak doğru tulum 
kullanımına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Kullanım 
sırasında korumada olduğu gibi (lütfen Adım 5’e bakın), 
giyme ve çıkarma prosedürlerinin geliştirilmesi ve 
uygulanması (Adım 8) ile kullanıcı yıpranma denemelerinin 
(Adım 9) gerçekleştirilmesi, ilgili tulumların kullanım 
sırasında algılanan konforunu değerlendirmek açısından 
gereklidir

Tulum stili
DuPont, başlık, galoş, önlük, tulum ve tam koruyucu giysi 
gibi farklı giysi kıyafetlerini sunar. Tam koruyucu giysiler, 
önden veya arkadan girişli, hava yolu yerleşimi için düz 
arkalıklı veya SCBA (Tüplü Solunum Setleri) yerleşimi için 
genişletilmiş arkalıklı gibi farklı modeller halinde sunulur.

DuPont 9 adımda tulum seçme kılavuzuDuPont 9 adımda tulum seçme kılavuzu
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Tedarikçi seçimi

Çalışanların sağlık ve güvenliğinin bağlı olduğu 
koruyucu tulumları değerlendirirken, temel tulum 
gereksinimlerine ek olarak ilgili üreticinin itibarı, 
akreditasyonları, marka gücü, ticari belgeleri, etik 
duruşu ve çevreyle ilgili sicilinin göz önüne alınması 
önemlidir. Olağanüstü bir koruyucu giysi üreticisi, 

müşteri hizmetleri ve ticari dürüstlük ilkelerini aktif 
şekilde benimseyecek ve bu temel değerleri tüm 
kuruluşla bütünleştirecektir. Kalite, güvenlik, saygı, 
kurumsal yönetim ve çevre koruma alanında, kamuya 
açık politika ve prosedürlere dönüştürülmüş en yüksek 
standartlara bağlı kalacaktır.

Ürünün doğru kullanımını belirleme

Doğru giyme, çıkarma ve kullanım için uygun eğitimin 
verilmesini sağlayın ve ürünün sınırlarının farkında olun. 
Bazen önemsenmeyen veya görmezden gelinen üretici 
Kullanım Talimatlarının, ürünün doğru kullanımı ve varsa 
sınırlamalar konusunda faydalı bir kaynak olabileceğini 
unutmayın. Aşağıda verilen örneklerdeki gibi soruları 
mutlaka yanıtlayın:

Giyme denemesi

Teknik performans verileri ve ürün standartlarının ayrıntılı 
bir şekilde incelenmesi, ürün seçim prosesinin yalnızca ilk 
kısmıdır. Kağıt üzerinde gerekli performans kriterlerine 
uygun bir ürün seçildikten sonra, ürünün kullanım 
sırasındaki performansını test edip değerlendirmek için 
“kullanım sırasında” yıpranma denemeleri yapılması 
önemlidir. Buna, uygun bir KKD bütününün parçası 
olan tulumun beklenen çalışma koşullarında “kullanım 
sırasında” uygunluğunu tam olarak sağlamak amacıyla 
kullanılması dahildir. Bu kullanıcı deneme egzersizlerine 
mümkün olduğu kadar çok kişinin katılmasını sağlamaya 

çalışın ve katılımcıların denemenin sonunda standart bir 
değerlendirme formu doldurmalarını isteyin. Çalışmanın 
doğasına bağlı olarak, gerçek koşullarda tulumların 
performansını değerlendirmek amacıyla bu denemeleri 
günler ve hatta haftalar boyunca gerçekleştirmek 
gerekebilir; ancak bu sürenin boşa gitmemesi için doğru ve 
en az maliyetli koruma seçeneğiyle sonuçlanması gerekir. 
Sonuç, uyum, işlev, konfor, performans, dayanıklılık 
ve tabii ki güvenlik açısından kullanıcı beklentilerini 
karşılayan tulumun seçilmesi olacaktır.

• Maske çevresinde, el ve ayak bileklerinde vb. ek 
bantlama gerekiyor mu?

• Kullanıcı ve tulumun topraklama gereksinimleri 
değerlendirildi mi?

• Kullanıcı, tuluma hasar verebilecek keskin yüzeylerle 
temas edebilir mi?

• Tulum, kumaşı eritebilecek veya dikişlerin açılmasına 
neden olabilecek sıcak yüzeylerle temas edebilir mi 
(ör. sıcak borular veya buharlı temizleyicilerle temas)?

• Tulum giyilirken ve çıkarılırken kontaminasyonu 
önlemek için bir giyme ve çıkarma prosedürü gerekli 
mi ve bu prosedürün eğitiminin verilmesi gerekiyor 
mu? (lütfen videoları izleyin)

Ürün düzeyinde, üretici en yüksek kalite standartlarının 
yanı sıra koruyucu tulumların tehlikeli veya yasak maddeler 
içermemesini, SVHC içermemesini (REACH uyumlu 
olmasını), ekosisteme yönelik tehlike oluşturmamasını ve 
ciltte alerji veya hassasiyete neden olabilecek maddeler 
içermemesini garanti etmelidir. Tulum üretim tesisleri 
ister şirkete ait ister sözleşmeli olsun; güvenlik, çalışan 
esenliği ve toplumsal sorumluluk ilkelerini benimsemeli;

uyumluluğu sağlayacak şekilde yönetilmeli ve periyodik 
olarak denetlenmelidir. Üretici, satış öncesi ve sonrasında, 
ideal olarak eğitim programları, test hizmetleri, seçim 
araçları, risk analizi rehberliği ve geçirgenlik verileri dahil 
olmak üzere servis ve destek sunmalıdır.

Potansiyel tedarikçilere sorabileceğiniz diğer sorulardan bazıları aşağıda verilmiştir:
• Şirket, Müşteri Hizmetleri desteği (teknik destek hattı, 

müşteri odaklı web siteleri ve araçları, giyme deneme-
leri) sunuyor mu?

• Şirket, ürün verilerine açık erişim sağlıyor mu, yani 
örneğin ürünleri için kapsamlı geçirgenlik verilerini 
sağlayabilir mi?

• Örnek olay incelemeleri/kullanıcı referansları göstere-
biliyor mu?

• Ürün geliştirme prosesi nedir?

• Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) şirketin temel 
kurumsal ilkelerinden veya iş amaçlarından biri mi? 
Şirket KSS Politikası veya düzenli

• KSS raporları yayımlıyor mu?

• Şirketin resmi bir Sürdürülebilirlik Politikası var mı?

• Şirketin herkese açık Davranış/Etik Kuralları bulunuyor 
mu?

• Şirket Çevre Yönetim Sistemleri için ISO 14001 tesciline 
sahip mi?

• Şirketin uyguladığı katı bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) 
var mı ve şirket ISO 9001 standardına uygun bir Kalite 
Yönetim Sistemi işletiyor mu?

• Şirketin ticari geçmişi nasıl?

• Şirket finansal açıdan güvenli mi?

• Medyada şirkete yönelik algı nasıl?

DENEYİN!
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Eğitim, saklama ve sürekli dikkate alınması gereken 

diğer konular

DuPont™ SafeSPEC™ Aktif Desteği

Oğru KKD’nin tedarik edilmesi, denklemin sadece ilk 
kısmıdır. KKD’nin daha sonra saklanması, bakımının 
yapılması, doğru kullanılması, atılması ve değiştirilmesi 
gerekir. Kutuların belli bir süre boyunca saklanması için 
KKD’nin raf ömrü göz önüne alınmalıdır. En önemlisi, 
kullanıcıların kullanım konusunda doğru eğitimi alması 
gerekir. İşverenlerin, etkileşimli bir sağlık ve güvenlik 
programının parçası olarak iş yerindeki tehlikeleri 
sürekli değerlendirmenin yanı sıra, iş yeri güvenliğiyle 
ilişkili tüm teknik ve yasal gelişmeleri yakından takip 
etmesi ve gerektiğinde tüm güvenlik politika ve 
prosedürlerini değiştirmesi gerekir.

DuPont, risk değerlendirmesi ve tulum seçimine yardımcı 
olmak üzere çeşitli destek araçları sunar: Bunlara web 
tabanlı araçlar ve DuPont Kişisel Koruma uzmanları ve 
kimyagerleriyle yerinde risk değerlendirme desteğinin 
yanı sıra belirli kimyasallar için kimyasal geçirgenlik 
bariyer testleri de dahildir.

Güçlü çevrimiçi aracımız SafeSPEC™ 1000 senaryo 
arasında en uygun koruyucu tulum ve eldiven kombi-
nasyonunuzu belirlemenize yardım edebilir!

www.safespec.dupont.co.uk

YENİ!
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Çıkarma

1
2

34

84 - 92 92 - 100 100 - 108 108 - 116 116 - 124 124 - 132 cm

SM MD LG XL 2XL 3XL BEDEN

162 - 170 168 - 176 174 - 182 180 - 188 186 - 194 192 - 200 cm

Giyme

SADECE GALOŞ SİSTEMLİ TULUM

1
2

3 4

DuPont’tan kimyasal koruyucu giyim için önerilen 

takma ve çıkarma prosedürleri

Güvenli ve basit bir şekilde giyinmek ve soyunmak ve tehlikeli 
bir ortamda çalıştıktan sonra kontaminasyon potansiyelini 
sınırlandırmak için aşağıda önerilen adımları uygulayın.

Bu prosedüre uygun tipik ürünler:
Tyvek® 500 Industry, Tyvek® 400 Dual, Tyvek® 500 Xpert,  
Tyvek® 500 Labo, Tyvek® 600 Plus
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TY 120 S WH LG 0025 00
Kumaş Stil Dikiş Yapısı Renk Beden Kutu 

Sayı Seçenekler

İlk iki karakter, kumaş 
açıklamasıdır.

Kısaltmalar

DuPont, başlık, 
önlük, tulum ve 
tam koruyucu giysi 
gibi farklı stilde 
kıyafetleri sunar. 
Her tulum stilinde 
üç basamaklı özel 
bir kod bulunur.

Kısaltmalar

S Serj veya Dikili
B Bağlı
T  Bantlı veya Çift 

Bantlı

Daha fazla bilgi 
için 15. sayfaya 
bakın.

Çeşitli DuPont ku-
maşları farklı renk 
seçenekleri olarak 
mevcuttur.

Kısaltmalar

BU Mavi
GR Yeşil
GY Gri
LY Lime Sarısı
OR Turuncu
SV Gümüş
TN Bronz
WH Beyaz
YL Sarı

Birçok DuPont 
tulumu farklı 
bedenlerde 
sunulur; 
daha fazla bilgi 
için katalog 
açıklamalarına 
bakın.

Kısaltmalar*

SM Small
MD Medium
LG Large
XL Extra large
2X 2 Extra large
3X 3 Extra large
4X 4 Extra large
5X 5 Extra large
6X 6 Extra large
7X 7 Extra large
00 Universal

Beden tabloları 
için 16. sayfaya 
bakın.

Her kutudaki 
tulum sayısı .

Kısaltmalar. 
Örneğin:

TV  Ticari Anlaşma 
Yasaya uygun

VP  Tedarikçi 
tarafından 
paketlenmiş

Ürünlerin tamamı 
için tüm seçenek 
kodları mevcut 
değildir;
daha fazla bilgi için 
katalog açıklama-
larına bakın.

Kısaltmalar için 
sonraki sayfaya 
bakın.

DuPont™ Tychem®

TK 10000
TP 6000 FR
TF 6000
TYF 6000
SL 4000
QC 2000
99 Aksesuarlar

DuPont™ Tyvek®

TJ 800 J
TY 600
TY 500
TY 400
TD 400 D

DuPont™ ProShield®

PS 60
PS 20
PS 20 SFR
PS 8 Proper
PS 4 Practik

«Sipariş vermeyi ve envanter yönetimini basitleştirmek 
için basit, mantıksal ve sezgisel bir ürün parçası 
numaralandırma sistemi geliştirdik. Sadece 16 karakterle 
her parça numarasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri 
sunan kısaltmalar yer almaktadır.»

Seçenek kodu kısaltmaları

00 Standart sunum G1 İndirilmiş kutu miktarı

0B Toplu paket JF CPE kolluk manşeti ve sıkıştırma eldiven 
parçası

2K Fermuarlı ve cırt cırtlı çift fırtına kapağı LG 8,25“ yüksek ayakkabı girintisi

5C Showa Best® 892 dış eldiven NF NAFTA kaynaklı

5V Showa Best® 890 NP solunum maskesiyle bağlantılı başlık ve 
fırtına kapağı

7C MSA konektör geçişi CAMDS (#491335) sağ taraf NS Kaymayan malzeme

7M MSA Foster bağlantı parçalı iki amaç 990060 PI Tek tek paketlenir

7N MSA Schrader bağlantı parçalı hızlı dolum 990190 SR Kaymaya dayanıklı

7R MSA ikili amaç #495670 Hansen bağlantı parçası (sol ön bel) TV Ticari Anlaşma Yasasıyla uyumlu

7S Scott® geçişi #803620-01 Hansen bağlantı parçası (sağ taraf) VP Tedarikçi tarafından paketlenmiş

7W Interspiro geçişi #33689006 WG Eldivenli

BN Berry Değişikliği ile uyumlu

Tyvek®IsoClean® tulumları için seçenek kodları*:

CS Temiz ve Steril: temiz işlem görmüş, tek tek paketlenmiş ve gama radyasyonuyla sterilize edilmiştir

00 veya 0B Toplu paketlenmiş

0C Temiz: temiz işlem görmüş, tek tek paketlenmiştir

0S Steril: tek tek paketlenmiş ve gama radyasyonuyla sterilize edilmiştir

PI Opak bir torbada tek tek paketlenmiştir

* Tyvek®IsoClean® tulumları için 60.-67. sayfalara bakın* Tüm stillerde tüm bedenler mevcut değildir.

Ürün Parça Numaraları Ürün Parça Numaraları

«Stok Kalemleri ve ProShield® ve Tyvek® tulumları 
için Sipariş Usulü Üretim; Medium - 4 Extra Large stok 
kalemleri olarak belirlenmiştir. Small ve 5 Extra Large 
ve üzeri bedenler Sipariş Usulü Üretim olarak belirlenir. 
Belirli aksesuar kalemleri de Sipariş Usulü Üretim olarak 
belirlenir. 

Kimyasal/Tehlikeli Madde serisindeki çoğu tulum 
(Tychem® 2000, Tychem® 4000, Tychem® 6000, ve 
Tychem® 10000) Sipariş Usulü Üretim olarak belirlenir. 
Yukarıda belirtilenlerle aynı beden ilkelerine göre küçük 
bir grup stok kalemleri olarak belirlenir. Stok/Sipariş 

Usulü Üretim belirlemeleri satış hacmine ve üretim 
verimliliklerine göredir. Bu nedenle tanımlamalar haber 
vermeden değiştirilebilir.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen fiyat listelerimize 
bakın.

2524



Ty
ch

em
 ®

Tulumlar ve Aksesuarlar



Tychem® Tychem®

T1

Kategori III TIP 1a -ET

Tychem® 10000 TK Tychem® 6000 FR ThermoPro

Zehirli ve aşındırıcı gaz, sıvı ve katı kimyasallara karşı 
koruma sağlamak için özel olarak geliştirildi.

Kumaş, vizör, iç katman eldiveni ve dikişler EN 943-2 ile 
belirtilen kimyasallara karşı direnç gereksinimlerini karşılar.

Test edilen 300 kimyasal arasında 270 kimyasal için 8 
saat maruziyetten sonra testlerde gözlemlenebilir kaçak 
bulunmamıştır.

Delinmeye ve aşınmaya dayanıklı.

300’den fazla kimyasala karşı etkin bariyerle yüksek koruma sağlar. 360° koruma için tek katmanlı, kimyasallara, termal ve elektrik arkı 
tehditlerine karşı üç kat koruma sağlayan tulum ve aksesuarlar.

Referans:
TK 0614TLY 00* - TK 0614TLY 5C**
TK 0615TLY 00* - TK 0615TLY 5C**
TK GEVJT YL 00

Renk: Lime sarısı veya Lime yeşili

Beden: XS - 6XL (Tüm bedenler sipariş üzerine 
hazırlanır)

Referans: TP 0198 T OR CE

Renk: Tulum, parlak turuncu

Beden:
SM - 4XL  
(SM ve 4XL bedenler sipariş üzerine 
hazırlanır)

T3

Kategori III TIP 3 TIP 4 TIP 6 EN 1149-5 EN ISO 11612 EN ISO 11611 IEC 61482-2 EN ISO 14116 
Index 3 

*Bütil eldivenler ** Viton™ eldivenler

İki benzersiz ve uzun süredir kanıtlanmış DuPont 
teknolojisinin sinerjisi: Kimyasal koruma için Tychem® ve 
ısı, alev ve elektrik arkına karşı koruma için Nomex®.

Organik ve inorganik kimyasallara karşı koruma. 240’tan 
fazla kimyasalla geçirgenlik testi yapılmıştır.

DuPont™ Thermo-Man® termal mankeni üzerinde test 
edilmiştir: ani bir alev alma durumunda ortalama %98 
hayatta kalma şansı için %8’e kadar öngörülen vücut 
yanığı yaralanmaları.

Elektrik arkı değeri: ATPV = 15 cal/cm².

Geniş hareket olanağı sağlayan tek katman.

Kontamine olmamışsa veya hasar görmemişse yeniden 
kullanılabilir.

Kombo çözüm olarak da mevcuttur: 
Salopet ve ceket kombinasyonu.

Yüz maskesine  
sıkıca oturan  

başlık

Alev geciktirici  
büzme ipleri

Tünel şeklinde  
lastikli kolluk  

manşeti

petrol ve gaz Acil müdahale Kimya endüstrisiBu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® VB870 Eldivenlerini takmaktadır.

petrol ve gaz Acil müdahale Kimya endüstrisi

Model 615T 
Sırt girişi

Ekli eldivenler Gaz sızdırmaz 
fermuarla kapanır
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Tychem® Tychem®

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Kategori III TIP 3-B TIP 4-B TIP 5-B TIP 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 1

EN 14126

Tychem® 6000 FR ThermoPro Kombo ve Önlük Tychem® 6000 F FaceSeal

Sıkıca oturan 
başlık

Çift fermuar 
kapağı

Ekli iç eldivenler

Kombo çözüm: Salopet ve ceket kombinasyonu

Yakalı ceket ve salopet kombinasyonu mevcuttur; yüksek 
görünürlük için parlak turuncu renktedir. Bilekleri ve beli 
lastikli ceket. Tokayla kapanan ayarlanabilir örgü kayışlar 
ve lastiksiz ayak bilekli tulum. Ceket fermuarı çift kat 
kapaklıdır.

Uzun Kollu Önlük

Yüksek görünürlük sağlamak için parlak turuncu renkte 
uzun kollu önlük. Belin arka kısmında ve omuzda 
ayarlanabilir FR tokalar. Bilekleri lastikli uzun kollar. 
DuPont™ Nomex® iplikle dikilen Tychem® 6000 
FR ThermoPro aksesuarlar, kısmi vücut koruması 
sağlar (Kategori III PB[3]) ve yangın/ark tehlikesi için 
derecelendirilmiş aleve dayanıklı birincil giysilerle birlikte 
kullanılmalıdır. Tipik uygulamalar arasında akademik ve 
profesyonel laboratuvarlarda kullanım bulunur.

Sıkı tasarım teknolojileri: Maskenin çevresindeki kauçuk 
conta, tam yüz maskesiyle uyumludur ve sızdırmaz iç 
eldivenler tam vücut koruması sağlar.

Bantlama gerekmez, acil durumlarda ve endüstriyel 
uygulamalarda hızlı giyilebilme sağlar.

Çift kapaklı arka giriş, kullanıcıya ön taraftan maruziyete 
karşı gelişmiş güvenlik sağlar.

Bot kapağı ile entegre yük yayıcı çoraplar.

Ek topraklama kablosu gerekmeksizin, giyen kişinin yük 
yayıcı ayakkabılar aracılığıyla topraklanmasını sağlar.

Tulumları uzun süreyle saklayabilecek acil durum 
müdahale ekipleri için özel olarak üretim tarihi kutu 
ambalajının üzerinde yer alır.

KOMBO ÇÖZÜM OLARAK DA MEVCUTTUR:  
İki parçalı; salopet ve ceket kombinasyonu VEYA Uzun Kollu Önlük.

Güvenilir Tychem® korumasıyla birleştirilmiş sıkı tasarım.

Referans: TP 0750 T OR CE (Kombo çözüm)
TP 0275 T OR CE (Kolluklu Önlük)

Renk: Parlak turuncu

Beden:
SM - 4XL (Kombo çözüm)
SM - 3XL (Kolluklu Önlük)
(Tüm bedenler sipariş üzerine hazırlanır)

Referans: TF 0611 T GY UG

Renk: Gri

Beden: SM - 5XL (SM, 4XL ve 5XL bedenler 
sipariş üzerine hazırlanır)

*  Tychem® ThermoPro TP275T uzun kollu önlük, kısmi vücut koruması sağlar  
(Kategori III PB[3]) ve Tip 4 ve Tip 6 gereksinimlerine uygun değildir. * İyonize edici radyasyona karşı koruma sağlamaz.

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NT570 CT Eldivenlerini takmaktadır. 

Kimyasal sızıntı 
temizliği

Acil müdahale Endüstriyel imalat 
ve temizlik

T3

Kategori III TIP 3* TIP 4* TIP 6* EN 1149-5 EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN ISO 14116 
Index 3 

Tokayla kapanan
ayarlanabilir

kayışlar

Ön tarafta koruma
sağlar

Fermuar ve 
koruyucu kapak

Lastikli el bilekleri

Lastik kısmı tünel
şeklinde kapatılmış

bilekler

İki tokalı kapama
sistemi
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Tychem® Tychem®

Tychem® 6000 F Plus

Yeni inovatif tasarımıyla Tychem® 6000 F Plus bariyeri.

Referans:

TF CHZ5T GY 08 (ekli eldivenler ile)
TF CHZ5T GY 18 (yük yayıcı çoraplar ile)
TF CHZT GY 26 (ekli eldivenler 
ve yük yayıcı çoraplar ile)

Renk: Gri

Beden: SM - 3XL (Tüm bedenler sipariş üzerine 
hazırlanır)

Akıllı tasarım özellikleri: Tam yüz maskelerine mükemmel 
şekilde oturan inovatif başlık, çift kol, fermuar ve fermuar 
üstü kapaklar.

DuPont güvenlik mühendisleri tarafından geliştirilen yeni 
ergonomik tasarım.

Daha fazla hareket özgürlüğü sağlar.

Hafif, dayanıklı benzersiz DuPont kumaş (ort. 500g/tulum).

İyileştirilmiş konfor için iç tarafta örme bileklik.

Kontamine olmamışsa veya hasar görmemişse tulum 
yeniden kullanılabil.

Çift fermuar  
sistemi

Kendinden 
yapışkanlı çene ve 

fermuar kapağı

Baş parmak
lastikleri

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® VB830 Eldivenlerini takmaktadır.

Kimyasal sızıntı 
temizliği

Acil müdahale Petrokimyasal 
uygulamalar

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Kategori III TIP 3-B TIP 4-B TIP 5-B TIP 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 1

EN 14126

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Kategori III TIP 3-B TIP 4-B TIP 5-B TIP 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 1

EN 14126

Yük yayıcı çoraplı Tychem® 6000 F

Kendinden 
yapışkanlı çene

ve fermuar 
kapağı

Baş parmak
lastikleri

Yük yayıcı
çoraplar

Uygun ayakkabı ile topraklama elverişliliğini 
değerlendirmek üzere, EN 61340-4-5:2014’e göre hava 
sıcaklığı 22±1 °C ve EN1149-1 gereğince bağıl nem %25±3 
olarak uyarlanmış test koşullarıyla test edildi.

Topraklama kordonuna alternatif olarak yük yayıcı çoraplar 
aracılığıyla topraklama.

Entegre yük yayıcı çoraplar ve bot kapağı ile başlıklı tulum. 
Üzeri bantlı dikişler. Baş parmak lastikleri. Bileklerde, yüz 
çevresinde ve belde lastik. Gri renk.

Yük Yayıcı Çoraplar – Ek kablolama gerekmeksizin, giyen kişinin iletken 
ayakkabılar ve zemin aracılığıyla topraklanmasına olanak tanıyan akıllı 
çözüm. EN 1149-5 ile uyumludurg.

Referans: TF CHA6 T GY 16 (çoraplı)

Renk: Gri

Beden: SM - 3XL (SM beden sipariş üzerine 
hazırlanır)

* İyonize edici radyasyona karşı koruma sağlamaz.* İyonize edici radyasyona karşı koruma sağlamaz.

Kimyasal sızıntı 
temizliği

Acil müdahale Petrokimyasal 
uygulamalar
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Tychem® Tychem®

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Kategori III TIP 3-B TIP 4-B TIP 5-B TIP 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 1

EN 14126

Tychem® 6000 F

Kendinden 
yapışkanlı

çene ve fermuar 
kapağı

Baş parmak
lastikleri

Çoraplı olarak 
da mevcuttur

Çeşitli endüstriyel organik kimyasallara, yüksek 
konsantre inorganik kimyasallara ve biyolojik tehlikelere 
karşı koruma. 250’nin üzerinde kimyasal için kimyasal 
geçirgenlik verileri mevcuttur.

Bariyer bandıyla dikilen ve üstten bantlanan koruyucu 
dikişler kumaşa benzer bariyer performansı sunar.

Kendinden yapışkanlı çift fermuar kapağı üst düzey 
koruma sağlar.

Seçenek: Ayak bileğine ekli çoraplar: içine giyilir üst düzey 
koruma sağlamak için ekstra diz uzunluğunda bot kanatlı 
emniyet botları veya ayakkabıları.

Geniş bir yelpazedeki kimyasallara ve biyolojik tehlikelere karşı güvenilir 
koruma.

Referans:
TF CHA5 T GY 00  
TF CHA5 T OR 00
TF CHA5 T GY 16 (çoraplı)

Renk: Gri veya turuncu

Beden: SM - 5XL (SM, 3XL - 5XL bedenler sipariş
üzerine hazırlanır)

* İyonize edici radyasyona karşı koruma sağlamaz.

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® BT730 Eldivenlerini takmaktadır.

Kimyasal sızıntı 
temizliği

Acil müdahale Petrokimyasal 
uygulamalar

Tychem® 6000 F aksesuarlar

Tychem® 6000 F aksesuarlar, vücudun tehlikeli maddelere daha fazla maruz 
kalan kısımları için yüksek koruma sağlar.

Tychem® 6000 F Önlük 0290      Çok yakında

Daha yüksek konfor için örme manşet. Yüksek koruma ve eldivenlerle daha sıkı 
bağlantı için çift manşet. Daha iyi boyun ve boğaz bölgesi koruması için  
mandarin yaka.

Renk ve Beden: Gri renkte ve SM/MD ve LG/2XL bedenlerinde mevcuttur

CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[3]*

Referans: TF 0290 T GY 00

Tychem® 6000 F Apron 

Boyun ve belden bağlamalı kaval kemiğine kadar inen önlük.

Renk ve Beden: Gri renkte ve tek bedende mevcuttur

CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[3]*

Referans: TF PA30 T GY 00

Tychem® 6000 F Kolluk 

50 cm uzunluğunda, bilek ve üst kollarda geniş lastikli.

Renk ve Beden: Gri renkte ve tek bedende mevcuttur

CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[3]*

Referans: TF PS32 T GY 00

Tychem® 6000 F Bot galoşu

Kayma engelleyici taban ile diz yüksekliğinde bot galoşu Sabitleme bağları.  
Taban kısmen dikişlidir: Sıçrama geçirmez. Tam sıvı geçirmez değildir.

Renk ve Beden: Gri renkte ve tek bedende mevcuttur

CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[3]*

Referans: TF POBA S GY 00

* Kısmi vücut koruması.

YENİ!
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Tychem® Tychem®

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Kategori III TIP 3-B TIP 4-B TIP 5-B TIP 6-B EN 1149-5* EN 1073-2**
Sınıf 1

EN 14126

Tychem® 4000 S

Çift fermuar Çift kol sistemi Çoraplı olarak 
da mevcuttur

100’den fazla kimyasal için geçirgenliğe karşı bariyer sağlar.

Kontamine olmadığı takdirde çift fermuar ve çift kapak 
sayesinde sınırlı olarak yeniden kullanılabilir.

Eldivenle iyi bir uyum sağlayan çift kol sistemi***.

Kolay giyme için özel olarak tasarlanmış konforlu bir tulum.

Geniş bir yelpazedeki inorganik ve organik kimyasallara karşı yeni ve konforlu 
bir alternatif.

Referans: SL CHZ5 T WH 00
SL CHZ6 T WH 16 (çoraplı)

Renk: Beyaz 

Beden: SM - 3XL

* Ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım talimatlarını okuyun. ** İyonize edici radyasyona karşı koruma sağlamaz. 
*** Sızdırmazlık için manşetlerin eldivenlere bantlanması tavsiye edilir.

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NP530 Eldivenlerini takmaktadır.

petrol ve gaz Acil müdahale Endüstri

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Kategori III TIP 3-B TIP 4-B TIP 5-B TIP 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 1

EN 14126

Tychem® 2000 C

Kendinden 
yapışkanlı
çene ve 

fermuar kapağı

Parmak 
lastikleri

Çoraplı olarak 
da mevcuttur

Biyolojik tehlikelere ve konsantre inorganik kimyasallara 
karşı koruma.

Dikişlerin üzeri bantlıdır ve kumaşla aynı bariyer 
performansını sağlar.

Üst düzey koruma sağlayan kendinden yapışkanlı çift 
fermuar kapağı.

Seçenek: Ayak bileğine bağlı olan çoraplar, daha yüksek 
seviyede bir koruma elde etmek için diz boyunda bot 
kapağı olan emniyet botlarının veya ayakkabılarının içine 
giyilmelidir.

Biyolojik tehlikelere ve çeşitli inorganik kimyasallara karşı.

Referans: TC CHA5TYL 00
TC CHA5TYL 16 (çoraplı)

Renk: Sarı 

Beden: SM - 3XL

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NT480 Eldivenlerini takmaktadır.

Gıda işleme Acil müdahale Endüstri

* İyonize edici radyasyona karşı koruma sağlamaz.
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Tychem® Tychem®

Tychem® 2000 C aksesuarlar

Tychem® 2000 C aksesuarlar, vücudun tehlikeli maddelere daha fazla maruz 
kalan kısımları için yüksek koruma sağlar.

* Kısmi vücut koruması.

Tychem® 2000 C Önlük 0290      Çok yakında

Daha yüksek konfor için örme manşet. Yüksek koruma ve eldivenlerle daha sıkı 
bağlantı için çift manşet. Daha iyi boyun ve boğaz bölgesi koruması için  
mandarin yaka.

Renk ve Beden: Sarı renkte ve SM/MD ve LG/2XL bedenlerinde mevcuttur

CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[3]*

Referans: TC 0290 T YL 00

Tychem® 2000 C Apron 

Boyun ve belden bağlamalı kaval kemiğine kadar inen önlük.

Renk ve Beden: Sarı renkte ve tek bedende mevcuttur

CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[3]*

Referans: TC PA30 T YL 00

Tychem® 2000 C Kolluk 

50 cm uzunluğunda, bilek ve üst kollarda geniş lastikli. 

Renk ve Beden: Sarı renkte ve tek bedende mevcuttur

CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[3]*

Referans: TC PS32 T YL 00

Tychem® 2000 C Bot galoşu

Kayma engelleyici taban ile diz yüksekliğinde bot galoşu Sabitleme bağları.  
Taban kısmen dikişlidir: Sıçrama geçirmez. Tam sıvı geçirmez değildir.

Renk ve Beden: Sarı renkte ve tek bedende mevcuttur

CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[3]*

Referans: TC POBA S YL 00

YENİ!
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Tychem® Eldivenler Tychem® Eldivenler

KAT III, EN ISO 374-1 TIP A, EN ISO 374-5, EN 388

• Tamamen kaplı esnek Neopren - 15 kalibre dikişsiz 
polyester örgü astar

• Kalınlık: 1,39 mm
• Nominal kaplama kalınlığı: 0,76 mm
• Uzunluk: 356 mm
• Siyah - 8/SM - 11/XL

KAT III, EN ISO 374-1 TIP A, EN ISO 374-5, EN 388

• Doğal kauçuk üzerinde neopren - Pamuk flok
• Kalınlık: 0,66 mm
• Uzunluk: 305 mm
• Siyah/Mavi - 7/SM - 10/XL

KAT III, EN ISO 374-1 TIP A, EN ISO 374-5, EN 388

• Tamamen kaplı Bütil - Astarsız
• Kalınlık: 0,7 mm
• Uzunluk: 356 mm
• Siyah - 8/MD - 11/XXL

KAT III, EN ISO 374-1 TIP A, EN ISO 374-5, EN 388,  
ANSI CUT A5

• Neopren - 13 kalibre işlenmiş iplik
• Kalınlık: 1,73 mm
• Nominal kaplama kalınlığı: 0,76 mm
• Uzunluk: 356 mm
• Siyah - 8/SM - 11/XL

KAT III, EN ISO 374-1 TIP A, EN ISO 374-5, EN 388

• Bütil üzerinde tamamen kaplı Viton™ - Astarsız
• Kalınlık: 0,3 mm
• Uzunluk: 305 mm
• Siyah - 7/SM - 11/XXL

KAT III, EN ISO 374-1 TIP A, EN ISO 374-5, EN 388

• Tamamen kaplı Bütil- Astarsız
• Kalınlık: 0,35 mm
• Uzunluk: 356 mm
• Siyah - 7/SM - 11/XXL

KAT III, EN ISO 374-1 TIP A, EN ISO 374-5, EN 388

• Bütil üzerinde tamamen kaplı Viton™ - Astarsız
• Kalınlık: 0,71 mm
• Uzunluk: 356 mm
• Siyah - 9/LG - 11/XXL

Tychem® NP560
Asitler, kostik maddeler, solventler, gresyağ ve 
yağlar gibi çok çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır. 
Solventlere maruziyeti içeren ağır işler veya 
uygulamalar için uygundur.

Tychem® NP530*
El becerisi yönünden işlevsellik için doğal kauçuk 
üzerinde çift daldırılmış neopren. Çeşitli kimyasallara 
karşı dayanıklıdır.

Tychem® BT770
Aşırı korozif çeşitli kimyasallara, alkollere, ketonlara ve 
esterlere karşı koruma sağlar.

Tychem® NP570 CT
Hem kimyasallara maruziyet hem de kesilme riski 
olan durumlarda koruma. Asitlere, kostik maddelere, 
solventlere, gresyağa ve yağlara karşı ANSI A5 seviye ve 
EN E. seviye koruma ve savunma sağlar.

Tychem® VB830**
Çeşitli klorlu solventler ve benzen, toluen ve ksilen gibi 
alifatik veya aromatik hidrokarbonlara karşı koruma 
sağlar.

Tychem® BT730
Çeşitli kimyasallara karşı koruma. Pek çok aşındırıcı 
aside direnç sağlar ve ketonlar ile alkollerle işlemler için 
tasarlanmıştır.

Tychem® VB870**
Çeşitli klorlu solventler ve benzen, toluen ve ksilen gibi 
alifatik veya aromatik hidrokarbonlara karşı koruma 
sağlar. Askeri alanlarda kullanım için uygundur.

* 21 CFR 177.2600 sayılı FDA gıda işleme gereksinimleri ile uyumludur.  
Gıda teması sertifikaları ve sınırlandırmalar için tychemgloves.dupont.com adresine başvuru.

** Sertifikasyon bekleniyor.

Tychem® Eldiven serisi Tychem® Eldiven serisi

KAT III, EN ISO 374-1 TIP B, EN ISO 374-5, EN 388

• Tamamen kaplı PVC - Pamuk/jarse
• Kalınlık: 1,4 mm
• Nominal kaplama kalınlığı: 0,51 mm
• Uzunluk: 356 mm
• Black - 10/LG

KAT III, EN ISO 374-1 TIP A, EN ISO 374-5, EN 388

• Çift kaplı tam Nitril - Pamuk/polyester
• Kalınlık: 1,42 mm
• Nominal kaplama kalınlığı: 0,33 mm
• Uzunluk: 356 mm
• Mavi - 8/SM - 11/XL

KAT III, EN ISO 374-1 TIP B, EN ISO 374-5

• %100 nitril - Astarsız
• Kalınlık: 0,2 mm
• Uzunluk: 240 mm
• Mavi - 6-7/SM - 9-10/XL

KAT III, EN ISO 374-1 TIP A, EN ISO 374-5, EN 388

• %100 nitril - Astarsız
• Kalınlık: 0,38 mm
• Uzunluk: 330 mm
• Yeşil - 6/XS - 11/XXL

KAT III, EN ISO 374-1 TIP A, EN ISO 374-5

• %100 nitril - Astarsız
• Kalınlık: 0,23 mm
• Uzunluk: 305 mm
• Mavi - 6/XS - 11/XXL

KAT III, EN ISO 374-1 TIP A, EN ISO 374-5, EN 388

• %100 nitril - Pamuk flok
• Kalınlık: 0,38 mm
• Uzunluk: 330 mm
• Yeşil - 6/XS - 11/XXL

Tychem® PV350
Son derece dayanıklı, pütürlü tutuşlu pamuk astarlı PVC 
yapı. Kimyasallar, yağlar ve gresyağına karşı savunma 
amaçlı koruma için uygundur.

Tychem® NT450*
Esnek örgü astarlı çift nitril eldiven. Çeşitli solventlere, 
yağlara ve asitlere karşı korur.

Tychem® NT420*
Dokunma hissini korurken bariyer koruması da 
gerektiren işler için tasarlanmıştır.

Tychem® NT470*
Farklı solventlere, yağlara, hidrokarbonlara, hayvansal 
yağlara, gresyağlara ve diğer kimyasallara karşı 
dayanıklıdır. Bisk yüzey, ıslak ve kuru koşullarda güvenli 
tutuş sağlar. Konforu artıran ergonomik tasarımıyla 
astarsızdır.

Tychem® NT430*
“İkinci cilt” hissiyle birlikte hafiftir. Yağa, hidrokarbonlara 
ve gresyağa karşı dayanıklıdır. Tiftik ve toz bırakmayan 
manşet, kirin eldivenden içeri girmesini engeller.

Tychem® NT480*
Bisk yüzey, ıslak ve kuru koşullarda güvenli tutuş 
sağlar. Farklı solventlere, hayvansal yağlara ve diğer 
kimyasallara karşı dayanıklıdır. Yüksek konfor için 
ergonomik tasarımlı ve flok astarlıdır.

*  21 CFR 177.2600 sayılı FDA gıda işleme gereksinimleri ile uyumludur.  
Gıda teması sertifikaları ve sınırlandırmalar için tychemgloves.dupont.com adresine başvuru.

Tüm sektörlerde veya ilk yardım alanlarında çalışırken 
göreviniz sırasında birçok farklı toksik kimyasalla ve biyo-
lojik ajanla temas edebilirsiniz . Cilt teması, endüstriyel 
kimyasalların ve kandaki patojenlerin çok büyük bir 

kısmı için ciddi bir maruziyet şeklidir ve ihtiyacınız olan 
korumaya uygun bir eldiven ve tulum kombinasyonuna 
sahip olmak çok önemlidir.
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Tyvek® Tyvek®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Kategori III TIP 4-B TIP 5-B TIP 6-B EN 1149-5** EN 1073-2*
Sınıf 2

EN 14126

Tyvek® 600 Plus

Lastikli bel Baş parmak
lastikleri

Çoraplı olarak 
da mevcuttur

Tip 4 performansını dokumasız tulum konforuyla birleştirir.

Üzeri bantlanmış dikişler kumaşla aynı bariyer 
performansını sağlar.

Başlık şekli ve başlığın çevresindeki lastik, tam yüz solunum 
maskesine sıkıca uyum için tasarlanmıştır.

Yüz çevresinde, el ve ayak bileklerinde ve belde tünel 
şeklinde kapatılmış lastikler (kontaminasyon riskini 
azaltmaya yardımcı olmak için).

Tip 4 performansını Tyvek® tulumun dayanıklılığı, koruması ve konforuyla 
birleştirir.

Referans:
TY CHA5 T WH 00
TY CHA5 T WH 16 (çoraplı)
TY CHA5 T GR 16

Renk: Beyaz veya yeşil

Beden:
XS - 7XL  
(Beyaz - XS ve 4XL - 7XL bedenler sipariş üzerine hazırlanır) 
(Beyaz çoraplı - XS ve 4XL - 7XL bedenler sipariş üzerine hazırlanır) 
(Yeşil - XS, SM, MD ve 3XL - 7XL bedenler sipariş üzerine hazırlanır)

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NT470 Eldivenlerini takmaktadır.

Nükleer 
endüstri

Tıbbi 
uygulamalar

Biyolojik 
tehlikeler

* İyonize radyasyona karşı koruma sağlamaz.     ** Geçerli Değil to green model.

T3

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Kategori III TIP 3-B TIP 4-B TIP 5-B TIP 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 2

EN 14126

Tyvek® 800 J

Kendinden 
yapışkanlı

çene kapağı

Lastikli bel Baş parmak
lastikleri

Birçok düşük konsantrasyonlu, su bazlı inorganik kimyasala 
(basınç altında bile), küçük boyutlu tehlikeli partiküllere 
karşı etkili bir bariyer sağlar ve yağ iticidir.

Üzeri bantlanmış parlak renkli dikişler giyenin tanınmasına 
yardımcı olur.

Hava ve su buharını geçirme özelliğine sahip yumuşak ve 
hafif kumaş.

Kullanıcının vücut biçimi ve hareketleriyle uyumlu 
ergonomik kesim.

Basınçlı su bazlı inorganik kimyasallara karşı koruma sağlayan yeni, nefes 
alabilir Tip 3 tulum.

Referans: TJ 0198 T WH 00

Renk: Beyaz

Beden: SM - 7XL (4XL - 7XL bedenler sipariş 
üzerine hazırlanır)

* İyonize edici radyasyona karşı koruma sağlamaz.

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NT450 Eldivenlerini takmaktadır.

Sıvı koruması 
ve/veya petrol 

geçirmezlik

Petrokimyasal 
endüstriler

Bakım 
faaliyetleri
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Tyvek® Tyvek®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Kategori III TIP 5-B TIP 6-B EN 1149-5** EN 1073-2*
Sınıf 2

EN 14126

Tyvek® 500 Xpert

İyi başlık 
uyumu

Uzun fermuar
çekeceği

Ergonomik
kesim

Sıvı ve partiküllere karşı yüksek koruma.

Olağanüstü tasarım ve konfor.

Hava ve nem buharı geçirgenliği sayesinde iyi nefes 
alabilirlik.

Hareket ederken koruma ve mükemmel uyum sağlayan 
genel ergonomik kesim.

Tip 5 ve 6 kategorisinde daha fazla koruma ve konfor sayesinde yeni bir 
koruma standardı belirler.

Referans:
TY CHF5 S WH XP
TY CHF5 S GR 00
TY CHF5 S BU 00

Renk: Beyaz, yeşil veya mavi

Beden:

SM - 3XL  
(Beyaz - Eco Pack) 
(Yeşil veya mavi - SM ve 3XL bedenler sipariş 
üzerine hazırlanır)

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NT430 Eldivenlerini takmaktadır.

* İyonize radyasyona karşı koruma sağlamaz.     ** Geçerli Değil to green model..

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Kategori III TIP 5-B TIP 6-B EN 1149-5* EN 1073-2**
Sınıf 2

Tyvek® 500 Labo

3 parçalı Kayma 
engelleyici 

tabanlar

Entregre
çoraplı

Laboratuvarlarda ve ilaç sektörünüzde sizi ve proseslerinizi 
korur.

Daha fazla konfor ve esneklik sağlayan inovatif “iyi hissetti-
ren” kesim.

Son derece yüksek tulum üretim kalite kontrol şartnameleri.

Laboratuvarlar ve temiz ortamlarda çalışanları ve prosesleri korur.

Referans: TY CHF7 S WH 00

Renk: Beyaz

Beden: SM - 3XL

* Ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım talimatlarını okuyun.     ** İyonize radyasyona karşı koruma sağlamaz.

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NT430 Eldivenlerini takmaktadır.

İlaç endüstrisi Laboratuvarlar, 
kozmetik ürünler

Optik ve 
elektronik ürünler petrol ve gaz Bakım faaliyetleri Sprey boyama

İlaç endüstrisi Kimyasal işleme
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Tyvek® Tyvek®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Kategori III TIP 5 TIP 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 1

Tyvek® 500 Endüstri

Yaka Lastikli bel Lastikli el ve 
ayak

bilekleri

Prosesler ve ürünleri insan kontaminasyonuna karşı 
korumaya yardımcı olur.

Tyvek® fermuar ve fermuar kapağı, kullanıcı ve prosesi daha 
fazla korur.

Gelişmiş proses koruması için içten dikişli.

Hassas endüstriyel ortamlarda çalışanlar ve ürünler için koruma.

Referans: TY CCF5 S WH 00

Renk: Beyaz

Beden: SM - 3XL

* İyonize radyasyona karşı koruma sağlamaz.

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NT430 Eldivenlerini takmaktadır.

İlaç endüstrisi Biyoteknoloji ve 
elektronik ortamları

Mikrobiyolojik 
kontaminasyon 

kontrolü

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1 EN 14126Kategori III TIP 5-B TIP 6-B EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 2

EN 14126

Tyvek® 500 HP

Düşme önleyici ekipmanınız / alta giyilen emniyet ipi 
uç taraftaki geçiş sistemi ve cırt cırt sayesinde aynı anda 
kullanıcıyı korur.

Kapatılabilir çene kapağı ve fermuar kapağıyla, başparmak 
ilmekli elastik manşetle ve geçiş için indirerek kapama 
sistemi sayesinde çalışan korunur.

Tasarım, uzun soluklu manken düşme testleriyle 
onaylanmıştır.

Tyvek® kumaşının çok hafif olması ve nefes alması 
sayesinde üst düzey konfor ve hareket kabiliyeti elde edilir.

Benzersiz Tyvek® kumaşı sayesinde üstün kimyasal 
koruması ve dayanıklılık.

Silikon, yağ, gres, kirletici, yabancı madde ve yüzey 
dengesizlikleri bulunmaz (boya uygulamaları için uygundur).

Yüksek noktalarda çalışırken kimyasal korumaya ihtiyaç duyan kullanıcılar 
için çözüm.

Referans: TY 198 S WH HP

Renk: Beyaz

Beden: SM - 3XL (Tüm bedenler sipariş üzerine 
hazırlanır)

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NT480 Eldivenlerini takmaktadır.

* İyonize radyasyona karşı koruma sağlamaz.

YENİ!

Solunum cihazı 
çevresinde doğru 

uyum için 2 parçalı 
başlık

Geçiş 
kullanılmadığında 

tam sıkılık için 
anında kapama

Karabinaya bağlamak  
için cırt cırtlı kapatma

Geçiş sistemi

Yüksek yerlerde 
temizleme (cepheler, 
depolar, kanalizasyon 

suları)

Yüksek yerlerde 
boyama (uçaklar, 

trenler)

Yüksek yerlerde bakım 
(asbest çıkarma, 

temizleme)

5150



Tyvek® Tyvek®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Kategori III TIP 5 TIP 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 1

Tyvek® 400 Dual

3 parçalı başlık SMS arka panel Lastikli bel

Tyvek® koruması en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde sizinle.

Baştan ayak bileğine kadar geniş nefes alabilir SMS arka 
panel daha fazla konfor sağlar.

Tulumun dışından içine penetrasyona karşı gelişmiş koruma 
sağlayan dış dikişler.

Arka kısımda ekstra nefes alabilir yapı, ön kısımda ise Tyvek® teknolojisi ve 
koruma düzeyi

Referans: TD CHF5 S WH 00

Renk: Beyaz

Beden: SM - 3XL

* İyonize radyasyona karşı koruma sağlamaz.

Pişirme, dökümcülük 
ve eritme işlemleri 

sırasında önden 
ekspozür

Sprey boyama Kompozit 
malzemelerle 
çalışılan işler

Tyvek® 500 HV

Yaka Gündüz 
görünürlük
için fosforlu 

turuncu

Gece görünürlük 
için geri yansıtıcı 

şeritler

Yıkandıkça solmayan yüksek görünürlük: çamaşırhane 
gerekmez, renk değişimi olmaz, izleme gerekmez.

Hepsi bir arada çözüm: Tek bir tulumda yüksek görünürlük 
(en üst sınıf), kimyasal, biyolojik ve antistatik korumalar.

Yeniden kullanılabilir yüksek görünürlüklü giysilerinizin 
yerine kullanılabilir.

Tyvek® dayanıklılığı ve nefes alabilirliği.

Tehlikeli ortamlarda, karanlıkta ya da kötü hava koşullarında 
çalışırken idealdir.

Yıkandıkça solmayan yüksek görünürlük!

Referans: TY 0125 S HV

Renk: Gümüş gri geri yansıtmalı şeritlerle 
Fosforlu Turuncu

Beden: SM - 3XL

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NT420 Eldivenlerini takmaktadır.

* Yüksek Görünürlüklü Giysiler. RIS-3279-TOM Baskı 1 (GO/RT 3279 Baskı 8’in yerine yayımlanmıştır).     ** İyonize edici radyasyona karşı koruma sağlamaz.

Yüksek 
görünürlük

Atık işleme Demir yolu
 endüstrisi, 

metro

İnşaat

Kategori III EN ISO 20471
RIS-3279-TOM-1*

TIP 5-B TIP 6-B EN 1149-5 EN 1073-2** 
Sınıf 1

EN 14126
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Tyvek®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Kategori III TIP 5 TIP 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 1

Tyvek® 200 EasySafe

İyi başlık 
uyumu

Sarı dikişler Lastikli bel

Optimize edilmiş yeni bir polietilen dokumasız kumaşa 
dayalıdır.

Kullanıcıya konfor sağlayan yumuşak kumaş.

Optimum tasarım ve ambalaj.

Daha az riskli uygulamalar için optimum koruma ve gelişmiş nefes alabilirlik.

Referans: TS CHF5 S WH DE

Renk: Beyaz

Beden: SM - 3XL

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NT420 Eldivenlerini takmaktadır.

Islah Endüstriyel temizlik 
ve genel imalat

* İyonize edici radyasyona karşı koruma sağlamaz.
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Tyvek® Tyvek® Tüm Tyvek® 500 aksesuarlar, antistatik işlemden geçirilerek tedarik edilir.    * Kısmi vücut koruması.

Tyvek®500 Galoş 
Ayakkabı galoşu, 38 cm uzunluğunda, beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. Lastikli ayak 
bilekleri. İçten dikişli. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY POS0 S WH 00

Tyvek®500 Kayma engelleyici galoş 
Galoş, beyaz renkte ve 36 - 42 ve 42-46 numaralarda mevcuttur. Lastikli ayak bilekleri.  
İçten dikişli. Kayma engelleyici taban. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY POSA S WH 00

Tyvek®500 Kayma engelleyici bot galoşu 
Diz yüksekliğinde bot galoşu, beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. Lastikli üst kısım ve 
sabitleme bağcıkları. İçten dikişli. Kayma engelleyici taban. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY POBA S WH 00

Tyvek® 500 aksesuarlar Tyvek® 500 aksesuarlar

Tyvek®500 Kolluk 
50 cm uzunluğunda kolluk, beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. Ayarlanabilir kol açıklığı. 
İçten dikişli. Tanınmayı sağlamak amacıyla kolun üst kısmında dikişler mavi renklidir. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY PS32 S WH LA

Tyvek®500 Bot galoşu 
Diz yüksekliğinde bot galoşu, beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. Lastikli üst kısım ve 
sabitleme bağcıkları. İçten dikişli. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY POB0 S WH 00

Tyvek®500 Başlık 
Kenarlıklı, boyun ve yüz kısmı lastikli başlık. Beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY PH30 S WH L0

Özel olarak Tyvek® giysileriyle kullanmak üzere tasarlanmış olan Tyvek® 500 
aksesuarlar, tehlikeli maddelere daha fazla maruz kalan vücut kısımlarına 
gelişmiş koruma sağlamaya veya prosesleri kontaminasyondan korumaya 
yardımcı olur.

Tüm Tyvek® 500 aksesuarlar, antistatik işlemden geçirilerek tedarik edilir..    * Kısmi vücut koruması.

Tyvek®500 laboratuvar önlüğü 
Yakalı laboratuvar önlüğü, beyaz renkte ve M - 2XL bedenlerde mevcuttur. 5 adet çıtçıtla kapanır.  
3 cepli. İçten dikişli. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY PL30 S WH 00

Tyvek®500 Çıtçıtlı ve cepli laboratuvar önlüğü 
Yakalı laboratuvar önlüğü, beyaz renkte ve M - 2XL bedenlerde mevcuttur. 5 adet çıtçıtla kapanır. 
Cepsiz. Lastikli bilekler (lastikler tünelle kapatılmış değil). İçten dikişli. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY PL30 S WH NP

Tyvek®500 Ceket 
Başlıklı ceket, beyaz renkte ve M - 2XL bedenlerde mevcuttur. Fermuarla kapanır. İçten dikişli. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY PP33 S WH 00

Tyvek® 500 Labcoat with zipper and without pocket 
Labcoat with collar, available in white and in sizes SM to 2XL. Zipper closure. Without pocket.  
Elasticated cuffs (tunnelled). Stitched internal seams. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY PL39 S WH NP

Tyvek®500 Fermuarlı ve cepli laboratuvar önlüğü 
Yakalı laboratuvar önlüğü, beyaz renkte ve S - 2XL bedenlerde mevcuttur. Fermuarla kapanır. 
2 cepli. Lastikli bilekler (lastikler tünelle kapatılmış). İçten dikişli. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY PL30 S WH 09

Tyvek®500 Pantolon 
Pantolon, beyaz renkte ve M - 2XL bedenlerde mevcuttur. Cepsiz. Lastikli bel. Ayak bileklerinde 
lastik yoktur. İçten dikişli. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY PT31 S WH L0

Tyvek® 500 Apron  
Boyun ve belden bağlamalı kaval kemiğine kadar inen önlük. Beyaz renkte ve tek bedende 
mevcuttur (uzunluk 108 cm). 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: TY PA30 S WH L0

5756



Ty
ve

k ®
 Is

oC
le

an
 ®

Tulumlar ve Aksesuarlar



Temizoda ve steril alanlarda giysi seçim kılavuzu Temizoda ve steril alanlarda giysi seçim kılavuzu

* Kısmi vücut koruması.

Farklı temizoda ve steril alanlarda çalışmak söz konusu 
olduğunda, belirleyicilerin seçim için sunacağı birçok 
ürün seçeneği vardır. Hangi seçeneğin belirli bir 
ortama uygun olacağını anlamak karmaşık olabilir. 
DuPont, belirleyicilere seçim işleminde yol göstermek 
için eksiksiz ürün ve bilgi sağlayarak bu yükün bir 
kısmını hafifletmeyi denemiştir. Temiz oda giysinizden 
en iyi şekilde faydalanmak için her ürünün nerede 
kullanılabileceğini anlamak önemlidir. Ürünlerimiz ve 
kullanım yerleri hakkında genel bir bilgi vermek için 
aşağıdaki basit kılavuzu hazırladık. Amacımız, belirli 
bir ortam veya tehlike için uygun DuPont ürününü 
sunmaktır.

Kumaş performansı özellikleri

Kumaş Tyvek® IsoClean® flashspun 
polyolefin, temizlik işlemi 

görmüş ve steril

Tyvek® IsoClean® flashspun 
polyolefin, steril

Tyvek® IsoClean® flashspun 
polyolefin, toplu

Steril Mevcut Evet, Seçenek kodu CS, MS ve DS Evet, Steril OS seçeneği Hayır, 00 ve 0B seçenek kodları

Partikül Bariyeri

Tehlikesiz Sıvı Bariyeri

Konfor

Dayanıklılık

Statik Dağılım*

Partikül Dökme ve 
Temizlik

Güçlü Noktalar Koruma, dayanıklılık, konfor ve 
temizliğin ideal kombinasyonu.

Koruma, dayanıklılık, konfor ve 
temizliğin ideal kombinasyonu.

Koruma, dayanıklılık, konfor ve 
temizliğin ideal kombinasyonu.

Ortamlar/Tehlikeler Tyvek® IsoClean® Konular

Temiz İşlem 
Görmüş ve Steril 
(Seçenek kodları 

CS, MS ve DS)

Steril 
(Seçenek 
kodu OS)

Toplu Steril 
Olmayan 

(Seçenek kodları 
00 ve 0B)

O
rt

am
la

r

GMP A&B, ISO 4/5, Sınıf 10/100 
temizoda ve steril alanlar*

Tyvek® IsoClean® steril tulumları 
mükemmel temizlik, bariyer ve 
sterillik güvence seviyesi sunar.

GMP C&D, ISO 6/9, Sınıf 
10,000/100,000 

temizoda ve steril alanlar*

Tyvek® doğal bir partikül bariyeri 
ve dayanıklılık sunar ve elyaf 

miktarı azdır. Temiz işleme ve bağ 
dikişleri, daha kritik ortamlar için 

düşünülmelidir.

Te
hl

ik
el

er

Tehlikesiz, kuru partiküller

Tyvek® küçük partiküllere karşı 
doğal bir bariyer sunar. Bağ dikişli 
tulumlar, serj dikişli tulumlardan 

daha üst düzey koruma sunar.

Tehlikesiz tozlar Bilgilendirme: 
DuPont IsoClean® tulumları, 

potansiyel patlayıcı veya yanıcı 
ortamlarda kullanılmamalıdır.

Tehlikeli tozlarla çalışırken bağ 
dikişli tulumları kullanın.

Tehlikeli sıvı sıçraması 
Örnekler: organik solventler,  

kostik maddeler

Sıvı ve buhar kimyasal koruması 
için Tychem® ürün serisine 

başvurun.

*  Tehlike statik. 
Antistatik performans, steril ürünler için düşük olabilir. 
Bariyer özelliklerinden kullanımla birlikte taviz verilebilir.

*  Tyvek® IsoClean® (Seçenek Kodu CS, DS ve MS) tulumları tipik olarak GMP A-D, ISO Sınıf 5-8 kapsamında kullanılacak şekilde değerlendirilir. Ancak ISO 
Sınıf 4 ve 9 ortamlarda kullanım da belirli bir uygulamanın ihtiyaçlarına bağlı olarak düşünülebilir. Her türlü durumda tulum seçimi, diğer özelliklerin yanı 
sıra tulum tasarımı ve işleme ve belirli uygulamaların ihtiyaçlarının değerlendirilmesine bağlıdır. Tem işlem görmüş ve bağ dikişli tulumlar, en üst düzey 
kontaminasyon kontrolünü sunar ve daha kritik uygulamalarda kullanılmalıdır. Gerekirse steril tulumlar mevcuttur. Belirli bir uygulama için uygun tulumu 
belirlemek son kullanıcının sorumluluğundadır.

DuPont portföyüyle karşılaştırma:            En iyi            İyi       (Boş) Tavsiye edilmez DuPont portföyüyle karşılaştırma:            En iyi            İyi       (Boş) Tavsiye edilmez
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Tyvek®

Tyvek® IsoClean® temizlik işlemi görmüş ve steril tulum

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Kategori III TIP 5-B TIP 6-B EN 1073-2*
Sınıf 2

EN 14126 ISO 11137 SAL

Option CS ISO 11137 SAL

Bağ boyun

başlık

Bel elastikliği

Lastikli el ve yüz, 
bilekleri

Tyvek® örtülü 
başparmak 
ilmekleri

10-6 (ISO 11137) Sterillik Güvence Seviyesi (SAL).

İkili bariyer doğrulanmış paketleme sistemi (seçenek DS) 
kontaminasyon kontrolü ve sterillik risk yönetimi için.

Bir ISO Sınıf 4 Onaylı Temiz Odada paketlenmiştir.

Tulum kumaşıyla kaplı iç bağ dikişleri dikiş korumasını 
destekler ve potansiyel sıvı ve partikül nüfuzunu azaltır.

10-6 (ISO 11137) Sterillik Güvence Seviyesi (SAL).

Ekli ve kaymayı önleyen galoşlarla başlıklı tulum.

Temiz işlem görmüş ve gama ile sterilize edilmiştir.

El ve ayak bileklerinde ve yüzde lastikli.

Başlıklı tulum

Başlıksız tulum

Referans: Model IC 183 B seçenek DS IC183 B WH DS

Renk: Beyaz

Beden: SM - 3XL

Referans: Model IC 105 S WH CS

Renk: Beyaz

Beden: MD - 3XL

Temiz işlem 
görmüş ve steril

Tıbbi cihaz imalatı İlaç üretimi

Temiz işlem 
görmüş ve steril

Tıbbi cihaz imalatı İlaç üretimi

N/A = Geçerli Değil.     * Kısmi vücut koruması.* İyonize radyasyona karşı koruma sağlamaz.

Tyvek® IsoClean® temizlik işlemi görmüş ve steril aksesuarlar

Tyvek® IsoClean® Bone - model IC 729 WH seçenek MS (Temizlik işlemi görmüş ve steril) 
Bone beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. Elastik baş bandı. İkili bariyer doğrulanmış 
paketleme sisteminde paketlenir (çift torbalı). 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. I       Referans: IC 729 S WH MS

Tyvek® IsoClean® Bot örtüsü - model IC 458 B seçenek MS (Temizlik işlemi görmüş ve steril) 
SM ila XL boyutlarında beyaz renkli bot örtüsü. Bağlı dikişler. Kapalı lastikli bacak açıklığı. Bilek bağcıkları. 
Kayma engelleyici Gripper™ taban. 18” (45,7 cm) yükseklik. İkili bariyer doğrulanmış paketleme sisteminde 
paketlenir (çift torbalı). SM: 10”, erkek bedeninde Birleşik Krallık 4,5/AB 37’ye kadar uygundur; MD: 12”, 
erkek bedeninde Birleşik Krallık 6 1/2/AB 39,5’e kadar uygundur; LG: 14”, erkek bedeninde Birleşik Krallık 
131/2/AB 48,5’e kadar uygundur; XL: 16”, erkek bedeninde Birleşik Krallık 18 1/2/AB 53’e kadar uygundur  
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: IC 458 B WH MS

Bağ boyunlu Tyvek® IsoClean® laboratuvar önlüğü - model IC 270 B seçenek MS  
(Temizlik işlemi görmüş ve steril) 
SM ila 3XL boyutlarında beyaz renkli laboratuvar önlüğü. Bağlı dikişler. Bileklerde kapalı lastikli. 
Kolay giyme ve çıkarma için önden çıtçıtlı. İkili bariyer doğrulanmış paketleme sisteminde 
paketlenir (çift torbalı). 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. I       Referans: IC 270 B WH MS

Tyvek® IsoClean® Bağcıklı başlık - model IC 668 B seçenek MS (Temizlik işlemi görmüş ve steril) 
Başlık beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. Bağlı dikişler. Bağcıklı başlık açıklığı. Tam yüz 
açıklığı. Ayarlanabilir uyum için kancalı bağlar. İkili bariyer doğrulanmış paketleme sisteminde 
paketlenir (çift torbalı). 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: IC 668 B WH MS

Tyvek® IsoClean® Kolluk - model IC 501 B seçenek MS (Temizlik işlemi görmüş ve steril) 
Kolluk beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. Bağlı dikişler. Bilek ve biseps bölgesinde tünelli 
lastikli. İkili bariyer doğrulanmış paketleme sisteminde paketlenir (çift torbalı). 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: IC 501 B WH MS

Tyvek® IsoClean® Başlık ve maske - model IC 982 B seçenek MS (Temizlik işlemi görmüş ve steril) 
BAŞLIK: Bağcıklı iç dikişler. Bağcıklı baş açıklığı. Ayarlanabilir uyum için kancalı bağlar. MASKE: 
Kıvrımlı polietilen dış kısım. 17,5 cm genişlik. Steril. Mavi. İkili bariyer doğrulanmış paketleme 
sisteminde paketlenmiş parçalar (çift torbalı). 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. I       Referans: IC 982 B WH MS

Sierra™ Maske - model ML 7360 - seçenek 0S (Steril) 
Maske beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. Bağlı Tyvek® bağcıklar. Kıvrımlı rayon dış kısım 
astarı. Metal burun siperi. 
CE Kategorisi ve Tipi: N/A       Referans: ML 7360 WH 0SBaş parmak

lastikleri
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Tyvek® IsoClean® steril olmayan aksesuarlar Tyvek® IsoClean® steril olmayan aksesuarlar

Tyvek®IsoClean® Bone - model IC 729 S seçenek 00 (Toplu Ambalaj) 
Bone beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. Serjli dikişler. Elastik baş bandı. 54 cm çap. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB [6]*       Referans: IC 729 S WH 00

Tyvek® IsoClean® Galoş - model IC 451 S WH seçenek 00 (Toplu ambalaj) 
Galoş beyaz renkte ve MD ve LG bedenlerinde mevcuttur. Fiksasyon bağcıkları. Gripper™ taban. 
Atılmış dikişler. MD: 11,75”, erkek bedeninde Birleşik Krallık 6 1/2/AB 39,5’e kadar uygundur; LG: 14”, 
erkek bedeninde Birleşik Krallık 12 1/2/AB 47’ye kadar uygundur 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: IC 451 S WH 00

Tyvek®IsoClean® Önlük - model IC 702 S seçenek 00 (Toplu Ambalaj) 
Önlük beyaz renkte ve SM/MD ve LG/2XL bedenlerinde mevcuttur. Serjli dikişler. Bağcıklı boyun. 
Örgü Manşetler. Ön bel kısmının ortasından başlayan bağcıklar. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: IC 702 S WH 00

Bağ boyunlu Tyvek® IsoClean® laboratuvar önlüğü - model IC 270 B seçenek 0B  
(Toplu Halde Paketlenmiş) 
SM ila 3XL boyutlarında beyaz renkli laboratuvar önlüğü. Bağlı dikişler. Bileklerde kapalı lastikli.  
Ön kolay giyme ve çıkarma için önden çıtçıtlı. Beyaz. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: IC 270 B WH 0B

Tyvek® IsoClean® Bot galoşu - model IC 458 B WH seçenek 00 (Toplu ambalaj) 
Bot galoşu beyaz renkte ve MD ve LG bedenlerinde mevcuttur. Fiksasyon bağcıkları. Gripper™ 
taban. Bağlı dikişler. MD: 12”, erkek bedeninde Birleşik Krallık 6 1/2/AB 39,5’e kadar uygundur; LG: 
14”, erkek bedeninde Birleşik Krallık 131/2/AB 48,5’e kadar uygundur 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: IC 458 B WH 00

Tyvek®IsoClean® Kolluk - model IC 501 B seçenek 00 (Toplu Ambalaj) 
Kolluk beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. Bağlı dikişler. İki uçta kapalı lastik.  
45 cm uzunluk. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*       Referans: IC 501 B WH 00

Tyvek®IsoClean® Bağcıklı başlık - model IC 668 B seçenek 00 (Toplu Ambalaj) 
Başlık beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. Bağlı dikişler. Bağcıklı başlık açıklığı. Tam yüz 
açıklığı. Ayarlanabilir uyum için kancalı bağlar. 
CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*        Referans: IC 668 B WH 00

Sierra™ Maske - model ML 7360 seçenek BH (Toplu ambalaj) 
Maske beyaz renkte ve tek bedende mevcuttur. Bağlı Tyvek® bağcıklar. Kıvrımlı rayon dış kısım 
astarı. Metal burun siperi. 
CE Kategorisi ve Tipi: N/A       Referans: ML 7360 WH BH

N/A = Geçerli Değil.     * Kısmi vücut koruması.* Kısmi vücut koruması.

Tyvek®IsoClean® Kemoterapi önlüğü - model IC 703 S seçenek 00  
(Toplu Ambalaj) 
Çok yakında

Sitostatik ve çeşitli laboratuvar çalışmalarında kullanım için idealdir. Ön taraftan 
maruziyete karşı yüksek koruma için artırılmış etek uzunluğu. Yüksek kullanıcı 
ergonomisi için sırt tarafındaki kapanma kısmında açıklık - kayma tehlikesi ve 
rahatsızlık hissi, tezgahın önünde otururken ortadan kaldırılır!

Renk ve Beden:  Beyaz renkte ve daha iyi bir uyum için XS - 3XL beden 
seçeneklerinde mevcuttur

CE Kategorisi ve Tipi: Kat. III - TIP PB[6]*

Referans: IC 703 S WH 00

YENİ!
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ProShield®ProShield®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Kategori III TIP 5 TIP 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 1

ProShield® 60

Fermuar kapağı

Lastikli başlık, lastikli 
bel, lastikli el 

ve ayak bilekleri

3 parçalı 
pantolon  
ağı alanı

Daha iyi oturan yeni tasarım.

İyi düzeyde su geçirmezlik.

Düşük-orta konsantrasyon düzeyinde su bazlı kimyasallara 
karşı koruma.

Son derece ekonomik fiyatla sınıfının en iyisi mikro-gözenekli film.

Referans: P6127SW ProShield® 60

Renk: Beyaz

Beden: SM - 7XL (4XL - 7XL bedenler sipariş 
üzerine hazırlanır)

* İyonize radyasyona karşı koruma sağlamaz.

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NT420 Eldivenlerini takmaktadır.

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Kategori III TIP 5 TIP 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 1

EN ISO 14116**
Index 1

ProShield® 20 SFR

3 parçalı başlık Lastikli el 
bilekleri

Lastikli ayak
bilekleri

Maksimum kullanıcı konforu: Nefes alabilir dokumasız SMS 
kumaşının açıklıklı yapısı sayesinde.

Halojen içermeyen, alev engelleyici dokumasız kumaş, 
REACH tüzüklerine uygun olarak yüksek tehlike arz eden 
maddeleri içermez.

Her iki tarafı antistatik işlemden geçirilmiştir**.

Sizi ve alta giyilen aleve dayanıklı iş kıyafetinizi korumak için yeni çözüm.

Referans: F1 CHF5 S WH 00

Renk: Beyaz, turuncu dikişler***

Beden: MD - 3XL * İyonize radyasyona karşı koruma sağlamaz.
** EN ISO 14116:2008 için >150 N gerilme direnci gereklidir. Bu tulumun gerilme direnci yalnızca >30 N’dir.

*** Belirli FR kumaşlar ve FR tulumlar üzerinde gerçekleştirilen testler, antistatik özelliklerin zamanla azaldığını göstermiştir.
Bu nedenle güvenlik açısından, ProShield® FR’nin antistatik özelliğinin raf ömrünü başlangıçta 18 ayla sınırlandırıyoruz.

Petrokimyasal 
endüstriler

Kaynak, gaz ve 
metal uygulamaları

Demir yolu

Genel bakım Endüstri
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ProShield®

TYPE 5-B
EN 1073-2*

Class 1Kategori III TIP 5 TIP 6 EN 1149-5 EN 1073-2*
Sınıf 1

ProShield® 20

Lastikli başlık Lastikli el 
bilekleri

Lastikli bel

Sınırlı partikül koruması.

Yüksek konfor düzeyi: Yüksek hava ve su buharı geçirgenliği.

Beyaz ve mavi renkte mevcuttur.

Optimum SMS teknolojisine dayanan ProShield® 20, giriş düzeyinde Tip 5, 6 
koruma sağlayan nefes alabilir, hafif bir tulumdur.

Referans: PB CHF5 S WH 00
PB CHF5 S BU 00

Renk: Beyaz veya mavi

Beden: SM - 3XL

* İyonize radyasyona karşı koruma sağlamaz.

Bu fotoğrafta, 
kullanıcı Tychem® NT420 Eldivenlerini takmaktadır.

Genel bakım Endüstri

ProShield®
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Efsanevi bir ürün

Kevlar® ortaya çıktığından bu yana kendine tarih 
kitaplarında ve popüler kültürde yer buldu. Destansı 
malzeme 3.000’in üzerinde yaşam kurtardı ve insanlığın, 
bir zamanlar imkansız olan şeyleri başarmasına yardım 
etmeye devam ediyor.

Kevlar® Nedir?

Adımhanie Kwolek, aromatik poliamit ailesindeki ilk 
organik elyaf olan DuPont™ Kevlar® marka elyafın 
temelini oluşturan ilk kristal polimeri geliştirdi. Kevlar® 
benzersiz bir yüksek mukavemet, yüksek modülüs, 
sağlamlık ve termal stabilite kombinasyonuna sahiptir.

1964

Kevlar® neler geliştirdi?

Google TransPacific Fiber 
Kablo, Kevlar® interneti 

koruyor

2014

Nike Elite II Series, 
Kevlar® sahaya 

çıkıyor, Lebron ilk 
şampiyonluğunu 

kazanıyor

2013

New Horizons Uzay 
Araştırması, Kevlar® 
Plüton’un yanından 

geçiyor

2006

1969

Apollo II, Kevlar®aya 
iniyor

1975

PASGT yelek ve kask, 
Kevlar® Amerikan 
ordusunu koruyor

Ferrari F40, 
Kevlar® havalı 
patinaj çekiyor

1987

Çoklu riske karşı koruma özelliği

Sadece Kevlar® elyaf, çalışanları işteyken karşılaştıkları 
farklı tehlikelere karşı korumak için tasarlandı - yüksek 
güvenlik ve huzur için

Efsanevi koruma

5 milyondan fazla
asker ve polis memuru her yıl 
Kevlar® yapımı vücut zırhları ile 
korunuyor

1 milyardan fazla
eldiven çifti ve kollukta Kevlar® yer 
alıyor.

Kevlar® elyafının doğasında ısı ve 
aleve dayanıklılık vardır.

Kesme

Alev

Delinme

Yüksek Isı

Aşınma

Kavrama

Elektrik

Kaynak 7574

Kevlar® Kevlar®
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Sizin güvenliğiniz bizim işimiz

Çoklu Tehlike Koruması
Endüstride ısı, alev ve ark 
parlamasına karşı dayanımıyla 
birlikte kesilmeye karşı lider 
performans.

Ortaklık
El korumada doğru koruma seviyesini 
sunmak amacıyla siz iş ortaklarımızla 
birlikte çalışıyoruz.

Konfor
Hafif, son derece nefes alabilir ve 
esnek yapısı - böylece kullanıcılara 
diledikleri konforu sağlar.

Güven
Gerek test laboratuvarımız gerekse 
her alandaki teknik ekibimizle sizleri 
destekliyoruz.

Doğru koruma asıl farkı yaratabilir*

70%
el yaralanmaları 
doğru el korumasını 
kullanmamaktan 
kaynaklanır

20%
uygun olmayan, çalışmayı 
kısıtlayıcı iş ortamının 
yarattığı iş kazalarında el 
yaralanmaları oranıdır.

30%
el yaralanmaları yanlış 
eldiven kullanıldığında 
oluşur

Korumayı ve konforu bir arada tutun

Patentli Kevlar® Gelişmiş iplikleri hafiftir, son derece  
nefes alabilir ve yumuşak yapıdadır - böylece en kar-
maşık işler için alanında lider konfor ve beceri sunar.

El korumasını sağlayan içerik nelerden oluşur

Kevlar® Elyafının Gücü

Elyaf tipi İplik yapısı
• Düz iplik
• Kesik elyaf iplik
• Tekstüre iplik

İşlenmiş iplikler
• Karışım elyaflar
•  Cam elyaf ve/veya çelik 

telle güçlendirilmiş 
iplikler

Kaplama
• PU
• Nitril
• PVC
• Lateks

Hafif Son derece nefes alabilir Esneklik El çabukluğu

Kevlar® ile üretilen her eldiven ve kolluk yalın bir 
koruma vaadinden daha fazlasını sunar. 

Bir eldivenin sağladığı kesilmeye karşı dayanım bir çok 
değişkene bağlıdır: Örme veya dokumada kullanılan 
malzemeler, iplik içeriği, iplik yapısı ve eldiven üzerindeki 
kaplama gibi.

* NSC.org, 2013 Kuyu Hizmeti Endüstrisinde Güvenlik İstatistikleri
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Bir gömlek daha üstün koruma

Kevlar® aynı ağırlıktaki eldivende en yakın rakibine göre %30 
daha yüksek bir kesilme direnci gösterir. Aynı seviye kesilme 
direnci içerisinde ise, %25 daha hafif olması sebebiyle daha 
yüksek bir kullanıcı konforu sunar.

İş yeri kazalarının %70’i çalışanların eldiven giymemesinden 
kaynaklanır. Yeni Kevlar® Geliştirilmiş iplikleri ise korumadan 
ödün vermeden yüksek konfor sağlar. Böylece çalışanlar 
eldivenlerini çıkarmak istemeyecektir.

Kevlar® Çelik ile Geliştirilmiş iplik, rakiplerinin geliştirilmiş 
iplikleriyle karşılaştırıldığında daha yüksek bir kesilme 
direnci sunar.

Koruma sadece giyildiğinde işe yarar

Güç Gramları

Güç Gramları

    0 100 200 300 400 500 600 700 800

    0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

100% Kevlar® 330 g/m2

Kevlar® Çelik ile Geliştirilmiş

100% Kevlar® 253 g/m2

Çelikli HPPE

100% HPPE 335 g/m2

Partikül doldurma HPPE

Pamuk 737 g/m2

Camlı HPPE

Deri 1020 g/m2

100% Kevlar®

100% HPPE

Pamuk*

Deri**

* Pamuk 737 g/m2      **Deri 1020 g/m2 Test yöntemi: Hava geçirgenliği için ASTM F737.

Test yöntemi: ASTM 2992 

Test yöntemi: ASTM 2992. Aksi belirtilmediği sürece tüm örme eldiven astarları 295/m² olarak normalleştirilmiştir

%50 daha düşük kumaş ağırlığı
Düşük bölgesel yoğunluk, hafiflik ve 
yüksek konforla ilişkilidir

2 kat daha yüksek hava geçirgenliği
Hafif, son derece nefes alabilir ve daha 
yumuşak - böylece kullanıcılar istedikleri 
konforu elde eder.
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Yeni standartlar. Sürekli koruma.

Kevlar® ısıyı da alabilir

Çünkü her saniye önemlidir

Çoklu tehlikeler. Bir çözüm.

Kevlar® sektöründe lider çoklu tehlike koruması sunar 
ve aşağıdaki standartları karşılar:

Sadece Kevlar® güncellenmiş EN 388—2016 standartlarına 
göre koruma seviyesini korumuş veya arttırmıştır.

HPPE eldivene kıyasla %50 daha hafif olan bir Kevlar® eldiven, 
sıcak bir malzemeye temas süresinde acı ve yanma hissi 
oluşmadan %70 daha iyi performans gösterir.

100° C Temas Sıcaklığı

%100 Kevlar® yapısı itibarıyla aleve dayanıklıdır ve ısıda ateş 
almaz, erimez veya çözünmez.

HPPE (UHWPE) 400°C’nin üzerinde yok olmaya başlar.

HPPE’nin 70°C’nin üzerinde uzun süre kullanılması önerilmez 
ve erime noktası 130°C’dir.

Kevlar® Geliştirilmiş İplik

HPPE İşlenmiş İplik

Deri

Pamuk

5

5

2

2

Eski

Eski

Eski

EN 380 
2003

EN 380 
2016

Eski Yeni

Eski

E

C

A

A

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Erime Noktası Çözünme

100% Kevlar® - 800-900°F (472-482°C)

100% Nomex® - 700-800°F (371-427°C)

Poliamit 6.6 (PA6.6) 480-500°F (249-260°C) -

Polyester 470-490°F (243-254°C) -

Poliamit (PA6) 420-430°F (216-221°C) -

Rayon - 325°F (163°C)

HPPE (UHWPE) 280-300°F (138-149°C) -

Zaman (Saniye)

Acı

Yanma

    0 10 20 30 40 50 60

Kevlar® 337 g/m2

HPPE 510 g/m2

Deri 1020 g/m2

Kevlar® 337 g/m2

HPPE 510 g/m2

Deri 1020 g/m2

Test yöntemi: ASTM F1060
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Standardı belirler

ISEA 105/EN388

Kevlar® ile üretilen çözümler, düşük kesimden en yüksek kesime 
kadar olan farklı seviye gereklilikleri için tasarlanmıştır. En güncel 
ANSI 105:2016(A2-A9) ve EN388:2016 (B-F) standartlarını karşılayan 
kapsamlı portföyü sunar.

NFPA 2112

%100 Kevlar® sunumları artık alev dayanıklılık standardına uymayı 
gerektiren NFPA 2112’nin yeni yayınlanmış güncel 2018 versiyonuyla 
uyumu sağlar. Bunun içerisinde erimeme/damlamama ve ısı aktarımı/
dayanıklılığı/büzüşme gerekliliklerine uyulması yer alır.

NFPA 70E

Kevlar® yapısal aleve ve ısıya dayanıklı özellikleri sayesinde ark 
parlama standardı gerekliliklerini karşılamak için bir bileşen ve 
kolaylaştırıcı olarak kullanılabilir.

ISEA 105/EN407

%100 Kevlar® benzersiz ürün performansı işlevlerine sahiptir. Termal 
bozunmaya dayanıklıdır ve alev almaz, erimez veya damlamaz. Acı 
veya 2. derece yanık olmadan önce en yüksek temas seviyelerini 
geçer. %100 Kevlar® sadece >800° F (427° C) üzerinde bozunur.

Kevlar® uzun süreli değer sunar

Kevlar® ile üretilen eldivenler yıkama sonrasında kesme 
performansını korur. Böylece performans kaybı yaşanmadan 
daha az değişiklik yapılır.

%100 Kevlar® eldivenleri 10 temizlik  
döngüsüne kadar dayanabilir

Yeniliği ortak paydamız yapın

Olasılıklar sonsuzdur

Kevlar® Geliştirilmiş iplikleri, iş ortaklarımızın koruma konu-
sunda mümkün olabilecek şeyleri yeniden belirlemelerini 
sağlamaya devam ediyor. DuPont™ Kevlar® Yenilik Ödülüyle 
her yıl en güncel ilerlemeler sunuluyor.

Petrol yataklarından savaş alanına kadar iş ortaklarımız, 
Kevlar® Geliştirilmiş ipliklerle korumayı yeni boyutlara 
taşımaya devam ediyor. Sadece son 5 yıl içinde 35 Yenilik 
Ödülü verildi. Kesim ve ısı koruma ile arka parlama ve delme 
dayanıklılığının sınırları zorlandı.
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Nomex® Nedir?

Güvenilir Koruma

Güvenilir Koruma

DuPont™ Nomex® marka ısıya ve aleve dayanıklı meta-
aramid elyaf, farklı uygulamalarda kullanılır. Koruyucu 
giysiler üretmek için kullanılan kumaşlarda kilit bileşen 
olarak en bilineni olabilir. Nomex®markası benzersiz 
ısı, alev ve elektrik arkı koruması, dayanıklılık ve konfor 
kombinasyonu sayesinde itfaiyeciler, askeri pilotlar 
ve savaş aracı mürettebatı, oto yarış pilotları, pit ekibi 
ve parkur görevlileri ve sanayi işçileri gibi tehlikeli 
koşullarda çalışan ve ani yangına ve elektrik arkı 
tehlikelerine maruz kalan kişiler arasında en güvenilir 
marka olmuştur.

DuPont™ Nomex®, rakiplerinden farklılaşan normlara 
uygun veya daha üstün koruma düzeyini sunar. Alev 
geciktirici bir madde olarak düşünülmek yerine, 
Nomex® özel moleküler yapısı nedeniyle özünde aleve 
karşı dayanıklıdır. Termal koruma performansı yıkama, 
aşınma veya ısıya maruz kalma yüzünden etkilenmez.

Yapısal olarak aleve dayanıklı olan Nomex®, piyasadaki 
diğer birçok ürünle kıyaslandığında üstün güç ve ısı 
performansı sunar. Erimez, damlamaz veya havada 
yanmayı desteklemez. Nomex®’in sağladığı bir diğer 
önemli koruma faktörü, yoğun ısıya maruz kaldığında 
karbonlaşma ve kalınlaşma özelliğidir. Bu tipik 
reaksiyon, ısı kaynağı ve giyen kişinin derisi arasında 
koruyucu bariyeri arttırarak yanık yaralanmasını en aza 
indirir. Nomex® elyafının moleküler yapısına koruma 
işlendiği için (kimyasal işlemin tersine) ısı ve alev 
dayanıklılığı tulumun kullanım ömrü boyunca devam 
eder. Koruma yıkamayla veya yıpranmayla ortadan 
kalkmaz.

Nomex®: Tulum, eldivenler, giysiler ve çok 
daha fazlası için sentetik bir elyaf

Nomex® KKD tulumları, Nomex® tabanlı kumaş ile 
üretilir ve Nomex® ipliğiyle dikilir. Böylece kullanıcı 
için farklı tehlikelere karşı en uygun korumayı sağlar. 
Bu ürünler aşağıdakileri içerir: tulumlar, koruyucu 
eldivenler, giysiler (çok katmanlı ceketler ve 
pantolonlar), balaklavalar, başlıklar, pantolonlar, üst 
parça giysiler ve iç çamaşırı (erimeyen).

Termal Koruma Performansı

Nomex®, kullanıcıya ısı ve alev kalkanı sunar ve 
vücutta yanık oluşumuna karşı koruma sağlar. DuPont™ 
Thermo-Man® testlerinde genelde daha hafif Nomex® 
tulumları, EN ISO 11612’de önerildiği üzere aleve 4 
saniye maruziyet sonrasında tipik olarak daha ağır alev 
geciktirici kaplama ile işlenmiş pamuk elbiselerden 
%35 daha az 2. ve 3. derece vücut yanığına neden 
olur. DuPont™ Nomex® kullanarak üretilen koruyucu 
giysileri giymek, kullanıcının hayatta kalma olasılığını 
önemli ölçüde artırır.

Ayrıca en son Nomex® yenilikçi çözümleri, ağır alev 
yavaşlatıcı pamuklara benzer veya daha üstün ark 
koruma değerlerini göstererek tek ve çoklu katman 
tulumlar için muhteşem bir performans/ağırlık oranı 
sunar.

100

80

60

40

20

0

3 4 5

Termal Koruma Performansı

4 saniyelik Thermo-Man® Maruziyetten sonra

Testler, 84 kW/m² ısı enerjisi seviyelerine maruz kalan 
standart tulumlarda ISO 13506’ya göre yapılır (standart 
kısa kolluklu pamuk iç çamaşırıyla giyilen aynı tarz ve 
beden).

     FR Pamuk/PA 88/12% 305g/m2          FR Pamuk 100% 335g/m2          FR Pamuk/PA 88/12% 237g/m2          Nomex® Comfort 220g/m2          Nomex® Comfort 260g/m2

FR Pamuk/PA 88/12% 
305g/m2

FR Pamuk 100%  
335g/m2

FR Pamuk/PA 88/12% 
237g/m2

Nomex® Comfort  
220g/m2

Nomex® Comfort  
260g/m2

Maruziyet süresi (saniye olarak)

Tü
m

 b
ed

en
 y

an
ık
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rı

 (%
)
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Kullanıcı Konforu

Kumaş ağırlığı
Endüstriyel KKD kumaşlarının temel ağırlığı

Hissedilen rahatlık kişiden kişiye değişebilir fakat bir 
şey kesindir: Bir tulum rahatsızlık veriyorsa kullanıcının 
verimli çalışmasını engelleyebilir veya hiç giyilmeyebilir.

DuPont™ Nomex® yenilikçi kumaşları ve tulumları, bu 
durum düşünülerek uzmanlar tarafından tasarlandı.

150 ile 265g/m2 ağırlığında olan tipik Nomex® çözüm-
ler, FR pamuktan ve pamuk karışımı kumaşlardan 
%40’a kadar daha hafiftir ve bu nedenle kullanıcıyı 
daha çok rahat ettirir.

g/m2

    0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Nomex® Comfort 190g/m2

Nomex® Comfort 220g/m2

Nomex® Comfort 260g/m2

FR Pamuk/PA 88/12% 305g/m2

FR Pamuk/PA 88/12% 320g/m2

FR Pamuk 335g/m2

FR Pamuk 420g/m2

İşlenmiş Pamuk

Nomex®

Kullanıcı Konforu

DuPont™ Nomex® kumaşlar ve tulumlar, 
muhteşem nem kontrolüyle hafif çözümleri 
sağlar.

Yenilikçi Nomex® kumaşları teri diğer çözümlere göre 
çok daha hızlı yayarak kullanıcının kendini kuru ve rahat 
hissetmesini sağlar.

Nem kontrolü
Ter emme süresi

Nem kontrolü
1 dakikadan sonra ter yayılımı

Saniye

mm2

    0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

    0 500 1000 1500 2000 2500

Nomex® Comfort - 220g/m2

Nomex® Comfort - 220g/m2

FR Pamuk 100% - 335g/m2

FR Pamuk*

FR Pamuk/PA 88/12% - 305g/m2

FR Pamuk/PA**

İşlenmiş Pamuk

İşlenmiş Pamuk

Nomex®

Nomex®

* FR Pamuk 100% - 335g/m2      ** FR Pamuk/PA 88/12% - 305g/m²
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Ekonomiklik

Daha az çekme
50 yıkama döngüsünden sonra boyut değişimi

Boyut değişimi (%)
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1       0

FR Pamuk/PA 88/12% 237g/m2

FR Pamuk/PA 88/12% 305g/m2

FR Pamuk 100% 335g/m2

FR Pamuk 100% 420g/m2

Nomex® Comfort 220g/m2

Nomex® Comfort 260g/m2

Atkı

Eğrilik

DuPont™ Nomex® olağanüstü dayanıklılığı sayesinde 
giysi başına maliyet bakımından son derece uygun 
maliyetli bir çözümdür.

Nomex® tulumları FR pamuktan yıkama ve kurutma 
sonrasında daha iyi mekanik kuvvet ve daha düşük 
çekme sunar. Bu durum, uzun kullanım süresinde 
muhteşem bir profesyonel görünüme neden olur.

Ev tipi veya endüstriyel çamaşırhanelere uygun olan 
Nomex® tulumları çok sayıda yıkama sonrasında da 
doğal özelliklerini koruyabilmektedir. Böylece kullanım 
ömürleri boyunca aynı koruma düzeyini garanti eder.

Nomex®, FR pamuklara göre çekme konusunda üstün 
performans göstererek tulumların daha dayanıklı 
olmasını sağlar.
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Güven DuPont™ Nomex®:

koruyucu giysi için önemli avantajlar
Adından güç alan bir ürünle şunlara güvenebilirsiniz:

Nomex® koruyucu giysi piyasasındaki 40 yılı aşkın tec- 
rübesiyle güvenlik alanında tanınmış bir dünya lideri 
olan DuPont tarafından üretilir.

Avrupa’da DuPont™ Nomex® çözümleri İsviçre’de bu-
lunan şirketin Avrupa Teknik Merkezinde test edilir ve 
takip edilir.

Nomex® Kalite Güvencesi:

Nomex® etiketli tulumlar, DuPont onaylı kumaşları 
kullanarak en yüksek teknik standartlara göre üretilir 
ve işteki insanları korumanın ayrılmaz bir parçası 
haline gelir. Onaylı Nomex® kumaşları, ayırt edici 
Nomex® etiketleme programıyla son kullanıcıya 
gösterilir:

Kumaş yapısı ve tulum tasarımı güvenlikte önemli bir 
rol oynadığı için DuPont, dikkatlice seçilen iş ortaklarıyla 
yakın iş birliği yürütür. DuPont™ Nomex® İş Ortağı 
Programı, maksimum koruma ve rahatlık sunarak en 
yüksek kalitedeki Nomex® çözümlerini sunar. Nomex® 
kumaşlarından üretilen ürünlerdeki bu kalite garantisi, 
yüksek müşteri odaklı hizmet standardıyla birlikte 
tulumların içinde görünen Nomex® Partner etiketiyle 
temsil edilir.

Yapısal olarak aleve dayanıklıdır,  
erimez veya damlamaz

Hafiflik konforu

Yüksek termal koruyucu bariyer

Kalıcı antistatik özellikler

Akredite test laboratuvarı  
tarafından desteklenir

Kimyasal işlem, halojen veya ağır  
metal içermez

Kuruluk hissi

Yüksek mekanik güç

Yıkama sonrasında kullanım ömrü 
boyunca daha iyi profesyonel görünüm

Değer zincirinde seçilen iş ortaklarıyla 
kalite güvencesi
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CE İşaretleri, Avrupa Standartları ve Yasal Çerçeve CE İşaretleri, Avrupa Standartları ve Yasal Çerçeve

Bakım yükümlülüğü

İşverenlerin çalışanlarına karşı Bakım Yükümlülüğü vardır 
ve iş yerindeki çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak 
için tüm makul ve uygulanabilir önlemleri almaları 
gerekir. Dolayısıyla, uygunsuz, yetersiz veya vadesi 
dolmuş olabilecek temel sağlık ve güvenlik yasalarına 
uyum tek başına yeterli değildir. İşverenler, modern 
bilgi ve teknolojilere hakim olmakla ve potansiyel iş yeri 
risklerinden tamamen haberdar olmakla yükümlüdür. 
Sağlık ve güvenlik yasalarına uymamanın yasalar 
nezdinde suç teşkil edebileceğini ve özellikle bireysel 
yöneticiler ve şirket yetkililerinin. Ulusal yasalar nezdinde 
(örn. İngiltere İş yeri Sağlığı ve Güvenliği, 1974 No.’lu Yasa) 

kişisel sorumluluğu ve yükümlülüğünün olabileceğini 
unutmayın. Yasal mevzuat, belirli tehlikeleri önlemek 
amacıyla işverenlere belirli güvenlik önlemleri almaları için 
mutlak yükümlülük verir. Sonuçta, işverenlerin, her türlü 
maruziyet veya potansiyel maruziyet risklerini belirlemek 
ve yönetmek için bir yönetim sistemi uygulamaları 
gerekir ve uygulamada bunun anlamı tartışmasız olarak, 
yeterli risk değerlendirme uygulamalarının periyodik 
olarak yürütülmesi ve belgelenmesi gerektiğidir (lütfen 
Ek 2’ye bakın).

Teknik standartlar ve sınırlamaları

Standartlar, özellikle de uluslararası standartlar, kabul 
edilen ve minimum belirli kalite, ortak çalışabilirlik ve 
performans standartlarına bağlı kalınmasını sağlamakta 
çok önemli bir role sahiptir. Burada amaç, hem 
tüketiciyi ve çevreyi korumak hem de ticari bilgiler 
ve teknolojinin aktarımını kolaylaştırmaktır. Ancak, 
ortak standartlar koruyucu giysiler ve diğer güvenlik 
ekipmanının özelliklerinde çok önemli bir rol oynasa da, 
belirli bir tehlike durumuna yönelik koruyucu giysilerin 
seçimi yalnızca sektör genelindeki standartlara veya 
sertifikasyonlara dayandırılamaz. Bunun nedeni kısmen, 
belirli bir standart kapsamında çok çeşitli kalite ve 
performans boyutlarının olabilmesi ve izin verilen bu 
sınırların ürün kapasitesinde büyük farklılıklara karşılık 
gelebilmesidir. Örneğin, pazarda kimyasallardan koruyucu 
birbirinden farklı pek çok tulum bulunmaktadır; bunların 
her biri Avrupa çapında geçerli CE işaretini taşıyor olsa 
bile, aynı sertifikasyon “Tipine” uygun ürünler arasında 
çok büyük performans farklılıkları vardır. Örneğin, Tip 5 
için, %80 içeri sızdırma ortalama sonuçlarının %15 içeri 
sızdırma oranından az olması gerekir. Aynı durum, nükleer 
partiküllere karşı korumayla ilişkili farklı tulum “Sınıfları” 
için de geçerlidir. Çok geniş performans farklılıkları, üç 
ana grupta toplanır ve bu gruplar en fazla farklı tulumların 
göreli performansını değerlendirmek için kaba bir araç 
sağlar (lütfen Ek 5 - Nominal Koruma Faktörü bölümüne 
bakın). Dolayısıyla, bir tulumun belirli bir koruma tipine 
dahil olmasının bu tipteki tüm tulumların aynı korumayı 
sağladığı anlamına gelmeyeceği kolayca anlaşılabilir. 
Ayrıca, tek başına CE işaretinin herhangi bir “onay” 
anlamına gelmediğinin anlaşılması önemlidir. Direktif 
89/686/EEC kapsamındaki daha önceki AB yasaları ve 
yeni Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (AB) 2016/425 
bu sınırlamaları açıkça belirtmekte ve belgelerin yalnızca 
“kişisel koruyucu donanımın yerine getirmesi gereken 

temel gereksinimleri” tanımladığını kendi sözleriyle ifade 
etmektedir. Yani, bu yönetmelik ideal veya tercih edilen 
koruma standardını değil yalnızca “temel minimum 
düzeyi” temsil etmektedir. Dolayısıyla bu tür standartlar, 
tulum performansının mutlak “giriş düzeyine” karşılık gelir 
ve tatmin edici tulum seçiminin yalnızca taban çizgisini 
ya da başlangıç noktasını temsil eder. Standartlarla ilgili 
anlaşılması gereken başka sınırlamalar da vardır. Bazıları 
şunlardır:

• Standartların, özellikle de uluslararası standartların 
geliştirilmesi, kabul edilmesi ve uyumlulaştırılması 
çok zaman alır. Uzun danışma dönemlerinin 
gerekmesi de soruna katkıda bulunur. Aynı şey 
sonraki inceleme ve gözden geçirme süreçleri için de 
geçerlidir. Bu nedenle, standartlar kısa sürede eskir ve 
teknolojik gelişmeler, modern güvenlik kriterleri ve 
piyasadaki en yeni bilimsel bilgilerin gerisinde kalır.

• Bazı standartlar özellik değil performans odaklı 
olabilir ve teknik ilerlemeden bağımsız olarak 
esnek oldukları iddia edilebilir ancak uygulamada, 
standartların “en küçük ortak payda” etkisi, inovasyon 
ve yaratıcılığın azalmasına neden olabilmektedir. 
Yaptırım içeren bir standardın buyurduğu seçenekler 
ve çözümlerden daha iyi veya bunlar kadar iyileri 
olabilecekken, söz konusu standartların yaptırımcı 
doğaları üreticileri önceden belirlenmiş yollar 
izlemeye zorlar.

Ek 1

• Bir standarda uyum genel olarak kabul edilebilir 
minimum kalite seviyesini temsil etse de, mutlaka 
üstün özelliklere sahip olmayan ürün ve şirketlere 
asılsız güvenilirlik ve statü sağlayabilir. Örneğin bir “ISO” 
sertifikası kendi başına bir şirketin üstün kaliteli ürünler 
ürettiğinin garantisi değildir. Yalnızca prosedürlere uyum 
derecesini kanıtlar ve bu, yanıltıcı bir gösterge olabilir.

• Standartlara körü körüne bağlılık, “sağduyulu” olmanın 
daha uygun olduğu durumlarda sağduyuyu azaltabilir. 

• Evrensel geçerlilikleri nedeniyle, pek çok farklı ülkede 
uygulandıklarından uluslararası standartlar yoruma açık 
olabilir (örneğin, CE işareti söz konusu olduğunda, bu 
işaretler Avrupa Ekonomik Alanının 33 üye devletinin 
tamamında geçerlidir).

• Uluslararası uyumlulaştırma, var olan ulusal yasaların 
“yaklaşık olarak öngörülmesiyle” sonuçlanır ve genel 
güvenlik düzeylerine zarar verecek şekilde bazı ulusal 
standartların hafifletilmesine yol açabilir.

• Kullanıcılar ve şartnameleri hazırlayanlar, yayımlanmış 
teknik standartlara aşırı güvenerek gerçek dışı bir 
güvenlik algısına kapılabilir. Standartların kullanımı, 
“sertifikalı” ürünlerin varsayılan güvenlik özelliklerine 
körlemesine aşırı güven nedeniyle “karar iptaline” ve 
“sorumluluğun devredilmesine” yol açabilir.

• Standartlara, özellikle de ciddi miktarda evrak işi veya 
yüksek finansal gider gerektiren standartlara uyum, 
gerçek kalite ve güvenlik konularının iyileştirilmesi için 
kullanılabilecek kaynakları tüketebilir.

• Uygulamadaki zorunluluklar nedeniyle, standartlar veri 
odaklıdır ve “tanınmış test yöntemlerine” yani laboratuvar 
testleri ve simülasyonlara dayanır; ürünün gerçek 
yaşamda ve kullanım sırasındaki özelliklerini yeterince 
dikkate almayabilir.

• Benzer şekilde, pek çok standart zorunlu olarak sınırlı 
miktardaki verilere ve risk senaryolarına dayanır; bu da 
tüm tehlike durumlarına uygulanabilirliklerini azaltır.

Dolayısıyla, standartlar destekleyici olmakla birlikte, 
mevcut tehlikelerin ve koruyucu seçeneklerinin kap-
samlı bir şekilde değerlendirilmesinin yerine geçemez. 
Bütün bunlar, standartların önemini azaltmaz. Standart-
lar, minimum güvenlik ve kalite performansının belirlen-
mesinde, ürün ve proses tutarlılığıyla yinelenebilirliğinin 
sağlanmasında, sektörler ve pazarlar arası uyumun tesis 
edilmesinde kesinlikle vazgeçilmez araçlardır. Ancak, 
sınırlamalarının farkında olunması ve koruyucu tulum-
ların ya da diğer KKD’nin düzgün şekilde değerlendiril-
memesinin bahanesi olarak kullanılmaması çok önem-
lidir.

Ek 1
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Zorunlu standartlar

Piyasadaki kişisel koruyucu donanımı düzenleyen önceki 
Konsey Direktifi 89/686/ EEC¹ ve yeni KKD Yönetmeliği 
(AB) 2016/425 gibi AB direktiflerine, ulusal yasalarca ben-
imsenen ve Avrupa Ekonomik Konseyi üye devletlerinde 
ve AB’de faaliyet gösteren şirketlerce uyulmalıdır. Bu yö-
netmelikler, malların Topluluk içinde serbest dolaşımını 
kolaylaştırmak ve son kullanıcıyı korumaya yönelik 
bazı temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin (“temel 

gereksinimler”) yerine getirilmesini sağlamak için tasar-
lanmıştır. Bunun gibi AB Direktiflerinin/Yönetmeliklerin-
in genel kapsamı geniştir; giyim ve solunum koruyucu 
maskelerden güvenlik ayakkabılarına ve düşmeyi ön-
leyici ekipmana kadar farklı ürünleri içerir. Bu Direktifin 
çok az istisnası vardır ve bunlar genellikle zaten AB yö-
netmelikleri kapsamında bulunan özelleşmiş ekipmanla 
ilişkilidir.

ISO

EN standardı temelde bölgesel bir Standarttır. Ancak git-
tikçe Avrupa Standartları (EN ile başlar ve Avrupa Nor-
munun kısaltmasıdır), Uluslararası Standartlar (ISO ile 
başlar) tarafından geçersiz kılınmakta, bunların kapsamı-
na girmekte ya da bunlarla uyumlulaştırılmaktadır. ISO, 

Uluslararası Standartlaştırma Kuruluşudur ve uluslara-
rası düzeyde standartları geliştirmek ve uyarlamak için 
çalışır. ISO ile AB arasında önemli derecede iş birliği ve 
karşılıklı uyarlama vardır; karşılıklı olarak kabul edilen 
standartlar, “EN-ISO” ile başlar.

CEN

CEN (Comité Européen de Normalisation), Avrupa 
Standartlaştırma Komisyonudur ve AB tarafından resmi 
olarak uluslararası EN standartları ve şartnameleri 
geliştirmek üzere desteklenen kar amacı gütmeyen 

bir kuruluştur. Avrupa Elektroteknik Standartlaştırma 
Komisyonu (CENELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon 
Standartları Enstitüsü (ETSI) ile birlikte uyumlulaştırılmış 
standartları desteklemek ve sunmak için çalışır.

Ulusal standartlar

Bunlar, Britanya Standartları (“BS” ile başlar), Deutsche 
Industrie Normları (“DIN” ile başlar) ve Norme Française 
“NF” gibi tekil ülkelerde geçerli olan standartlardır. 
Bu standartlar gittikçe Avrupa eşdeğerleri tarafından 
geçersiz kılınmakta ve bu durumda “BS-EN” veya “BS-

EN” vb. olarak geçmektedir. Benzer şekilde, “BS-EN-
ISO” ile başlayan bir standart, her durumda aynı temel 
bilgileri içeren ve üç bölgede de kabul edilen, gerçekten 
uluslararası bir standarttır.

Mülkiyete ilişkin standartlar

Gördüğümüz gibi, sınırlamalarına rağmen yönetmeliklerle 
düzenlenen standartlar, minimum güvenlik, kalite ve 
tekdüzelik düzeyleriyle toptan uyumu sağlayan güçlü 
araçlardır. Ancak, ticari beceriye sahip müşteri odaklı 
şirketler her zaman minimum yasal gereksinimlerin çok 

üzerine çıkan teknik özellikler, etik davranışlar ve müşteri 
desteği düzeylerine ulaşmak isteyecektir. Böylelikle 
kendilerini “idare eder” düzeyindeki tedarikçilerden 
ayrıştırarak üstünlüklerini kanıtlayabilirler.

Notlar

AB ATEX direktifleri (potansiyel olarak patlayıcı ortamlar) 
ile ilişkili bilgiler için, lütfen Ek 7’ye bakın. Koruyucu 
giysilere ilişkin Avrupa standartlarının bir özeti için, lütfen 
Ek 7’ye Britanya Standartlarından itibaren bakın¹.

Ek 1

Alite kontrol

CE sertifikalı tüm koruyucu giysilerde bir işaret (ör. 
ürün etiketi) ve üretici tarafından sağlanan bilgilerin 
bulunduğu bir belge (ör. Kullanım Talimatları) bulunur. 
Bu iki öğenin içeriği, ürüne CE işaretini veren sorumlu 
makam tarafından kontrol edilir ve yayımlanır, 
dolayısıyla bunlar resmi belgelerdir. Üretici, kumaş ve 

tulum performansının Direktifin/sonraki Yönetmeliğin 
temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerine uyumunun 
düzenli olarak izlenmesini sağlamak üzere bir Kalite 
Kontrol sistemi yürütmekle yükümlüdür.

Tulumun üzerindeki işaret/etiket

Kimyasallardan koruyucu giysiler en azından şu bilgilerle 
işaretlenmiş olmalıdır. İşaret net bir şekilde görülmeli ve 
giysinin ömrü boyunca kalmalıdır (lütfen örnek etikete 
bakın).

1. üreticinin adı, ticari markası veya diğer tanımlama 
biçimi;

2. Tip sınıflandırması, ör. kimyasal sıçramalardan 
koruyucu tulumlar için Tip 6

3. bu tipe ilişkin Avrupa Standardı ve yayımlanma tarihi;

4. üretim tarihi;

5. üreticinin tipi, tanıtımı veya model numarası;

6. beden aralığı (EN 340 kapsamında tanımlandığı 
şekliyle);

7. giysinin çeşitli tehlikelere karşı (burada hastalık 
bulaştırıcı maddelere karşı) koruma amaçlı olduğunu 
gösteren bir piktogram;

8. kullanım talimatlarını ve üreticinin sağladığı diğer 
bilgileri okumaya davet eden bir piktogram;

9. Yeniden kullanılabilir bir KKD ise ISO 3758 uyarınca 
bakım piktogramlarıyla işaretlenir. Sınırlı ömre sahip 
KKD ise, “Yeniden kullanmayın” uyarı ifadesiyle 
işaretlenir (ayrıca bkz. EN 340).

Kullanım talimatları ve tulum etiketlerinin anlaşılması

Kategori III kapsamındaki altı koruma Tipi, maruziyet 
tehlikesinin özelliklerinin işlevine göre tulum seçimini 
kolaylaştırmaya yöneliktir. Bir tulumun belirli bir koruma 
tipi için sertifikasyonu, belirli bir maruziyet biçimine (gaz, 
sıvı ve toz) karşı tulumun sıkılığını gösterir. Ancak, bu, 
kesinlikle tulumun belirli bir maruziyet tipine karşı %100 
geçirimsiz olduğu anlamına gelmez. Tam tulum Tip testleri 
yalnızca test edilen sıvı, aerosol veya partiküllerin tuluma 
maksimum ne kadar nüfuz etmesine izin verildiğini 
tanımlar. Örneğin Tip 5 için, %80 içe doğru sızıntı ortalama

sonuçlarının, içe doğru sızıntısı %15’den daha az olmalıdır. 
Dolayısıyla bir tulumun belirli bir koruma tipine dahil 
olması, bu tipteki tüm koruyucu tulumların aynı koruma 
özelliklerine sahip olduğunu göstermez. Aslında, Tip 5 
tulumların sağladığı koruma, tulum kumaşı, dikiş yapısı, 
tasarım ve testin, bilekler ve başlık/maskenin etrafını 
bantlamak gibi ek bariyerlerle yapılıp yapılmadığına bağlı 
olarak, sağladıkları gerçek partikül bariyeri açısından çok 
büyük farklılık gösterebilir.

Ek 1
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1  Çevrimiçi Sağlık, Güvenlik ve Çevre, koruyucu giysilere ilişkin Avrupa Standartları ve İşaretleri, Ek 7’ye bakın (Birleşik Krallık, HSE, 2013.  
http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/oms/2009/03/ om200903app7.pdf).
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Koruyucu tulumlar – kategoriler, tipler ve sınıflar Koruyucu tulumlar – kategoriler, tipler ve sınıflar

Üretici tarafindan sağlanan “kullanım talimatları” bilgileri

Bu bilgiler, her bir kimyasallara karşı koruyucu giysi 
ürününe veya her bir ticari ambalaj birimine eklenmelidir. 
Bunun amacı, kullanıcıların ürünü kullanmadan önce bu 
talimatları görmesidir.

Bilgiler en azından hedef ülke veya bölgenin resmi 
dillerinde olmalıdır. Açıkça anlaşılır olmalıdır ve yardımcı 
olacaksa illüstrasyonlar, parça numaraları, işaret vb. 
eklenebilir.

Uygun olduğu durumlarda, karşılaşılması mümkün olan 
her türlü soruna ilişkin uyarılar yapılmalıdır.

Bu talimatlarla birlikte işaret üzerindeki bilgilerin en 
azından aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:

• üreticinin ve/veya Avrupa Birliğinde veya ürünün 
pazara sürüldüğü ülkedeki yetkili temsilcisinin adı, 
ticari markası veya diğer tanıtım araçları ve adresi;

• bu Tipe ilişkin Avrupa Standardının referans numarası;

• Tip, ör. hafif kimyasal sıçramalara karşı koruyucu 
tulumlar için Tip 6;

• geçerli olduğunda, ihtiyaç duyulan koruma düzeyini 
sağlamak için giyilmesi/takılması gereken diğer 
kişisel koruyucu donanım ürünleri ve bunların nasıl 
takılacağı/ giyileceği;

• üreticinin tipi, tanıtımı veya model numarası;

• beden tablosu (EN 340 kapsamında tanımlandığı 
şekliyle);

• koruyucu giysinin test edildiği kimyasallar ve kimyasal 
ürünlerin adları (bileşenlerin adları ve yaklaşık 
konsantrasyonları dahil). Buna, test edilen her kimyasal 
maddenin penetrasyon ve sıvı geçirmezlik performans 
düzeyleri de eklenmelidir. Daha fazla bilgi varsa bu 
bilgilerin nereden elde edilebileceğine ilişkin referans 
(ör. üreticinin telefonu, faks numarası veya web sitesi) 
eklenir;

• Tipi tanımlayan normda belirtilen şekliyle diğer tüm 
performans düzeyleri, tercihen bir tablo halinde;

• kimyasallara karşı koruyucu tulumların tam tulum 
testine uygun olarak test edildiğine ilişkin beyan;

• yeniden kullanılabilir ürünler için: ISO 3758 uyarınca 
bakım piktogramlarının açıklaması ve temizleme ile 
dezenfeksiyona ilişkin ek bilgiler (lütfen ayrıca bkz. EN 
340, 5.4);

• yaşlanma söz konusuysa tulumun beklenen raf ömrü;

• ilgili kişilerin bilgilendirilmesi adına şunlar hakkında 
eğitim almış kişiler için gerekli bilgiler:

• uygulama, kullanım sınırlamaları

• (sıcaklık aralığı, antistatik özellikler vb.)

• kullanıcı tarafından kullanım öncesi 
gerçekleştirilecek testler (varsa)

• giyme

• kullanım

• çıkarma

• bakım ve temizleme (dekontaminasyon ve 
dezenfeksiyon yönergeleri dahil)

• depolama

• geçerli olduğu takdirde, kimyasallardan koruyucu 
tulumların uzun süreyle giyilmesinin ısı stresine neden 
olabileceğini belirten bir ifade.

Ek 2

EN •  Instructions for Use
DE  •  Gebrauchsanweisung
FR  •  Consignes d’utilisation
IT  •  Istruzioni per l’uso
ES  •  Instrucciones de uso
PT  •  Instruções de utilização
NL  •  Gebruiksinstructies
NO •  Bruksanvisning
DA  •  Brugsanvisning
SV •  Bruksanvisning
FI  •  Käyttöohje
PL •  Instrukcja użytkowania
HU •  Használati útmutató

CS •  Návod k použití
BG  •  Инструкции за употреба
SK •  Pokyny na použitie
SL •  Navodila za uporabo
RO •  Instrucţiuni de utilizare
LT  •  Naudojimo instrukcija
LV  •  Lietošanas instrukcija
ET  •  Kasutusjuhised
TR  •  Kullanım Talimatları
EL  •  Οδηγίες χρήσης
HR •  Upute za upotrebu
SR •  Uputstvo za upotrebu
RU  •   Инструкция по применению
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THE FIVE CARE PICTOGRAMS INDICATE

Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e. g. antistat will be washed off ). • Nicht waschen. 
Waschen hat Auswirkungen auf die Schutzleistung (z.B. ist der Schutz gegen statische Aufl adung nicht mehr 
gewährleistet). • Ne pas laver. Le nettoyage à l’eau altère les performances de protection (le traitement antistatique 
disparaît au lavage, par ex.). • Non lavare. Il lavaggio danneggia le caratteristiche protettive (eliminando, ad 
esempio, il trattamento antistatico). • No lavar: el lavado afecta a la capacidad de protección (p.ej. pérdida del 
revestimiento antiestático). • Não lavar. A lavagem produzirá impactos no desempenho da protecção (ex.: o efeito 
antiestático será eliminado). • Niet wassen. Wassen beïnvloedt de beschermende eigenschappen van het kledingstuk 
(zo wordt bijvoorbeeld de antistatische laag van de kledingstukken af gewassen). • Tåler ikke vask. Vask påvirker 
beskyttelsesegenskapene (f. eks. vil den antistatiske beskyttelsen vaskes bort.). • Må ikke vaskes. Tøjvask påvirker de 
beskyttende egenskaber (f. eks. vil den antistatiske behandling blive vasket af). • Får ej tvättas. Tvättning påverkar 
skyddsförmågan (antistatbehandlingen tvättas bort). • Ei saa pestä. Peseminen vaikuttaa suojaustehoon (mm. 
antistaattisuusaine poistuu pesussa). • Nie prać. Pranie pogarsza właściwości ochronne (np. środek antystatyczny 
zostanie usunięty podczas prania). • Ne mossa. A mosás hatással van a ruha védőképességére (pl. az antisztatikus réteg 
lemosódik). • Neprat. Praní má dopad na ochranné vlastnosti oděvu (např. smývání antistatické vrstvy). • Не пери. 
Машинното пране въздейства върху защитното действие (например антистатикът ще се отмие). • Neprať. Pranie 
má vplyv na ochranné vlastnosti odevu (napr. zmývanie antistatickej vrstvy). • Ne prati. Pranje in likanje negativno 
učinkujeta na varovalne lastnosti (npr. zaščita pred elektrostatičnim nabojem se spere). • Nu spălaţi. Spălarea afectează 
calităţile de protecţie (de ex. protecţia contra electricităţii statice dispare). • Neskalbti. Skalbimas kenkia apsaugai (pvz., 
nusiplauna antistatinė apsauga). • Nemazgāt. Mazgāšana var ietekmēt tērpa aizsargfunkcijas. (piem. var nomazgāt 
antistata pārklājumu). • Mitte pesta. Pesemine mõjutab kaitseomadusi (nt antistaatik võidakse välja pesta). • Yıkamayın. 
Yıkama, koruma performansını etkiler (örneğin antistatik özellik kaybolur). • Μην πλένετε τη φόρμα. Το πλύσιμο 
επηρεάζει την παρεχόμενη προστασία (π.χ. η φόρμα θα χάσει τις αντιστατικές της ιδιότητες). • Nemojte prati. Pranje 
utječe na zaštitni učinak (zaštita od statičkog elektriciteta više nije zajamčena). • Ne prati. Pranje utiče na zaštitne 
performanse (npr. Antistatik će se isprati) • Не стирать. Стирка влияет на защитные характеристики (например, 
смывается антистатический состав). 

Do not iron. • Nicht bügeln. • Ne pas repasser. • Non stirare. • No planchar. • Não passar a ferro. • Niet strijken. • Skal ikke 
strykes. • Må ikke stryges. • Får ej strykas. • Ei saa silittää. • Nie prasować. • Ne vasalja. • Nežehlit. • Не глади. • Nežehliť. 
• Ne likati. • Nu călcaţi cu fi erul de călcat. • Nelyginti. • Negludināt. • Mitte triikida. • Ütülemeyin. • Απαγορεύεται το 
σιδέρωμα. • Nemojte glačati. • Ne peglati. • Не гладить.

Do not machine dry. • Nicht im Wäschetrockner trocknen. • Ne pas sécher en machine. • Non asciugare nell’asciugatrice. 
• No usar secadora. • Não colocar na máquina de secar. • Niet machinaal drogen. • Må ikke tørkes i trommel. • Må ikke 
tørretumbles. • Får ej torktumlas. • Ei saa kuivattaa koneellisesti. • Nie suszyć w suszarce. • Ne szárítsa géppel. • Nesušit 
v sušičce. • Не суши машинно. • Nesušiť v sušičke. • Ne sušiti v stroju • Nu puneţi în maşina de uscat rufe. • Nedžiovinti 
džiovyklėje. • Neveikt automātisko žāvēšanu. • Ärge masinkuivatage. • Kurutma makinesinde kurutmayın. • Απαγορεύεται 
η χρήση στεγνωτηρίου. • Nemojte sušiti u sušilici. • Ne sušiti u mašini za sušenje. • Не подвергать машинной стирке.

Do not dry clean. • Nicht chemisch reinigen. • Ne pas nettoyer à sec. • Non lavare a secco. • No limpiar en seco. • Não 
limpar a seco. • Niet chemisch reinigen. • Må ikke renses. • Må ikke kemisk renses. • Får ej kemtvättas. • Ei saa puhdistaa 
kemiallisesti. • Nie czyścić chemicznie. • Ne tisztítsa vegyileg. • Nečistit chemicky. • Не почиствай чрез химическо 
чистене. • Nečistiť chemicky. • Ne kemično čistiti. • Nu curăţaţi chimic. • Nevalyti cheminiu būdu. • Neveikt ķīmisko 
tīrīšanu. • Ärge püüdke puhastada. • Kuru temizleme yapmayın. • Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα. • Nemojte kemijski 
čistiti. • Ne nositi na suvo čišćenje. • Не подвергать химической чистке.

Do not bleach. • Nicht bleichen. • Ne pas utiliser de javel.• Non candeggiare. • No utilizar blanqueador. • Não utilizar 
alvejante. • Niet bleken. • Må ikke blekes. • Må ikke bleges. • Får ej blekas. • Ei saa valkaista. • Nie wybielać. • Ne fehérítse. 
• Nebělit. • Не избелвай. • Nepoužívať bielidlo. • Ne beliti. • Nu folosiţi înălbitori. • Nebalinti. • Nebalināt. • Ärge 
valgendage. • Çamaşır suyu kullanmayın. • Απαγορεύεται η χρήση λευκαντικού. • Nemojte izbjeljivati. • Ne izbeljivati. 
• Не отбеливать.

ENGLISH  INSTRUCTIONS FOR USE

INSIDE LABEL MARKINGS  Trademark.  Coverall manufacturer.  Model identifi cation - Tyvek® 500 Xpert model CHF5 is the model name 
for a hooded protective coverall with cuff , ankle, facial and waist elastication. This instruction for use provides information on this coverall.  CE marking - 
Coverall complies with requirements for category III personal protective equipment according to European legislation, Regulation (EU) 2016/425. 
Type-examination and quality assurance certifi cates were issued by SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, identifi ed by the 
EC Notifi ed Body number 0598.  Indicates compliance with European standards for chemical protective clothing.  Protection against particulate radioactive 
contamination according to EN 1073-2:2002.  EN 1073-2 clause 4.2. requires resistance to ignition. However resistance to ignition was not tested on this coverall. 

 This coverall is antistatically treated and off ers electrostatic protection according to EN 1149-1:2006 including EN 1149-5:2008 when properly grounded. 
 Full-body protection “types” achieved by this coverall defi ned by the European standards for chemical protective clothing: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 

(Type 5) and EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). This coverall also fulfi lls the requirements of EN 14126:2003 Type 5-B and Type 6-B.  Wearer should read 
these instructions for use.  Sizing pictogram indicates body measurements (cm) & correlation to letter code. Check your body measurements and select 
the correct size.  Country of origin.  Date of manufacture.  Flammable material. Keep away from fi re. This garment and/or fabric are not fl ame 
resistant and should not be used around heat,open fl ame, sparks or in potentially fl ammable environments.  Do not re-use.   Other certifi cation(s) 
information independent of the CE marking and the European notifi ed body.     

PERFORMANCE OF THIS COVERALL:

FABRIC PHYSICAL PROPERTIES
Test Test method Result EN Class*

Abrasion resistance EN 530 Method 2 > 100 cycles 2/6***
Flex cracking resistance EN ISO 7854 Method B > 100 000 cycles 6/6***
Trapezoidal tear resistance EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Tensile strength EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Puncture resistance EN 863 > 10 N 2/6
Surface resistance at RH 25%** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 inside and outside ≤ 2,5x109 Ohm N/A

N/A = Not applicable *According to EN 14325:2004 **See limitations of use *** Visual end point
FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION BY LIQUIDS EN ISO 6530

Chemical Penetration index - EN Class* Repellency index - EN Class*
Sulphuric acid (30%) 3/3 3/3
Sodium hydroxide (10%) 3/3 3/3

* According to EN 14325:2004
FABRIC RESISTANCE TO PERMEATION BY LIQUIDS (EN ISO 6529 METHOD A - BREAKTHROUGH TIME AT 1 μg/cm2/min)

Chemical Breakthrough time (min) EN Class*
Sulphuric acid (18%) > 480 6/6

* According to EN 14325:2004  Stitched seams do not off er a barrier to permeation of liquids
FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS

Test Test method EN Class*
Resistance to penetration by blood and body fl uids using synthetic blood ISO 16603 3/6
Resistance to penetration by blood-borne pathogens using 
bacteriophage Phi-X174 ISO 16604 Procedure C no classifi cation

Resistance to penetration by contaminated liquids EN ISO 22610 1/6
Resistance to penetration by biologically contaminated aerosols ISO/DIS 22611 1/3
Resistance to penetration by biologically contaminated dust ISO 22612 1/3

* According to EN 14126:2003
WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE

Test method Test result EN Class
Type 5: Particle aerosol inward leakage test (EN ISO 13982-2) Pass*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 

8/10 ≤ 15% ** N/A
Protection factor according to EN 1073-2 > 50 2 of 3***
Type 6: Low level spray test (EN ISO 17491-4, Method A) Pass N/A
Seam strength (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

N/A = Not applicable *According to EN 14325:2004 ** 82/90 means 91,1 % Ljnm values ≤ 30 % and 8/10 means 80 % Ls 
values ≤ 15 %

***Test performed with taped cuff s, hood, ankles and zipper fl ap 
 For further information about the barrier performance, please contact your supplier or DuPont: www.ipp.dupont.com

RISKS AGAINST WHICH THE PRODUCT IS DESIGNED TO PROTECT: This coverall is designed to protect workers from hazardous 
substances, or sensitive products and processes from contamination by people. It is typically used, depending on chemical toxicity and exposure conditions, 
for protection against fi ne particles (Type 5) and limited liquid splashes or sprays (Type 6). A full face mask with fi lter appropriate for the exposure conditions 
and tightly connected to the hood and additional taping around the hood, cuff s, ankles and zipper fl ap are required to achieve the claimed protection. Fabric 
used for this coverall has been tested according to EN 14126:2003 (protective clothing against infective agents) with the conclusion that the material off ers a 
limited barrier against infective agents (see above table). 

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by affiliates 
of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted.  2019 DuPont. 
Internet: www.ipp.dupont.com CE Ref.: Tyvek® 500 Xpert model CHF5 
DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l. January 2019/26/V2
L-2984 Luxembourg DuPont Ref.: IFUTV5XP_012

MODEL CHF5

500
Xpert

PROTECTION
LEVEL

For greater
good™
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THE FIVE CARE PICTOGRAMS INDICATE

Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e. g. antistat will be washed off ). • Nicht waschen. 
Waschen hat Auswirkungen auf die Schutzleistung (z.B. ist der Schutz gegen statische Aufl adung nicht mehr 
gewährleistet). • Ne pas laver. Le nettoyage à l’eau altère les performances de protection (le traitement antistatique 
disparaît au lavage, par ex.). • Non lavare. Il lavaggio danneggia le caratteristiche protettive (eliminando, ad 
esempio, il trattamento antistatico). • No lavar: el lavado afecta a la capacidad de protección (p.ej. pérdida del 
revestimiento antiestático). • Não lavar. A lavagem produzirá impactos no desempenho da protecção (ex.: o efeito 
antiestático será eliminado). • Niet wassen. Wassen beïnvloedt de beschermende eigenschappen van het kledingstuk 
(zo wordt bijvoorbeeld de antistatische laag van de kledingstukken af gewassen). • Tåler ikke vask. Vask påvirker 
beskyttelsesegenskapene (f. eks. vil den antistatiske beskyttelsen vaskes bort.). • Må ikke vaskes. Tøjvask påvirker de 
beskyttende egenskaber (f. eks. vil den antistatiske behandling blive vasket af). • Får ej tvättas. Tvättning påverkar 
skyddsförmågan (antistatbehandlingen tvättas bort). • Ei saa pestä. Peseminen vaikuttaa suojaustehoon (mm. 
antistaattisuusaine poistuu pesussa). • Nie prać. Pranie pogarsza właściwości ochronne (np. środek antystatyczny 
zostanie usunięty podczas prania). • Ne mossa. A mosás hatással van a ruha védőképességére (pl. az antisztatikus réteg 
lemosódik). • Neprat. Praní má dopad na ochranné vlastnosti oděvu (např. smývání antistatické vrstvy). • Не пери. 
Машинното пране въздейства върху защитното действие (например антистатикът ще се отмие). • Neprať. Pranie 
má vplyv na ochranné vlastnosti odevu (napr. zmývanie antistatickej vrstvy). • Ne prati. Pranje in likanje negativno 
učinkujeta na varovalne lastnosti (npr. zaščita pred elektrostatičnim nabojem se spere). • Nu spălaţi. Spălarea afectează 
calităţile de protecţie (de ex. protecţia contra electricităţii statice dispare). • Neskalbti. Skalbimas kenkia apsaugai (pvz., 
nusiplauna antistatinė apsauga). • Nemazgāt. Mazgāšana var ietekmēt tērpa aizsargfunkcijas. (piem. var nomazgāt 
antistata pārklājumu). • Mitte pesta. Pesemine mõjutab kaitseomadusi (nt antistaatik võidakse välja pesta). • Yıkamayın. 
Yıkama, koruma performansını etkiler (örneğin antistatik özellik kaybolur). • Μην πλένετε τη φόρμα. Το πλύσιμο 
επηρεάζει την παρεχόμενη προστασία (π.χ. η φόρμα θα χάσει τις αντιστατικές της ιδιότητες). • Nemojte prati. Pranje 
utječe na zaštitni učinak (zaštita od statičkog elektriciteta više nije zajamčena). • Ne prati. Pranje utiče na zaštitne 
performanse (npr. Antistatik će se isprati) • Не стирать. Стирка влияет на защитные характеристики (например, 
смывается антистатический состав). 

Do not iron. • Nicht bügeln. • Ne pas repasser. • Non stirare. • No planchar. • Não passar a ferro. • Niet strijken. • Skal ikke 
strykes. • Må ikke stryges. • Får ej strykas. • Ei saa silittää. • Nie prasować. • Ne vasalja. • Nežehlit. • Не глади. • Nežehliť. 
• Ne likati. • Nu călcaţi cu fi erul de călcat. • Nelyginti. • Negludināt. • Mitte triikida. • Ütülemeyin. • Απαγορεύεται το 
σιδέρωμα. • Nemojte glačati. • Ne peglati. • Не гладить.

Do not machine dry. • Nicht im Wäschetrockner trocknen. • Ne pas sécher en machine. • Non asciugare nell’asciugatrice. 
• No usar secadora. • Não colocar na máquina de secar. • Niet machinaal drogen. • Må ikke tørkes i trommel. • Må ikke 
tørretumbles. • Får ej torktumlas. • Ei saa kuivattaa koneellisesti. • Nie suszyć w suszarce. • Ne szárítsa géppel. • Nesušit 
v sušičce. • Не суши машинно. • Nesušiť v sušičke. • Ne sušiti v stroju • Nu puneţi în maşina de uscat rufe. • Nedžiovinti 
džiovyklėje. • Neveikt automātisko žāvēšanu. • Ärge masinkuivatage. • Kurutma makinesinde kurutmayın. • Απαγορεύεται 
η χρήση στεγνωτηρίου. • Nemojte sušiti u sušilici. • Ne sušiti u mašini za sušenje. • Не подвергать машинной стирке.

Do not dry clean. • Nicht chemisch reinigen. • Ne pas nettoyer à sec. • Non lavare a secco. • No limpiar en seco. • Não 
limpar a seco. • Niet chemisch reinigen. • Må ikke renses. • Må ikke kemisk renses. • Får ej kemtvättas. • Ei saa puhdistaa 
kemiallisesti. • Nie czyścić chemicznie. • Ne tisztítsa vegyileg. • Nečistit chemicky. • Не почиствай чрез химическо 
чистене. • Nečistiť chemicky. • Ne kemično čistiti. • Nu curăţaţi chimic. • Nevalyti cheminiu būdu. • Neveikt ķīmisko 
tīrīšanu. • Ärge püüdke puhastada. • Kuru temizleme yapmayın. • Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα. • Nemojte kemijski 
čistiti. • Ne nositi na suvo čišćenje. • Не подвергать химической чистке.

Do not bleach. • Nicht bleichen. • Ne pas utiliser de javel.• Non candeggiare. • No utilizar blanqueador. • Não utilizar 
alvejante. • Niet bleken. • Må ikke blekes. • Må ikke bleges. • Får ej blekas. • Ei saa valkaista. • Nie wybielać. • Ne fehérítse. 
• Nebělit. • Не избелвай. • Nepoužívať bielidlo. • Ne beliti. • Nu folosiţi înălbitori. • Nebalinti. • Nebalināt. • Ärge 
valgendage. • Çamaşır suyu kullanmayın. • Απαγορεύεται η χρήση λευκαντικού. • Nemojte izbjeljivati. • Ne izbeljivati. 
• Не отбеливать.

ENGLISH  INSTRUCTIONS FOR USE

INSIDE LABEL MARKINGS  Trademark.  Coverall manufacturer.  Model identifi cation - Tyvek® 500 Xpert model CHF5 is the model name 
for a hooded protective coverall with cuff , ankle, facial and waist elastication. This instruction for use provides information on this coverall.  CE marking - 
Coverall complies with requirements for category III personal protective equipment according to European legislation, Regulation (EU) 2016/425. 
Type-examination and quality assurance certifi cates were issued by SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, identifi ed by the 
EC Notifi ed Body number 0598.  Indicates compliance with European standards for chemical protective clothing.  Protection against particulate radioactive 
contamination according to EN 1073-2:2002.  EN 1073-2 clause 4.2. requires resistance to ignition. However resistance to ignition was not tested on this coverall. 

 This coverall is antistatically treated and off ers electrostatic protection according to EN 1149-1:2006 including EN 1149-5:2008 when properly grounded. 
 Full-body protection “types” achieved by this coverall defi ned by the European standards for chemical protective clothing: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 

(Type 5) and EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). This coverall also fulfi lls the requirements of EN 14126:2003 Type 5-B and Type 6-B.  Wearer should read 
these instructions for use.  Sizing pictogram indicates body measurements (cm) & correlation to letter code. Check your body measurements and select 
the correct size.  Country of origin.  Date of manufacture.  Flammable material. Keep away from fi re. This garment and/or fabric are not fl ame 
resistant and should not be used around heat,open fl ame, sparks or in potentially fl ammable environments.  Do not re-use.   Other certifi cation(s) 
information independent of the CE marking and the European notifi ed body.     

PERFORMANCE OF THIS COVERALL:

FABRIC PHYSICAL PROPERTIES
Test Test method Result EN Class*

Abrasion resistance EN 530 Method 2 > 100 cycles 2/6***
Flex cracking resistance EN ISO 7854 Method B > 100 000 cycles 6/6***
Trapezoidal tear resistance EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Tensile strength EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Puncture resistance EN 863 > 10 N 2/6
Surface resistance at RH 25%** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 inside and outside ≤ 2,5x109 Ohm N/A

N/A = Not applicable *According to EN 14325:2004 **See limitations of use *** Visual end point
FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION BY LIQUIDS EN ISO 6530

Chemical Penetration index - EN Class* Repellency index - EN Class*
Sulphuric acid (30%) 3/3 3/3
Sodium hydroxide (10%) 3/3 3/3

* According to EN 14325:2004
FABRIC RESISTANCE TO PERMEATION BY LIQUIDS (EN ISO 6529 METHOD A - BREAKTHROUGH TIME AT 1 μg/cm2/min)

Chemical Breakthrough time (min) EN Class*
Sulphuric acid (18%) > 480 6/6

* According to EN 14325:2004  Stitched seams do not off er a barrier to permeation of liquids
FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS

Test Test method EN Class*
Resistance to penetration by blood and body fl uids using synthetic blood ISO 16603 3/6
Resistance to penetration by blood-borne pathogens using 
bacteriophage Phi-X174 ISO 16604 Procedure C no classifi cation

Resistance to penetration by contaminated liquids EN ISO 22610 1/6
Resistance to penetration by biologically contaminated aerosols ISO/DIS 22611 1/3
Resistance to penetration by biologically contaminated dust ISO 22612 1/3

* According to EN 14126:2003
WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE

Test method Test result EN Class
Type 5: Particle aerosol inward leakage test (EN ISO 13982-2) Pass*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 

8/10 ≤ 15% ** N/A
Protection factor according to EN 1073-2 > 50 2 of 3***
Type 6: Low level spray test (EN ISO 17491-4, Method A) Pass N/A
Seam strength (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

N/A = Not applicable *According to EN 14325:2004 ** 82/90 means 91,1 % Ljnm values ≤ 30 % and 8/10 means 80 % Ls 
values ≤ 15 %

***Test performed with taped cuff s, hood, ankles and zipper fl ap 
 For further information about the barrier performance, please contact your supplier or DuPont: www.ipp.dupont.com

RISKS AGAINST WHICH THE PRODUCT IS DESIGNED TO PROTECT: This coverall is designed to protect workers from hazardous 
substances, or sensitive products and processes from contamination by people. It is typically used, depending on chemical toxicity and exposure conditions, 
for protection against fi ne particles (Type 5) and limited liquid splashes or sprays (Type 6). A full face mask with fi lter appropriate for the exposure conditions 
and tightly connected to the hood and additional taping around the hood, cuff s, ankles and zipper fl ap are required to achieve the claimed protection. Fabric 
used for this coverall has been tested according to EN 14126:2003 (protective clothing against infective agents) with the conclusion that the material off ers a 
limited barrier against infective agents (see above table). 

BODY MEASUREMENTS CM

Size Chest girth Body height

S 84 - 92 162 - 170

M 92 - 100 168 - 176

L 100 - 108 174 - 182

XL 108 - 116 180 - 188

2XL 116 - 124 186 - 194

3XL 124 - 132 192 - 200

Body
height

Chest girth
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DEUTSCH  GEBRAUCHSANWEISUNG

KENNZEICHNUNGEN IM INNENETIKETT  Marke.  Hersteller des Schutzanzugs.  Modellbezeichnung – Tyvek® 500 Xpert 
model CHF5 ist die Modellbezeichnung für einen Schutzanzug mit Kapuze und Gummizügen an den Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und in der Taille. Diese 
Gebrauchsanweisung enthält Informationen über diesen Schutzanzug.  CE-Kennzeichnung – Dieser Schutzanzug entspricht den europäischen Richtlinien über 
persönliche Schutzausrüstungen, Kategorie III, gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Die Vergabe des Typen- und Qualitätssicherungszertifi kats erfolgte durch SGS Fimko 
Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Code der Zertifi zierungsstelle: 0598.  Weist auf die Übereinstimmung mit den europäischen Standards 
für Chemikaliensicherheitsschutzkleidung hin.  Schutz vor Kontamination durch radioaktive Partikel nach EN 1073-2:2002.  EN 1073-2 Ziff er 4.2 erfordert 
Feuerwiderstand. Der Feuerwiderstand dieses Schutzanzugs wurde jedoch nicht in Tests überprüft.  Dieser Schutzanzug ist antistatisch behandelt und bietet bei 
ordnungsgemäßer Erdung Schutz gegen elektrostatische Aufl adung gemäß EN 1149-1:2006 in Kombination mit EN 1149-5:2008.  Ganzkörperschutztypen, die von 
diesem Schutzanzug erreicht wurden, gemäß den europäischen Standards für Chemikaliensicherheitsschutzkleidung: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Typ 5) und EN 
13034:2005 + A1:2009 (Typ 6). Dieser Schutzanzug erfüllt außerdem die Anforderungen von EN 14126:2003 Typ 5-B und Typ 6-B.  Anwender sollten diese Hinweise 
zum Tragen von Chemikalienschutzkleidung lesen.  Das Größenpiktogramm zeigt Körpermaße (cm) und ordnet sie den traditionellen Größenbezeichnungen zu. 
Bitte wählen Sie die Ihren Körpermaßen entsprechende Größe aus.  Herstellerland.  Herstellungsdatum.  Entfl ammbares Material. Von Flammen fernhalten. 
Dieses Kleidungsstück und/oder dieses Material sind nicht fl ammhemmend und dürfen nicht in Gegenwart von großer Hitze, off enem Feuer, Funkenbildung oder in 
potentiell brandgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden.  Nicht wiederverwenden.   Weitere Zertifi zierungsinformationen, unabhängig von der CE-
Kennzeichnung und der europäischen Zertifi zierungsstelle.

LEISTUNGSPROFIL DIESES SCHUTZANZUGS:
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DES MATERIALS

Test Testmethode Testergebnis EN-Klasse*
Abriebfestigkeit EN 530 Methode 2 > 100 Zyklen 2/6***
Biegerissfestigkeit EN ISO 7854 Methode B > 100.000 Zyklen 6/6***
Weiterreißfestigkeit EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Durchstoßfestigkeit EN 863 > 10 N 2/6
Oberfl ächenwiderstand bei 25 % r. F./RH** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 Innen- und Außenseite ≤ 2,5x109 Ohm N/A

N/A = Nicht anwendbar * Gemäß EN 14325:2004 ** Einsatzeinschränkungen beachten *** Visueller Endpunkt
WIDERSTAND DES MATERIALS GEGEN PENETRATION VON FLÜSSIGKEITEN EN ISO 6530

Chemikalie Penetrationsindex – EN-Klasse* Abweisungsindex – EN-Klasse*
Schwefelsäure (30 %) 3/3 3/3
Natriumhydroxid (10 %) 3/3 3/3

* Gemäß EN 14325:2004
WIDERSTAND DES MATERIALS GEGEN PERMEATION VON FLÜSSIGKEITEN (EN ISO 6529 METHODE A – DURCHBRUCHZEIT BEI 1 μg/cm2/min)

Chemikalie Durchbruchzeit (min) EN-Klasse*
Schwefelsäure (18 %) > 480 6/6

* Gemäß EN 14325:2004  Nähte bieten keine Barriere gegen Permeation von Flüssigkeiten
WIDERSTAND DES MATERIALS GEGEN PENETRATION VON INFEKTIONSERREGERN

Test Testmethode EN-Klasse*
Widerstand gegen Penetration von Blut und Körperfl üssigkeiten 
(unter Verwendung von synthetischem Blut) ISO 16603 3/6

Widerstand gegen Penetration von Krankheitserregern, die durch Blut 
übertragen werden (unter Verwendung des Virus Phi-X174) ISO 16604 Verfahren C keine Einstufung

Widerstand gegen Penetration von kontaminierten Flüssigkeiten EN ISO 22610 1/6
Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Aerosolen ISO/DIS 22611 1/3
Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Stäuben ISO 22612 1/3

* Gemäß EN 14126:2003
PRÜFLEISTUNG DES GESAMTANZUGS

Testmethode Testergebnis EN-Klasse
Typ 5: Prüfung der nach innen gerichteten Leckage von Partikelaerosolen 
(EN ISO 13982-2) Bestanden*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 

8/10 ≤ 15 %** N/A

Schutzfaktor gemäß EN 1073-2 > 50 2 von 3***
Typ 6: Spray-Test mit geringer Intensität (EN ISO 17491-4, Methode A) Bestanden N/A
Nahtfestigkeit (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

N/A = Nicht anwendbar * Gemäß EN 14325:2004 ** 82/90 bedeutet: 91,1 % aller Ljnm-Werte ≤ 30 % und 8/10 bedeutet: 80 % aller Ls-Werte ≤ 15 %
*** Test mit abgeklebten Arm-, Bein- und Kapuzenabschlüssen und abgeklebter Reißverschlussabdeckung 

Für weitere Informationen zur Barriereleistung wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder an DuPont: www.ipp.dupont.com

DAS PRODUKT WURDE ZUM SCHUTZ GEGEN FOLGENDE RISIKEN ENTWICKELT: Dieser Schutzanzug dient dem Schutz von 
Mitarbeitern vor gefährlichen Substanzen bzw. dem Schutz von empfi ndlichen Produkten und Prozessen gegen Kontamination durch den Menschen. Typisches 
Anwendungsgebiet, in Abhängigkeit von der chemischen Toxizität und den Expositionsbedingungen, ist der Schutz vor feinen Partikeln (Typ 5) und begrenzten 
Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebeln (Typ 6). Eine Vollgesichtsmaske mit einem für die Expositionsbedingungen geeignetem Filter, die dicht mit der Kapuze 
verbunden ist, und zusätzliches Abkleben der Kapuzen-, Arm- und Beinabschlüsse sowie der Reißverschlussabdeckung sind erforderlich, um die angegebene 
Schutzwirkung zu erzielen. Tests des für diesen Schutzanzug verwendeten Materials nach EN 14126:2003 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) haben gezeigt, 
dass das Material eine begrenzte Barriere gegen Infektionserreger darstellt (siehe oben stehende Tabelle). 
EINSATZEINSCHRÄNKUNGEN: Dieses Kleidungsstück und/oder dieses Material sind nicht fl ammhemmend und dürfen nicht in Gegenwart von 
großer Hitze, off enem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell brandgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden. Tyvek® schmilzt bei 135 °C. Es ist möglich, 
dass eine Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoff en, die nicht dem Grad der Dichtigkeit des Schutzanzugs entspricht, zu einer Biokontamination des Trägers 
führt. Die Exposition gegenüber bestimmten sehr feinen Partikeln, intensiven Sprühnebeln oder Spritzern gefährlicher Substanzen erfordert möglicherweise 
Schutzanzüge mit höherer mechanischer Festigkeit und höheren Barriereeigenschaften, als dieser Anzug sie bietet. Der Träger muss vor dem Gebrauch sicherstellen, 
dass die Kleidung für die jeweilige Substanz geeignet ist. Zudem sollte der Träger die Material- und chemischen Permeationsdaten für die verwendeten Substanzen 
verifi zieren. Die gesteppten Nähte dieses Schutzanzugs bieten keine Barriere gegen Infektionserreger oder Permeation von Flüssigkeiten. Für einen besseren Schutz 
sollte der Anwender eine Schutzkleidung auswählen, deren Nähte einen äquivalenten Schutzfaktor zu dem des Materials bieten (z. B. gesteppte und überklebte Nähte). 
In bestimmten Einsatzbereichen kann Abkleben an Arm- und Beinabschlüssen, der Kapuze und der Reißverschlussabdeckung erforderlich sein, um die entsprechende 
Schutzwirkung zu erzielen. Der Träger hat sicherzustellen, dass – soweit erforderlich – ein dichtes Abkleben möglich ist. Achten Sie beim Anbringen des Tapes darauf, 
dass sich keine Falten im Material oder Tape bilden, die als Kanäle für Kontaminationen dienen könnten. Beim Abkleben der Kapuze verwenden Sie kurze Klebestreifen 
(± 10 cm), die überlappend anzubringen sind. Dieses Kleidungsstück erfüllt die Anforderungen hinsichtlich des Oberfl ächenwiderstandes gemäß EN 1149-5:2008 
bei Messung gemäß EN 1149-1:2006. Die antistatische Ausrüstung ist nur funktionsfähig bei einer relativen Luftfeuchte von mindestens 25 % und korrekter Erdung 
von Anzug und Träger. Die elektrostatische Ableitung sowohl des Anzugs als auch des Trägers muss kontinuierlich sichergestellt sein, sodass der Widerstand zwischen 
dem Träger der antistatischen Schutzkleidung und dem Boden weniger als 108 Ohm beträgt. Dies lässt sich durch entsprechendes Schuhwerk/entsprechenden 
Bodenbelag, ein Erdungskabel oder andere geeignete Maßnahmen erreichen. Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung darf nicht in Gegenwart von off enen 
Flammen, in explosiven Atmosphären oder während des Umgangs mit entfl ammbaren oder explosiven Substanzen geöff net oder ausgezogen werden. Elektrostatisch 
ableitfähige Schutzkleidung darf in sauerstoff angereicherten Atmosphären nicht ohne die vorherige Zustimmung des verantwortlichen Sicherheitsingenieurs 
eingesetzt werden. Die antistatische Wirkung der Schutzkleidung kann durch die relative Luftfeuchte, Abnutzung, mögliche Kontamination und Alterung 

LIMITATIONS OF USE: This garment and/or fabric are not fl ame resistant and should not be used around heat, open fl ame, sparks or in potentially 
fl ammable environments. Tyvek® melts at 135°C. It is possible that a type of exposure to bio hazards not corresponding to the tightness level of the garment 
may lead to a bio-contamination of the user. Exposure to certain very fi ne particles, intensive liquid sprays and splashes of hazardous substances may 
require coveralls of higher mechanical strength and barrier properties than those off ered by this coverall. The user must ensure suitable reagent to garment 
compatibility before use. In addition, the user shall verify the fabric and chemical permeation data for the substance(s) used. Stitched seams of this coverall 
do not off er barrier to infective agents nor are a barrier to permeation of liquids. For increased protection the wearer should select a garment comprising 
seams that off er equivalent protection as the fabric (e.g. stitched & overtaped seams). For enhanced protection and to achieve the claimed protection in 
certain applications, taping of cuff s, ankles, hood and zipper fl ap will be necessary. The user shall verify that tight taping is possible in case the application 
would require doing so. Care shall be taken when applying the tape, that no creases appear in the fabric or tape since those could act as channels. When 
taping the hood, small pieces (± 10 cm) of tape should be used and overlap. This garment meets the surface resistance requirements of EN 1149-5:2008 
when measured according to EN 1149-1:2006. The antistatic treatment is only eff ective in a relative humidity of 25% or above and the user shall ensure 
proper grounding of both the garment and the wearer. The electrostatic dissipative performance of both the suit and the wearer needs to be continuously 
achieved in such a way as the resistance between the person wearing the electrostatic dissipative protective clothing and the earth shall be less than 108 Ohm 
e.g. by wearing adequate footwear/fl ooring system, use of a grounding cable, or by any other suitable means. Electrostatic dissipative protective clothing 
shall not be opened or removed whilst in presence of fl ammable or explosive atmospheres or while handling fl ammable or explosive substances. Electrostatic 
dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. The electrostatic 
dissipative performance of the electrostatic dissipative clothing can be aff ected by relative humidity, wear and tear, possible contamination and ageing. 
Electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all non-complying materials during normal use (including bending and movements). 
In situations where static dissipation level is a critical performance property, endusers should evaluate the performance of their entire ensemble as worn 
including outer garments, inner garments, footwear and other PPE. Further information on grounding can be provided by DuPont. Please ensure that you 
have chosen the garment suitable for your job. For advice, please contact your supplier or DuPont. The user shall perform a risk analysis upon which he 
shall base his choice of PPE. He shall be the sole judge for the correct combination of full body protective coverall and ancillary equipment (gloves, boots, 
respiratory protective equipment etc.) and for how long this coverall can be worn on a specifi c job with respect to its protective performance, wear comfort or 
heat stress. DuPont shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of this coverall.

PREPARING FOR USE: In the unlikely event of defects, do not wear the coverall.

STORAGE AND TRANSPORT: This coverall may be stored between 15 and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure. DuPont 
has performed naturally and accelerated ageing tests with the conclusion that this fabric retains adequate physical strength and barrier properties over a 
period of 10 years. The antistatic properties may reduce over time. The user must ensure the dissipative performance is suffi  cient for the application. Product 
shall be transported and stored in its original packaging.

DISPOSAL: This coverall can be incinerated or buried in a controlled landfi ll without harming the environment. Disposal of contaminated garments is 
regulated by national or local laws.

DECLARATION OF CONFORMITY: Declaration of conformity can be downloaded at: www.safespec.dupont.co.uk
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beeinträchtigt werden. Stellen Sie sicher, dass nicht konforme Materialien während des normalen Gebrauchs (auch beim Bücken und bei Bewegungen) zu jedem 
Zeitpunkt durch die antistatisch ausgerüstete Schutzkleidung abgedeckt sind. In Einsatzszenarien, in denen die Leistungsfähigkeit der elektrostatischen Ableitung 
eine kritische Größe darstellt, muss der Endanwender die Eigenschaften der gesamten getragenen Ausrüstung, einschließlich äußerer und innerer Schutzkleidung, 
Schuhwerk und weiterer persönlicher Schutzausrüstung, vor dem Einsatz überprüfen. Weitere Informationen zur korrekten Erdung erhalten Sie bei DuPont. Bitte stellen 
Sie sicher, dass die gewählte Schutzkleidung für Ihre Tätigkeit geeignet ist. Beratung bei der Auswahl erhalten Sie bei Ihrem Lieferanten oder bei DuPont. Zur Auswahl 
der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung ist durch den Anwender eine Risikoanalyse durchzuführen. Nur der Träger selbst ist verantwortlich für die korrekte 
Kombination des Ganzkörper-Schutzanzugs mit ergänzenden Ausrüstungen (Handschuhe, Stiefel, Atemschutzmaske usw.) sowie die Einschätzung der maximalen 
Tragedauer für eine bestimmte Tätigkeit unter Berücksichtigung der Schutzwirkung, des Tragekomforts sowie der Wärmebelastung. DuPont übernimmt keinerlei 
Verantwortung für den unsachgemäßen Einsatz dieses Schutzanzugs.
VORBEREITUNG: Ziehen Sie den Schutzanzug nicht an, wenn er wider Erwarten Schäden aufweist.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Lagern Sie diesen Schutzanzug dunkel (im Karton) und ohne UV-Einstrahlung bei 15 bis 25 °C. Von DuPont durchgeführte 
Tests sowohl mit natürlicher als auch beschleunigter Alterung haben gezeigt, dass das Material eine angemessene mechanische Festigkeit und Barriereeigenschaften 
über eine Dauer von 10 Jahren behält. Die antistatischen Eigenschaften können sich im Laufe der Zeit verschlechtern. Der Anwender muss sicherstellen, 
dass die ableitenden Eigenschaften für den Einsatzzweck ausreichend sind. Das Produkt muss in seiner Originalverpackung gelagert und transportiert werden.
ENTSORGUNG: Dieser Schutzanzug kann umweltgerecht thermisch oder auf kontrollierten Deponien entsorgt werden. Beachten Sie die für die Entsorgung 
kontaminierter Kleidung geltenden nationalen bzw. regionalen Vorschriften.
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: www.safespec.dupont.co.uk

FRANÇAIS  CONSIGNES D’UTILISATION

MARQUAGES DE L’ÉTIQUETTE INTÉRIEURE  Marque déposée.  Fabricant de la combinaison.  Identifi cation du modèle – 
Tyvek® 500 Xpert model CHF5 est la désignation de cette combinaison de protection à capuche avec élastiques autour des poignets, des chevilles, du visage 
et de la taille. Les présentes instructions d’utilisation fournissent des informations relatives à cette combinaison.  Marquage CE – Cette combinaison 
respecte les exigences des équipements de protection individuelle de catégorie III défi nies par la législation européenne dans le règlement (UE) 2016/425. 
Les certifi cats d’examens de type et d’assurance qualité ont été délivrés par SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, 
identifi é par le numéro d’organisme notifi é CE 0598.  Indique la conformité aux normes européennes en matière de vêtements de protection chimique. 

 Protection contre la contamination radioactive particulaire selon la norme EN 1073-2:2002.  La clause 4.2 de la norme EN 1073-2 implique la résistance 
à l’infl ammation. Toutefois, cette combinaison n’a pas été testée pour la résistance à l’infl ammation.  Cette combinaison bénéfi cie d’un traitement 
antistatique et off re une protection électrostatique conforme à la norme EN 1149-1:2006, comprenant la norme EN 1149-5:2008 avec une mise à la terre 
appropriée.  « Types » de protection corporelle intégrale atteints par cette combinaison selon les normes européennes en matière de vêtements de 
protection chimique : EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Type 5) et EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). Cette combinaison répond également aux exigences 
de la norme EN 14126:2003 Type 5-B et Type 6-B.  Il est recommandé à l’utilisateur de lire les présentes instructions d’utilisation.  Le pictogramme de 
taille indique les mensurations du corps (en cm) et le code de corrélation à la lettre. Prenez vos mensurations et choisissez la taille adaptée.  Pays d’origine. 

 Date de fabrication.  Matériau infl ammable. Tenir éloigné du feu. Ce vêtement et/ou ce matériau ne sont pas ignifuges et ne doivent pas être utilisés 
à proximité de source de chaleur, de fl amme nue et d’étincelles, ni dans des environnements potentiellement infl ammables.  Ne pas réutiliser.  

 Informations relatives aux autres certifi cations indépendantes du marquage CE et d’un organisme notifi é européen.

PERFORMANCES DE CETTE COMBINAISON :
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU

Essai Méthode d’essai Résultat Classe EN*
Résistance à l’abrasion EN 530, Méthode 2 > 100 cycles 2/6***
Résistance à la fl exion EN ISO 7854, Méthode B > 100 000 cycles 6/6***
Résistance à la déchirure trapézoïdale EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Résistance à la traction EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Résistance à la perforation EN 863 > 10 N 2/6
Résistance de surface à 25 % d’HR** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 intérieur et extérieur ≤ 2,5 x 109 ohm N/A

N/A = Non applicable * Selon la norme EN 14325:2004 ** Consulter les limites d’utilisation *** Point limite visuel
RÉSISTANCE DU MATÉRIAU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

Substance chimique Indice de pénétration – Classe EN* Indice de répulsion – Classe EN*
Acide sulfurique (30 %) 3/3 3/3
Hydroxyde de sodium (10 %) 3/3 3/3

* Selon la norme EN 14325:2004
RÉSISTANCE DU MATÉRIAU À LA PERMÉATION DE LIQUIDES (EN ISO 6529 MÉTHODE A – TEMPS DE PASSAGE À 1 μg/cm2/min)

Substance chimique Temps de passage (min) Classe EN*
Acide sulfurique (18 %) > 480 6/6

* Selon la norme EN 14325:2004  Le coutures cousues ne constituent pas une barrière à la perméation de liquides
RÉSISTANCE DU MATÉRIAU À LA PÉNÉTRATION D’AGENTS INFECTIEUX

Essai Méthode d’essai Classe EN*
Résistance à la pénétration du sang et des 
fl uides corporels en utilisant du sang synthétique ISO 16603 3/6

Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés 
par le sang en utilisant le bactériophage Phi-X174 ISO 16604 Procédure C aucune classifi cation

Résistance à la pénétration par des liquides contaminés EN ISO 22610 1/6
Résistance à la pénétration par des aérosols biologiquement contaminés ISO/DIS 22611 1/3
Résistance à la pénétration par des poussières biologiquement contaminées ISO 22612 1/3

* Selon la norme EN 14126:2003
PERFORMANCES GLOBALES DE LA COMBINAISON AUX ESSAIS

Méthode d’essai Résultat Classe EN
Type 5 : Essai de fuite vers l’intérieur d’aérosols de particules (EN ISO 13982-2) Réussi*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 

8/10 ≤ 15 %** N/A
Facteur de protection selon la norme EN 1073-2 > 50 2 sur 3***
Type 6 : Essai à la pulvérisation de faible intensité (EN ISO 17491-4, méthode A) Réussi N/A
Force des coutures (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*
N/A = Non applicable * Selon la norme EN 14325:2004 ** 82/90 signifi e que 91,1 % des valeurs Ljnm ≤ 30 % et 8/10 signifi e que 80 % des valeurs Ls ≤ 15 %

*** Test réalisé avec poignets, capuche, chevilles et rabat de fermeture à glissière recouverts de ruban adhésif 
 Pour plus d’informations au sujet des performances de barrière, contactez votre fournisseur ou DuPont : www.ipp.dupont.com

RISQUES CONTRE LESQUELS LE PRODUIT EST CONÇU : Cette combinaison est conçue pour protéger les utilisateurs contre 
les substances dangereuses, ou pour protéger les produits et procédés sensibles de la contamination par les personnes. Elle est typiquement utilisée, selon 
la toxicité chimique et les conditions d’exposition, pour protéger contre les particules fi nes (Type 5) et les aspersions ou projections limitées de liquides 
(Type 6). Pour atteindre le niveau de protection requis, il convient de porter un masque intégral avec fi ltre adapté aux conditions d’exposition, bien relié 
à la capuche, ainsi qu’un ruban adhésif supplémentaire autour de la capuche, des poignets, des chevilles et sur le rabat de fermeture à glissière. Le matériau 
utilisé pour la confection de cette combinaison a été testé conformément à la norme EN 14126:2003 (vêtements de protection contre les agents infectieux), 
concluant au fait que ce matériau constitue une barrière limitée contre les agents infectieux (voir tableau ci-dessus). 
LIMITES D’UTILISATION : Ce vêtement et/ou ce matériau ne sont pas ignifuges et ne doivent pas être utilisés à proximité de source de chaleur, 
de fl amme nue et d’étincelles, ni dans des environnements potentiellement infl ammables. Tyvek® fond à 135 °C. Il est possible qu’une exposition à des dangers 
biologiques qui ne correspondent pas au niveau d’étanchéité du vêtement puisse induire une contamination biologique de l’utilisateur. L’exposition à certaines 
particules très fi nes, à des pulvérisations intensives de liquides ou à des projections de substances dangereuses peut nécessiter des combinaisons présentant 
une plus grande résistance mécanique et des propriétés de barrière supérieures à celles de cette combinaison. L’utilisateur doit s’assurer de la compatibilité 
de tout réactif avec le vêtement avant son utilisation. En outre, l’utilisateur doit consulter les données du matériau et de perméation chimique relatives 
aux substances utilisées. Les coutures cousues de cette combinaison ne constituent pas une barrière contre les agents infectieux, ni contre la perméation 
de liquides. Pour une meilleure protection, l’utilisateur doit porter un vêtement muni de coutures lui off rant une protection équivalente à celle du tissu 
(p. ex., coutures cousues et recouvertes). Pour une meilleure protection, ou pour atteindre le niveau de protection revendiqué dans certaines applications, il est 
nécessaire d’appliquer du ruban adhésif sur les poignets, les chevilles, la capuche et le rabat de fermeture à glissière. Il incombe à l’utilisateur de vérifi er qu’il 
est possible d’appliquer de façon étanche un ruban adhésif dans le cadre des applications qui le nécessitent. L’application du ruban adhésif nécessite du soin 
afi n de pas former de faux-pli dans le tissu ou le ruban adhésif, car ceux-ci peuvent faire offi  ce de canaux. Lors de l’application du ruban adhésif sur la capuche, 
il convient d’utiliser de petits morceaux de ruban (± 10 cm), en les faisant se recouvrir. Ce vêtement répond aux exigences de résistance de surface de la norme 
EN 1149-5:2008 dans le cadre de mesures prises conformément à la norme EN 1149-1:2006. Le traitement antistatique n’est effi  cace que par une humidité 
relative de 25 % ou plus et l’utilisateur doit assurer la correcte mise à la terre du vêtement et de l’utilisateur. Les propriétés électrostatiques dissipatives de la 
combinaison et de l’utilisateur doivent être atteintes en permanence, de manière à ce que la résistance entre le porteur du vêtement dissipateur et la terre soit 
inférieure à 108 ohm, par exemple par l’utilisation de chaussures/revêtement de sol adéquat, d’un câble de mise à la terre ou par d’autres moyens adaptés. Il 
ne faut pas ouvrir ou enlever le vêtement électrostatique dissipatif en présence d’une atmosphère infl ammable ou explosive, ni pendant la manipulation de 
substances infl ammables ou explosives. Il ne faut pas utiliser le vêtement électrostatique dissipatif dans une atmosphère à haute teneur en oxygène sans 
l’approbation préalable de l’ingénieur de sécurité. Les propriétés électrostatiques dissipatives du vêtement électrostatique dissipatif peuvent être altérées 
par l’humidité relative, l’usure et les déchirures, une éventuelle contamination et le vieillissement. Le vêtement électrostatique dissipatif doit recouvrir en 
permanence tous les matériaux non conformes dans les conditions normales d’utilisation (y compris lorsque l’utilisateur se penche ou se déplace). Dans les 
situations où la dissipation statique est un critère de performance essentiel, l’utilisateur doit évaluer les performances de l’ensemble entier, porté avec les 
vêtements extérieurs, les vêtements intérieurs, les chaussures et tout autre équipement de protection individuelle. DuPont peut vous fournir des informations 
supplémentaires sur la mise à la terre. Vérifi ez que vous avez choisi le vêtement adapté à votre travail. Si vous avez besoin de conseils, contactez votre 
fournisseur ou DuPont. L’utilisateur doit réaliser une analyse des risques sur laquelle fonder son choix d’équipement de protection individuelle. Il est le seul 
juge de la bonne compatibilité de sa combinaison de protection intégrale et de ses équipements auxiliaires (gants, bottes, équipement respiratoire, etc.) et de 
la durée pendant laquelle il peut porter cette combinaison pendant un travail particulier, en considération de ses performances de protection, du confort et du 
stress. DuPont décline toute responsabilité quant à une utilisation inappropriée de cette combinaison.
PRÉPARATION À L’UTILISATION : Dans l’éventualité peu probable de la présence d’un défaut, ne portez pas la combinaison.
STOCKAGE ET TRANSPORT : Cette combinaison peut être stockée entre 15 et 25 °C dans l’obscurité (boîte en carton) et sans exposition au 
rayonnement ultra-violet. DuPont a eff ectué des essais de vieillissement naturel et accéléré, concluant au fait que ce matériau conserve une résistance 
mécanique adéquate et de bonnes propriétés de barrière pendant 10 ans. Ses propriétés antistatiques peuvent diminuer avec le temps. L’utilisateur doit 
s’assurer que les performances de dissipation sont suffi  santes pour l’application visée. Le produit doit être transporté et conservé dans son emballage d’origine.
ÉLIMINATION : Cette combinaison peut être incinérée ou enterrée dans un site d’enfouissement contrôlé sans nuire à l’environnement. L’élimination 
des vêtements contaminés est réglementée par les législations nationales et locales.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : La déclaration de conformité est téléchargeable à l’adresse : www.safespec.dupont.co.uk
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ITALIANO  ISTRUZIONI PER L’USO

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTA INTERNA  Marchio registrato.  Produttore della tuta.  Identifi cazione del modello: 
Tyvek® 500 Xpert model CHF5 è il nome del modello di una tuta protettiva con cappuccio dotata di cuciture rinforzate con nastro e di elastico ai polsi, alle caviglie, 
intorno al viso e in vita. Le presenti istruzioni per l’uso forniscono informazioni su questa tuta.  Marchio CE: la tuta soddisfa i requisiti dei dispositivi di protezione 
individuale di categoria III conformemente alla legislazione europea, regolamento (UE) 2016/425. I certifi cati relativi all’esame del tipo e alla garanzia di qualità 
sono stati rilasciati da SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, identifi cata dal numero di organismo CE notifi cato 0598.  Indica 
la conformità alle norme europee in materia di indumenti per la protezione dagli agenti chimici.  Protezione contro la contaminazione radioattiva da particolato 
conformemente allo standard EN 1073-2:2002.  Lo standard EN 1073-2 clausola 4.2 prevede la resistenza all’ignizione. Tuttavia la resistenza all’ignizione 
non è stata testata su questa tuta.  Questa tuta viene sottoposta a un trattamento antistatico e off re protezione elettrostatica in conformità allo standard 
EN 1149-1:2006, oltre che allo standard EN 1149-5:2008 se la messa a terra è corretta.  Le “tipologie” di protezione per tutto il corpo ottenute con questa tuta 
sono defi nite dagli standard europei in materia di indumenti per la protezione dagli agenti chimici: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (tipo 5) e EN 13034:2005 + 
A1:2009 (tipo 6). Questa tuta soddisfa inoltre i requisiti di cui allo standard EN 14126:2003 per i tipi 5-B e 6-B.  L’utilizzatore deve essere a conoscenza delle presenti 
istruzioni per l’uso.   Il  pittogramma delle misure indica le misure del corpo (cm) e la correlazione con il codice formato da lettere. Verifi care le proprie misure 
e scegliere la taglia corretta.  Paese di origine.  Data di produzione.  Materiale infi ammabile. Tenere lontano dal fuoco. Questo indumento e/o tessuto 
non è ignifugo e non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fi amme libere, scintille o in ambienti potenzialmente infi ammabili.  Non riutilizzare.   

 Altre informazioni relative alle certifi cazioni indipendenti dal marchio CE e dall’organismo europeo notifi cato.

PRESTAZIONI DI QUESTA TUTA:
PROPRIETÀ FISICHE DEL TESSUTO

Prova Metodo di prova Risultato Classe EN*
Resistenza all'abrasione EN 530 (metodo 2) > 100 cicli 2/6***
Resistenza alla rottura per fl essione EN ISO 7854 (metodo B) > 100.000 cicli 6/6***
Resistenza allo strappo trapezoidale EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Resistenza alla perforazione EN 863 > 10 N 2/6
Resistività superfi ciale con umidità 
relativa del 25%** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 interna ed esterna ≤ 2,5x109 Ohm N/A

N/A = Non applicabile * In conformità allo standard EN 14325:2004 ** Vedere le limitazioni d'uso *** Punto di osservazione fi nale
RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI EN ISO 6530

Composto chimico Indice di penetrazione - Classe EN* Indice di repellenza - Classe EN*
Acido solforico (30%) 3/3 3/3
Idrossido di sodio (10%) 3/3 3/3

* In conformità allo standard EN 14325:2004
RESISTENZA DEL TESSUTO E DELLE CUCITURE NASTRATE ALLA PERMEAZIONE DA PARTE DI LIQUIDI (EN ISO 6529 (METODO A) - TEMPO DI PERMEAZIONE A 1 μg/cm2/min)

Composto chimico Tempo di permeazione (min) Classe EN*
Acido solforico (18%) > 480 6/6

* In conformità allo standard EN 14325:2004  Le cuciture semplici non forniscono una barriera contro la permeazione dei liquidi
RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI AGENTI INFETTIVI

Prova Metodo di prova Classe EN*
Resistenza alla penetrazione di sangue e fl uidi corporei usando sangue sintetico ISO 16603 3/6
Resistenza alla penetrazione di patogeni 
ematogeni usando il batteriofago Phi-X174 ISO 16604 (procedura C) Nessuna classifi cazione

Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati EN ISO 22610 1/6
Resistenza alla penetrazione di aerosol biologicamente contaminati ISO/DIS 22611 1/3
Resistenza alla penetrazione di polvere biologicamente contaminata ISO 22612 1/3

* In conformità allo standard EN 14126:2003
PRESTAZIONI DELL'INTERA TUTA

Metodo di prova Risultato della prova Classe EN
Tipo 5: prova per la determinazione della perdita di tenuta 
interna di aerosol di particelle fi ni (EN ISO 13982-2) Superata*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 8/10 ≤ 15%** N/A

Fattore di protezione in conformità allo standard EN 1073-2 > 50 2/3***
Tipo 6: prova allo spruzzo di basso livello (EN ISO 17491-4, metodo A) Superata N/A
Resistenza delle cuciture (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*
N/A = Non applicabile * In conformità allo standard EN 14325:2004 ** 82/90 signifi ca che il 91,1% dei valori Ljnm ≤ 30% e 8/10 signifi ca che l'80% dei valori Ls 

≤ 15% 
*** Prova eff ettuata con polsi, cappuccio, caviglie e patta con cerniera nastrati 

 Per ulteriori informazioni sulle prestazioni di barriera, contattare il proprio fornitore o DuPont: www.ipp.dupont.com

RISCHI DA CUI IL PRODOTTO È CONCEPITO PER OFFRIRE UNA PROTEZIONE: questa tuta è concepita per proteggere 
i lavoratori dalle sostanze nocive oppure per proteggere i prodotti e i processi sensibili dalla contaminazione da parte delle persone. A seconda delle 
condizioni di esposizione e tossicità chimica, generalmente viene usata per fornire una protezione contro particelle fi ni (tipo 5) e schizzi o spruzzi liquidi di 
entità moderata (tipo 6). Per ottenere la protezione dichiarata sono necessari una maschera pienofacciale con fi ltro adeguato alle condizioni di esposizione 
e collegato ermeticamente al cappuccio e ulteriore nastro adesivo attorno al cappuccio, alle caviglie e alla patta con cerniera. Il tessuto usato per questa tuta 
è stato testato in conformità allo standard EN 14126:2003 (indumenti di protezione contro gli agenti infettivi), giungendo alla conclusione che il materiale 
fornisce una barriera limitata contro gli agenti infettivi (vedere tabella precedente). 

LIMITAZIONI D’USO: questo indumento e/o tessuto non è ignifugo e non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fi amme libere, scintille 
o in ambienti potenzialmente infi ammabili. Il Tyvek® fonde a 135°C. È possibile che un tipo di esposizione a rischi biologici non corrispondente al livello di 
tenuta di questi indumenti provochi una biocontaminazione dell’utilizzatore. L’esposizione ad alcune particelle molto fi ni, a spruzzi e schizzi liquidi intensi di 
sostanze nocive potrebbe richiedere tute con resistenza meccanica e proprietà di barriera più elevate di quelle off erte da questa tuta. L’utilizzatore deve accertarsi 
della compatibilità dei reagenti con l’indumento prima dell’uso. Deve inoltre controllare i dati del tessuto e di permeazione chimica per le sostanze utilizzate. 
Le cuciture di questa tuta non forniscono una barriera contro gli agenti infettivi né contro la permeazione dei liquidi. Per aumentare la protezione, chi indossa la 
tuta deve scegliere un indumento con cuciture che off rono un grado di protezione equivalente a quello del tessuto (ad esempio cuciture convenzionali e cuciture 
rinforzate con nastro). Per maggiore sicurezza e per ottenere il livello di protezione dichiarato in determinate applicazioni sarà necessario rinforzare polsi, 
caviglie, cappuccio e patta con cerniera con nastro adesivo. L’utilizzatore deve accertarsi che queste parti si possano nastrare saldamente, se l’applicazione lo 
richiede. Prestare attenzione, quando si applica il nastro, che non compaiano grinze nel tessuto o nel nastro poiché potrebbero agire come canali. Quando si 
rinforza il cappuccio con nastro adesivo, occorre utilizzare piccoli pezzi di nastro (± 10 cm) e sovrapporli. Questo indumento soddisfa i requisiti di resistività 
superfi ciale di cui allo standard EN 1149-5:2008 se misurati in conformità allo standard EN 1149-1:2006. Il trattamento antistatico è effi  cace solo con umidità 
relativa del 25% o maggiore e se l’utilizzatore provvede a una messa a terra corretta sia dell’indumento che di chi lo indossa. Le prestazioni dissipative 
delle cariche elettrostatiche sia della tuta che di chi la indossa devono essere ottenute continuamente in modo che la resistenza tra la persona che indossa 
l’indumento di protezione e la massa sia inferiore a 108 Ohm, ad esempio indossando calzature adeguate o tramite il sistema di pavimentazione, l’uso di un 
cavo di messa a terra o con un altro sistema idoneo. L’indumento di protezione con proprietà dissipative delle cariche elettrostatiche non deve essere aperto 
o rimosso in atmosfere infi ammabili o esplosive o quando si maneggiano sostanze infi ammabili o esplosive. L’indumento di protezione con proprietà dissipative 
delle cariche elettrostatiche non deve essere usato in atmosfere arricchite in ossigeno senza previa approvazione dell’ingegnere della sicurezza responsabile. 
L’indumento con prestazioni dissipative delle cariche elettrostatiche può essere infl uenzato dall’umidità relativa, dall’usura, da un’eventuale contaminazione 
e dall’invecchiamento. L’indumento di protezione con proprietà dissipative delle cariche elettrostatiche deve coprire permanentemente tutti i materiali non 
conformi durante l’uso normale (inclusi i movimenti e le pieghe di tali materiali). Nelle situazioni in cui il livello di dissipazione delle cariche elettrostatiche è una 
caratteristica prestazionale fondamentale, gli utilizzatori fi nali devono valutare le prestazioni di tutto l’abbigliamento indossato, inclusi gli indumenti esterni 
e interni, le calzature e altri DPI. DuPont può fornire ulteriori informazioni sulla messa a terra. Assicurarsi di avere scelto l’indumento idoneo al lavoro da svolgere. 
Per ottenere assistenza, contattare il proprio fornitore o DuPont. L’utilizzatore deve eff ettuare un’analisi dei rischi su cui basare la scelta del DPI. Sarà l’unico 
a stabilire qual è la combinazione corretta di tuta per la protezione di tutto il corpo e dispositivi ausiliari (guanti, scarpe, apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie, ecc.) e per quanto tempo tale tuta può essere indossata per un lavoro specifi co tenuto conto delle relative prestazioni di protezione, della comodità 
o dello stress da calore. DuPont declina qualsiasi responsabilità per l’uso non corretto di questa tuta.

PREPARAZIONE ALL’USO: nell’eventualità poco probabile che siano presenti dei difetti, non indossare la tuta.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO: questa tuta può essere conservata tra i 15 e i 25 °C al riparo da fonti di luce (in scatole di cartone) e di raggi 
UV. DuPont ha eff ettuato prove in condizioni di invecchiamento naturale e accelerato traendo la conclusione che questo tessuto mantiene una resistenza 
fi sica adeguata e proprietà di barriera per un periodo di 10 anni. Le proprietà antistatiche possono ridursi con il tempo. L’utilizzatore deve assicurarsi che 
le prestazioni dissipative siano suffi  cienti per l’applicazione in questione. Il prodotto deve essere trasportato e conservato nella sua confezione originale.

SMALTIMENTO: questa tutta può essere incenerita o seppellita in discariche controllate senza che vi sia alcun rischio per l’ambiente. Lo smaltimento di 
indumenti contaminati è disciplinato dalla normativa nazionale o locale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: la dichiarazione di conformità può essere scaricata all’indirizzo www.safespec.dupont.co.uk

ESPAÑOL  INSTRUCCIONES DE USO

ETIQUETA INTERIOR  Marca registrada.  Fabricante del mono (overol).  Identifi cación del modelo: Tyvek® 500 Xpert model CHF5 es la 
denominación del modelo de overol de protección con capucha y elásticos en puños, tobillos, rostro y cintura. Esta instrucción de uso proporciona información sobre 
este overol.  Marcado CE: el overol cumple con los requisitos de equipo de protección personal de categoría III de acuerdo a la legislación europea, Reglamento (UE) 
2016/425. Los certifi cados de examen de tipo y de aseguramiento de la calidad han sido emitidos por SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, 
e identifi cados por el Organismo notifi cado de la CE número 0598.  Indica el cumplimiento de las normas europeas de prendas de protección química.  Protección 
contra la contaminación por partículas radiactivas según la norma EN 1073-2:2002.  La cláusula 4.2. de la norma EN 1073-2 exige resistencia a la combustión. Sin 
embargo, la resistencia a la combustión no se ha probado en este overol.  Este overol lleva un tratamiento antiestático interno y ofrece protección electroestática conforme 
a EN 1149-1:2006 y a EN 1149-5:2008 cuando tiene un contacto a tierra adecuado.  “Tipos” de protección del cuerpo que consigue este overol defi nidos por las normas 
europeas para prendas de protección química: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Tipo 5) y EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo 6). Este overol también cumple los requisitos 
de las normas EN 14126:2003 Tipo 5-B y Tipo 6-B.  El usuario debe leer estas instrucciones de uso.  El pictograma de tallas indica las medidas corporales (en cm) 
y su correlación con un código alfabético. Compruebe sus medidas y seleccione la talla correcta.  País de origen.  Fecha de fabricación.  Material infl amable. 
Mantener alejado del fuego. Esta prenda o tejido no es ignífugo y no debe utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo infl amables.  No reutilizar.  

 Otra información de certifi caciones independiente del marcado CE y del organismo europeo notifi cado.
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CARACTERÍSTICAS DE ESTE OVEROL:

PROPIEDADES FÍSICAS DEL TEJIDO
Prueba Método de prueba Resultado Clase EN*

Resistencia a la abrasión EN 530 Método 2 > 100 ciclos 2/6***
Resistencia a roturas al doblarse EN ISO 7854 Método B > 100 000 ciclos 6/6***
Resistencia a las rasgaduras 
trapezoidales EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6

Resistencia a la tracción EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Resistencia a las perforaciones EN 863 > 10 N 2/6
Resistencia superfi cial 
a un 25 % de humedad relativa** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 dentro y fuera ≤ 2,5x109 Ohm N/A

N/A = No aplicable * Conforme a EN 14325:2004 ** Consulte las limitaciones de uso *** Punto fi nal visible
RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS EN ISO 6530

Química Índice de penetración – Clase EN* Índice de repelencia – Clase EN*
Ácido sulfúrico (30 %) 3/3 3/3
Hidróxido de sodio (10 %) 3/3 3/3

* Conforme a EN 14325:2004
RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PERMEACIÓN DE LÍQUIDOS (EN ISO 6529 MÉTODO A – TIEMPO DE PERMEACIÓN A 1 μg/cm2/min)

Química Tiempo de permeación (min) Clase EN*
Ácido sulfúrico (18 %) > 480 6/6

* Conforme a EN 14325:2004  Las costuras cosidas no impiden la permeación de líquidos
RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PENETRACIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS

Prueba Método de prueba Clase EN*
Resistencia a la penetración de sangre y fl uidos 
corporales utilizando sangre sintética ISO 16603 3/6

Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos 
por la sangre usando el bacteriófago Phi-X174 ISO 16604 Procedimiento C sin clasifi cación

Resistencia a la penetración de líquidos contaminados EN ISO 22610 1/6
Resistencia a la penetración de aerosoles biológicamente contaminados ISO/DIS 22611 1/3
Resistencia a la penetración de polvo biológicamente contaminado ISO 22612 1/3

* Conforme a EN 14126:2003
PRUEBAS DE RENDIMIENTO DEL TRAJE COMPLETO

Método de prueba Resultado de la prueba Clase EN
Tipo 5: Prueba de fuga de partículas de 
aerosol hacia el interior (EN ISO 13982-2) Aprobado*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 

8/10 ≤ 15 %** N/A

Factor de protección conforme a EN 1073-2 > 50 2 de 3***
Tipo 6: Prueba de aerosol de bajo nivel (EN ISO 17491-4, Método A) Aprobado N/A
Resistencia de costura (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

N/A = No aplicable * Conforme a EN 14325:2004 ** 82/90 signifi ca que el 91,1 % de los valores Ljnm ≤ 30 % y 8/10 signifi ca 
que el 80 % de los valores Ls 

≤ 15 % *** Prueba realizada con puños, capucha y tobillos sellados y cremallera con solapa 
Para obtener más información sobre la capacidad de barrera, póngase en contacto con su proveedor o con DuPont: www.ipp.dupont.com

EL PRODUCTO SE HA DISEÑADO PARA OFRECER PROTECCIÓN CONTRA ESTOS RIESGOS: Este overol está 
diseñado para proteger a los trabajadores contra las sustancias peligrosas, o a los productos y procesos sensibles contra la contaminación de las personas. 
Según la toxicidad química y las condiciones de exposición, se suele utilizar como protección contra partículas fi nas (Tipo 5) y salpicaduras o aerosoles 
líquidos limitados (Tipo 6). Para conseguir la susodicha protección se exige una máscara de rostro completo con fi ltro que resulte adecuada para las 
condiciones de exposición y tenga una conexión estanca con la capucha y los cierres adicionales alrededor de la capucha, los puños, los tobillos y la cremallera 
con solapa. El tejido utilizado para este overol ha sido sometido a pruebas conformes a EN 14126:2003 (ropa de protección contra agentes infecciosos) cuyos 
resultados concluyen que el material ofrece una barrera limitada contra los agentes infecciosos (véase la tabla anterior). 

LIMITACIONES DE USO: Esta prenda o tejido no es ignífugo y no debe utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo infl amables. Tyvek® 
se funde a 135 °C. Es posible que algún tipo de exposición a peligros biológicos no correspondiente al nivel de estanqueidad de la prenda pueda dar lugar a una 
biocontaminación del usuario. La exposición a algunas partículas muy fi nas, aerosoles líquidos intensivos y salpicaduras de sustancias peligrosas puede exigir el uso 
de overoles de una fuerza mecánica y propiedades de barrera superiores a las ofrecidas por este overol. El usuario debe asegurarse de que existe una compatibilidad 
adecuada entre el reactivo y la prenda antes de utilizarla. Además, el usuario deberá verifi car el tejido y los datos de permeación química de las sustancias utilizadas. 
Las costuras cosidas de este overol no ofrecen barreras contra los agentes infecciosos ni impiden la permeación de líquidos. Para una mayor protección, la persona 
debe seleccionar una prenda cuyas costuras ofrezcan una protección equivalente a la del tejido (como costuras recubiertas). Para aumentar la protección y conseguir 
la protección reivindicada en determinadas aplicaciones, será necesario el sellado de puños, tobillos, capucha y cremallera con solapa. El usuario deberá verifi car si 
el sellado hermético es posible en el caso de que la aplicación así lo exija. La cinta deberá aplicarse con cuidado para que no aparezcan pliegues en ella o en el tejido, 
dado que estos podrían actuar como canales. Al sellar la capucha con la cinta, esta debe utilizarse y superponerse en trozos pequeños (± 10 cm). Esta prenda cumple 
los requisitos de resistencia superfi cial de EN 1149-5:2008 cuando se miden conforme a EN 1149-1:2006. El tratamiento antiestático solo es efi caz en un ambiente de 
humedad relativa del 25 % o superior, y el usuario deberá asegurar una conexión a tierra adecuada tanto de la prenda como del usuario. La capacidad de disipación 
electroestática tanto del traje como del usuario debe conseguirse de forma continua, de la misma manera que la resistencia entre la persona que lleva la ropa 
protectora con capacidad de disipación electroestática y la tierra debe ser menor de 108 Ohm, es decir, mediante el uso de un sistema adecuado de calzado/conexión 
a tierra, el uso de un cable a tierra o cualquier otro medio que sea adecuado. Las prendas de protección con capacidad de disipación electroestática no podrán abrirse 
ni quitarse mientras se esté en presencia de atmósferas infl amables o explosivas o durante la manipulación de sustancias infl amables o explosivas. Las prendas 
de protección con capacidad de disipación electroestática no podrán utilizarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del responsable de 
seguridad. La humedad relativa, el desgaste, la posible contaminación y la antigüedad pueden afectar la capacidad de disipación electroestática de las prendas de 
protección con capacidad de disipación electroestática. Las prendas de protección con capacidad de disipación electroestática deberán cubrir permanentemente todo 
el material no homologado durante su uso normal (incluyendo fl exiones y movimientos). En situaciones donde el nivel de disipación estática sea una propiedad 
fundamental del rendimiento, los usuarios fi nales deben evaluar el rendimiento del conjunto completo tal y como lo utilicen, incluyendo prendas exteriores 
e interiores, calzado y otros equipos de protección personal. DuPont puede aportar información adicional sobre la conexión a tierra. Asegúrese de elegir la prenda de 
protección adecuada para su trabajo. Si necesita asesoramiento, póngase en contacto con su proveedor o con DuPont. El usuario deberá analizar el riesgo a partir del 
cual basará su elección del equipo de protección personal. Será el único que pueda determinar la combinación correcta del overol de protección de cuerpo completo 
y sus accesorios (guantes, botas, equipo de protección respiratoria, etc.) y durante cuánto tiempo se podrá utilizar este overol para un trabajo específi co en relación con 
su capacidad de protección, comodidad de uso o estrés por calor. DuPont no aceptará ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de este overol.

PREPARACIÓN PARA EL USO: En el caso poco probable de que existan defectos, no utilice el overol.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Este overol puede almacenarse a una temperatura de 15 a 25 °C en la oscuridad (caja de cartón) sin 
exposición a la luz ultravioleta. DuPont ha realizado pruebas de envejecimiento natural y acelerado cuyos resultados indican que este tejido conserva una 
calidad física y propiedades de barrera adecuadas durante un período de 10 años. Las propiedades antiestáticas pueden disminuir con el tiempo. El usuario 
debe asegurarse de que la capacidad de disipación sea sufi ciente para la aplicación. El producto deberá transportarse y almacenarse en su embalaje original.

ELIMINACIÓN: Este overol puede incinerarse o enterrarse en un vertedero controlado sin dañar el medioambiente . La eliminación de prendas 
contaminadas está regulada por las leyes nacionales o locales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: La declaración de conformidad puede descargarse en: www.safespec.dupont.co.uk

PORTUGUÊS  INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MARCAÇÕES NA ETIQUETA INTERIOR  Marca comercial.  Fabricante da vestimenta.  Identifi cação do modelo – Tyvek® 500 Xpert 
model CHF5 é o nome do modelo de vestimentas de proteção com capuz integrado, e elástico nos punhos, tornozelos, face e cintura. Estas instruções de utilização contêm 
informações sobre esta vestimenta.  Marcação CE – A vestimenta satisfaz os requisitos referentes a equipamento de proteção individual da categoria III, nos termos 
da legislação europeia, regulamento (UE) 2016/425. Os certifi cados de tipo e de garantia de qualidade foram emitidos pela SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 
00211 HELSINKI, Finland, identifi cada pelo organismo notifi cado CE com o número 0598.  Indica a conformidade com as normas europeias relativas a vestuário de 
proteção contra produtos químicos.  Proteção contra contaminação radioativa na forma de partículas, de acordo com a norma EN 1073-2:2002.  A EN 1073-2, 
cláusula 4.2 requer resistência à ignição. No entanto, a resistência à ignição não foi testada nesta vestimenta.  Esta vestimenta possui um tratamento antiestático e 
proporciona proteção eletrostática de acordo com a norma EN 1149-1:2006, incluindo a norma EN 1149-5:2008, se devidamente ligada à terra.  “Tipos” de proteção 
de corpo inteiro obtidos por esta vestimenta defi nidos pelas normas europeias para vestuário de proteção contra produtos químicos: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 
(Tipo 5) e EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo 6). Esta vestimenta também satisfaz os requisitos da norma EN 14126:2003, Tipo 5-B e Tipo 6-B.  O usuário deve ler estas 
instruções de utilização.  O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo (cm) e a sua correspondência com o código de letras. Verifi que as suas medidas do 
corpo e selecione o tamanho correto.  País de origem.  Data de fabricação.  Material infl amável. Manter afastado do fogo. Esta peça de vestuário e/ou tecido 
não é resistente às chamas e não deve ser utilizada perto de calor, chama aberta ou faíscas, nem em ambientes potencialmente infl amáveis.  Não reutilizar.  

 Outra(s) informação(ões) de certifi cação independente(s) da marcação CE e do organismo notifi cado europeu.

DESEMPENHO DESTA VESTIMENTA:

PROPRIEDADES FÍSICAS DO TECIDO
Ensaio Método de ensaio Resultado Classe da norma EN*

Resistência à abrasão EN 530, método 2 > 100 ciclos 2/6***
Resistência à fl exão EN ISO 7854, método B > 100.000 ciclos 6/6***
Resistência ao rasgamento trapezoidal EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Resistência à tração EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Resistência à perfuração EN 863 > 10 N 2/6
Resistência da superfície a HR de 25%** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 interior e exterior ≤ 2,5x109 Ohm N/A

N/A = Não aplicável * De acordo com a norma EN 14325:2004 ** Ver limitações de utilização *** Ponto fi nal visual
RESISTÊNCIA DO TECIDO À PENETRAÇÃO POR LÍQUIDOS EN ISO 6530

Produto químico Índice de penetração – classe da norma EN* Índice de repelência – 
classe da norma EN*

Ácido sulfúrico (30%) 3/3 3/3
Hidróxido de sódio (10%) 3/3 3/3

* De acordo com a norma EN 14325:2004
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RESISTÊNCIA DO TECIDO À PERMEAÇÃO POR LÍQUIDOS (EN ISO 6529, MÉTODO A – TEMPO DE PENETRAÇÃO A 1 μg/cm2/min)
Produto químico Tempo de penetração (min) Classe da norma EN*

Ácido sulfúrico (18%) > 480 6/6
* De acordo com a norma EN 14325:2004  As costuras reforçadas não proporcionam uma barreira à permeação de líquidos

RESISTÊNCIA DO TECIDO À PENETRAÇÃO DE AGENTES INFECCIOSOS
Ensaio Método de ensaio Classe da norma EN*

Resistência à penetração de sangue e fl uidos corporais utilizando sangue sintético ISO 16603 3/6
Resistência à penetração de organismos patogénicos 
transmitidos pelo sangue utilizando o bacteriófago Phi-X174 ISO 16604, procedimento C sem classifi cação

Resistência à penetração de líquidos contaminados EN ISO 22610 1/6
Resistência à penetração de aerossóis biologicamente contaminados ISO/DIS 22611 1/3
Resistência à penetração de poeiras biologicamente contaminadas ISO 22612 1/3

* De acordo com a norma EN 14126:2003
DESEMPENHO NO ENSAIO DA TOTALIDADE DA VESTIMENTA

Método de ensaio Resultado do ensaio Classe da norma EN
Tipo 5: Ensaio de fuga para o interior de partículas de aerossóis (EN ISO 13982-2) Aprovado*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 

8/10 ≤ 15%** N/A
Vestimenta de proteção de acordo com a norma EN 1073-2 > 50 2 de 3***
Tipo 6: Ensaio de pulverização de baixo nível (EN ISO 17491-4, método A) Aprovado N/A
Resistência das costuras (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

N/A = Não aplicável * De acordo com a norma EN 14325:2004 ** 82/90 signifi ca 91,1% dos valores Ljnm ≤ 30% and 8/10 signifi ca 80% dos valores Ls 
≤ 15%

*** Ensaio realizado com punhos, capuz, tornozelos com fi ta e aba do zíper 
Para mais informacoes sobre a efi cacia da barreira, contacte o seu fornecedor ou a DuPont: www.ipp.dupont.com

O PRODUTO FOI CONCEBIDO PARA PROTEGER CONTRA OS SEGUINTES RISCOS: Esta vestimenta foi concebida para proteger 
os trabalhadores contra substâncias perigosas, ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação humana. Em função da toxicidade química e das condições de 
exposição, é geralmente usada como proteção contra determinadas partículas (Tipo 5) e salpicos ou pulverizações líquidas limitadas (Tipo 6). Para obter a proteção 
requerida, é necessário utilizar uma máscara completa com fi ltro, adequada às condições de exposição e bem presa ao capuz, bem como aplicar fi ta adicional em torno 
do capuz, punhos, tornozelos e aba do zíper. O tecido utilizado para esta vestimenta foi testado de acordo com a norma EN 14126:2003 (vestuário de proteção contra 
agentes infecciosos) com a conclusão de que o material proporciona uma barreira limitada contra agentes infecciosos (ver tabela acima). 

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Esta peça de vestuário e/ou tecido não é resistente às chamas e não deve ser utilizada perto de calor, chama aberta 
ou faíscas, nem em ambientes potencialmente infl amáveis. O Tyvek® derrete a 135°C. Um tipo de exposição a perigos biológicos não correspondente ao nível de 
estanquidade da peça de vestuário pode levar à contaminação biológica do usuário. A exposição a determinadas partículas muito fi nas, a pulverizações líquidas 
intensivas e a salpicos de substâncias perigosas poderá exigir vestimentas com resistência mecânica e propriedades de barreira superiores às apresentadas por esta 
vestimenta. O usuário deve garantir a compatibilidade adequada entre o reagente e o vestuário, antes da utilização. O usuário também deve verifi car os dados relativos 
ao tecido e à permeabilidade química relativa à substância ou substâncias usadas. As costuras desta vestimenta não proporcionam uma barreira à entrada de agentes 
infecciosos nem são uma barreira à permeação de líquidos. Para aumentar a proteção, o usuário deve selecionar uma peça de vestuário com costuras que ofereçam uma 
proteção equivalente à do tecido (por exemplo, costuras reforçadas ou com fi ta sobreposta). Para reforçar a proteção e obter a proteção requerida em determinadas 
aplicações, será necessário aplicar fi ta nos punhos, tornozelos, capuz e aba do zíper. O usuário deve verifi car se é possível um ajuste hermético, caso a aplicação o exija. 
Devem ser tomadas precauções na aplicação da fi ta para que não surjam rugas no tecido ou na fi ta que possam agir como canais. Ao aplicar fi ta no capuz, utilizar 
pedaços pequenos (± 10 cm) de fi ta sobrepostos. Esta vestimenta satisfaz os requisitos de resistência da superfície da norma EN 1149-5:2008, quando avalida de acordo 
com a norma EN 1149-1:2006. O tratamento antiestático só é efi caz em níveis de humidade relativa iguais ou superiores a 25%, e o usuário deverá assegurar a correta 
ligação à terra tanto da vestimenta quanto de quem a veste. O desempenho de dissipação eletrostática tanto da vestimenta quanto de quem a veste deve ser obtido 
continuamente, de forma a que a resistência entre a pessoa que enverga o vestuário protetor dissipativo eletrostático e a terra seja inferior a 108 Ohm (por exemplo, 
através da utilização de calçado/sistema de pavimento adequado, um cabo de terra, ou outro meio apropriado). Não abrir ou remover o vestuário protetor dissipativo 
eletrostático na presença de atmosferas infl amáveis ou explosivas, ou durante o manuseamento de substâncias infl amáveis ou explosivas. Não utilizar o vestuário 
protetor dissipativo eletrostático em atmosferas enriquecidas com oxigénio sem a autorização prévia do responsável pela segurança. O desempenho de dissipação 
eletrostática do vestuário pode ser afetado pela humidade relativa, desgaste, possível contaminação e envelhecimento. O vestuário protetor dissipativo eletrostático 
deve cobrir permanentemente todos os materiais não conformes durante a utilização normal (incluindo a torção e os movimentos). Nas situações em que o nível de 
dissipação eletrostática é uma característica de desempenho crucial, o usuário fi nal deve avaliar a totalidade do conjunto envergado, incluindo as peças de vestuário 
exteriores e interiores, o calçado e o restante EPI. A DuPont pode disponibilizar informações adicionais sobre ligações à terra. Certifi que-se de que escolheu o vestuário 
adequado para o seu trabalho. Para obter aconselhamento, contacte o seu fornecedor ou a DuPont. O usuário deve efetuar uma análise de riscos que servirá de base à sua 
seleção do EPI. Ele será o único responsável pela combinação correta de vestimenta de proteção de corpo inteiro e equipamento auxiliar (luvas, botas, equipamento de 
proteção respiratória, etc.), bem como pela determinação do tempo em que esta vestimenta pode ser usada numa tarefa específi ca em relação à sua efi cácia protetora, 
conforto ou esforço térmico. A DuPont declina quaisquer responsabilidades decorrentes da utilização incorreta desta vestimenta.

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO: No caso improvável da existência de defeitos, não utilize a vestimenta.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: Esta vestimenta pode ser armazenada a temperaturas entre 15 e 25°C no escuro (caixa de cartão) 
e sem exposição à radiação UV. A DuPont realizou testes de envelhecimento natural e acelerado, tendo concluído que este tecido mantém uma resistência física 
e propriedades de barreira adequadas durante um período de 10 anos. As propriedades antiestáticas podem diminuir ao longo do tempo. O usuário deve garantir que 
a efi cácia dissipativa é sufi ciente para a aplicação. O produto deve ser transportado e armazenado na embalagem original.

ELIMINAÇÃO: Esta vestimenta pode ser incinerada ou enterrada num aterro controlado sem prejudicar o meio ambiente. A eliminação de vestuário contaminado 
é regulada por leis nacionais ou locais.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: A declaração de conformidade pode ser transferida em: www.safespec.dupont.co.uk

NEDERLANDS  GEBRUIKSINSTRUCTIES

BINNENETIKET  Handelsmerknaam.  Fabrikant van de overall.  Modelidentifi catie – Tyvek® 500 Xpert model CHF5 is de modelnaam voor 
een beschermende overall met kap met elastisch aansluitende mouwen, broekspijpen, gezichts- en rompbeschermingsstukken. Deze gebruiksaanwijzing bevat 
informatie over deze overall.  CE-markering - Overalls voldoen aan de vereisten voor categorie III persoonlijke beschermingsuitrusting volgens de Europese 
wetgeving, Verordening (EU) 2016/425. Typeonderzoek en kwaliteitsgarantiecertifi caten werden uitgegeven door SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 
00211 HELSINKI, Finland, geïdentifi ceerd door het EC Notifi ed Body-nummer 0598.  Geeft overeenstemming aan met Europese normen voor chemische 
beschermingskleding.  Bescherming tegen besmetting met radioactieve deeltjes volgens EN 1073-2:2002.  EN 1073-2 clausule 4.2. eist materiaal 
dat bestand is tegen ontsteking. Bij deze overal is die eigenschap echter niet getest.  Deze overall is antistatisch behandeld en biedt elektrostatische 
bescherming volgens EN 1149-1:2006, inclusief EN 1149-5:2008, mits correct geaard.  “Typen” volledige lichaamsbescherming voor deze overalls bepaald 
door de Europese normen voor chemische beschermingskleding: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Type 5) en EN 13034:2005 + A1:2009 (Type 6). Deze overall 
voldoet eveneens aan de eisen van EN 14126:2003 Type 5-B en Type 6-B.  De drager van de kledingstukken dient deze instructies vóór gebruik te lezen. 

 Pictogram met maten geeft de lichaamsmaten (cm) en de onderlinge samenhang met de lettercode weer. Controleer uw lichaamsmaten en selecteer 
de juiste maat.  Land van herkomst.  Productiedatum.  Brandbaar materiaal. Weghouden van vuur. Deze kledingstukken en/of stoff en zijn niet 
brandbestendig en moeten niet worden gebruikt in de buurt van hitte, open vuur, vonken of in potentieel brandbare omgevingen.  Niet hergebruiken.  

 Andere certifi ceringsinformatie, onafhankelijk van de CE-markering en de Europese aangemelde instantie.     

PRESTATIES VAN DEZE OVERALL:
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Test Testmethode Resultaat EN-klasse*
Slijtweerstand EN 530 methode 2 > 100 cycli 2/6***
Buig- en scheurweerstand EN ISO 7854 methode B > 100.000 cycli 6/6***
Trapezoïdale scheurweerstand EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Treksterkte EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Lekweerstand EN 863 > 10 N 2/6
Oppervlakteweerstand bij RH 25%** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 binnenzijde en buitenzijde ≤ 2,5x109 Ohm n.v.t.

n.v.t. = niet van toepassing * Overeenkomstig EN 14325:2004 ** Zie gebruiksbeperkingen *** Visueel eindpunt
WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN INDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN EN ISO 6530

Chemisch Penetratie-index - EN-klasse* Afstotingsindex - EN-klasse*
Zwavelzuur (30%) 3/3 3/3
Natriumhydroxide (10%) 3/3 3/3

* Overeenkomstig EN 14325:2004
WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN DOORDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN (EN ISO 6529 METHODE A - TIJD VAN DOORDRINGEN BIJ 1 μg/cm2/min)

Chemisch Doordringingstijd (min) EN-klasse*
Zwavelzuur (18%) > 480 6/6

* Overeenkomstig EN 14325:2004  Gestikte naden bieden geen bescherming tegen het doordringen van vloeistoff en
WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN INDRINGEN VAN BESMETTELIJKE AGENTIA

Test Testmethode EN-klasse*
Weerstand tegen indringen van bloed en lichaamsvocht 
door gebruik van synthetisch bloed ISO 16603 3/6

Weerstand tegen indringen van door bloed overdraagbare 
ziektekiemen d.m.v. bacteriofaag Phi-X174 ISO 16604 Procedure C geen classifi catie

Weerstand tegen indringen van besmette vloeistoff en EN ISO 22610 1/6
Weerstand tegen indringen van biologisch besmette aerosoldeeltjes ISO/DIS 22611 1/3
Weerstand tegen indringen van biologisch besmette stofdeeltjes ISO 22612 1/3

* Overeenkomstig EN 14126:2003
TESTRESULTATEN VOLLEDIGE UITRUSTING

Testmethode Testresultaat EN-klasse
Type 5: test op inwaartse lekkage van aerosoldeeltjes (EN ISO 13982-2) Geslaagd*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 

8/10 ≤ 15%** n.v.t.
Beschermingsfactor overeenkomstig EN 1073-2 > 50 2 van 3***
Type 6: sproeitest laag niveau (EN ISO 17491-4, methode A) Geslaagd n.v.t.
Naadsterkte (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*
n.v.t. = niet van toepassing * Overeenkomstig EN 14325:2004 ** 82/90 betekent 91,1% Ljnm-waarden ≤ 30% en 8/10 betekent 80% Ls-waarden ≤ 15%

*** Test uitgevoerd met afgeplakte mouwen, kap, broekspijpen en ritsafdichting 
 Voor meer informatie over de beschermende prestatie kunt u contact opnemen met uw leverancier of DuPont: www.ipp.dupont.com
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RISICO’S WAARTEGEN HET PRODUCT BESCHERMT OP GROND VAN ZIJN ONTWERP: Deze overall dient om arbeiders 
te beschermen tegen schadelijke stoff en of om gevoelige producten en processen te beschermen tegen besmetting door mensen. Afhankelijk van de 
chemische giftigheid en de blootstellingsomstandigheden, wordt hij voornamelijk gebruikt voor bescherming tegen fi jne deeltjes (Type 5) en beperkte 
vloeibare spatten of besproeiingen (Type 6). Een volledig gezichtsmasker met fi lter dat geschikt is voor de blootstellingsomstandigheden en nauwsluitend 
aan de kap is bevestigd met extra tape rond de kap, mouwen, broekspijpen en ritsafdekking, is noodzakelijk om de vereiste bescherming te verkrijgen. 
De stof die voor deze overall is gebruikt, is getest overeenkomstig EN 14126:2003 (beschermende kleding tegen besmettelijke agentia). Uit deze test bleek 
dat de stof beperkte bescherming biedt tegen besmettelijke agentia (zie bovenstaande tabel). 

GEBRUIKSBEPERKINGEN: Deze kledingstukken en/of stoff en zijn niet brandbestendig en moeten niet worden gebruikt in de buurt van hitte, open 
vuur, vonken of in potentieel brandbare omgevingen. Tyvek® smelt bij 135 °C. Mogelijk raakt de gebruiker besmet doordat de dichtheid van de kledingstukken 
onvoldoende bescherming biedt tegen een bepaalde blootstelling aan biologische gevaren. Bij blootstelling aan bepaalde zeer fi jne deeltjes, intensieve 
vloeibare besproeiing en spatten van gevaarlijke stoff en zijn overalls nodig met een hogere mechanische sterkte en betere beschermende eigenschappen 
dan wat deze overall biedt. Vóór gebruik dient de gebruiker zich ervan te verzekeren dat het reagens compatibel is met de kledingstukken. Daarnaast moet 
de gebruiker het materiaal en de chemische permeatiegegevens controleren voor de gebruikte substantie(s). De gestikte naden van deze overall bieden geen 
bescherming tegen besmettelijke agentia noch tegen het doordringen van vloeistoff en. Voor een hogere bescherming moet de drager een kledingstuk kiezen 
met naden die dezelfde bescherming als de stof bieden (bijvoorbeeld gestikte en overplakte naden). Voor een betere bescherming en om te zorgen voor de 
vereiste bescherming in bepaalde toepassingen, is het nodig de mouwen, broekspijpen, kap en ritsafdekking af te plakken. De gebruiker moet controleren of 
nauwsluitend afplakken mogelijk is als dit voor de toepassing vereist is. Het afplakken moet zorgvuldig gebeuren want er mogen geen vouwen in de stof of de 
tape zitten omdat dergelijke vouwen als kanalen kunnen dienen. Bij het vastplakken van de kap moeten kleine stukken (± 10 cm) tape worden gebruikt die 
elkaar overlappen. Deze kledingstukken voldoen aan de oppervlakteweerstandvereisten van EN 1149-5:2008 wanneer deze worden gemeten overeenkomstig 
EN 1149-1:2006. De antistatische behandeling is alleen eff ectief in een relatieve luchtvochtigheid van 25% of hoger en de gebruiker moet zorgen voor een 
correcte aarding van zowel het kledingstuk als van zichzelf. De elektrostatisch dissipatieve prestatie van zowel het kledingstuk als de drager moet doorlopend 
op zodanige wijze worden bewerkstelligd dat de weerstand tussen de persoon die de elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding draagt, en de aarde niet 
meer dan 108 Ohm bedraagt, bijvoorbeeld door het gebruik van gepast schoeisel/een gepast vloersysteem, gebruik van een aardingskabel of andere passende 
middelen. Elektrostatisch dissipatieve beschermingskleding mag niet worden geopend of worden verwijderd in aanwezigheid van brandbare of explosieve 
atmosferen of terwijl er met brandbare of explosieve stoff en wordt gewerkt. Elektrostatisch dissipatieve beschermingskleding mag niet worden gebruikt in met 
zuurstof verrijkte atmosferen zonder de voorafgaande goedkeuring van de verantwoordelijke veiligheidsingenieur. De elektrostatisch dissipatieve prestaties 
van de elektrostatisch dissipatieve kledingstukken kunnen worden aangetast door slijtage, mogelijke vervuiling en ouderdom. Elektrostatisch dissipatieve 
beschermingskleding moet tijdens normaal gebruik (inclusief buigingen en bewegingen) voortdurend alle stoff en bedekken die niet conform de normen zijn. 
In situaties waarin het statische dissipatieniveau een kritieke prestatie-eigenschap is, moeten eindgebruikers de prestaties evalueren van hun volledige uitrusting 
zoals die wordt gedragen, inclusief bovenkleding, onderkleding, schoeisel en andere persoonlijke beschermingsuitrusting. Meer informatie over de aarding kunt u 
verkrijgen bij DuPont. Zorg ervoor dat u het geschikte kledingstuk voor uw werkzaamheden hebt gekozen. Voor advies kunt u terecht bij uw leverancier of DuPont. 
De gebruiker moet een risicoanalyse uitvoeren waarop hij zijn keuze van persoonlijke beschermingsuitrusting dient te baseren. De gebruiker oordeelt als enige 
wat de juiste combinatie is van de overall voor volledige lichaamsbescherming en de aanvullende uitrusting (handschoenen, veiligheidsschoeisel, uitrusting 
voor ademhalingsbescherming, enzovoort) en hoelang deze overall kan worden gedragen voor een specifi eke opdracht, waarbij hij rekening houdt met de 
beschermende prestaties, het draagcomfort en de hittebestendigheid. DuPont draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor verkeerd gebruik van deze overall.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK: Draag de overall niet in het zeldzame geval dat deze defecten vertoont.

OPSLAG EN TRANSPORT: Deze overall dient in donkere ruimtes (kartonnen doos) te worden opgeslagen, met een temperatuur tussen 15 en 
25 °C en zonder blootstelling aan UV-licht. DuPont heeft natuurlijke en versnelde verouderingstesten uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat deze stof 
gedurende meer dan 10 jaar voldoende natuurlijke sterkte en beschermende eigenschappen behoudt. De antistatische eigenschappen kunnen in de loop 
der tijd afnemen. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de dissipatieve prestatie voldoende is voor het gebruik. Het product moet worden getransporteerd 
en opgeslagen in de originele verpakking.

VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE KLEDINGSTUKKEN: Deze overall kan op milieuvriendelijke wijze worden verbrand of 
gedeponeerd op een gecontroleerde stortplaats. De verwijdering van besmette kledingstukken wordt gereglementeerd door nationale of lokale wetten.

CONFORMITEITSVERKLARING: De conformiteitsverklaring kan worden gedownload op: www.safespec.dupont.co.uk

NORSK  BRUKSANVISNING

ETIKETTMERKING PÅ INNSIDEN  Varemerke.  Produsent av dressen.  Identifi kasjon av modellen – Tyvek® 500 Xpert model CHF5 
er navnet på en vernedress med hette og med elastisitet ved mansjetter, ankel, linning og elastisitet mot ansiktet. Denne bruksanvisningen inneholder 
informasjon som gjelder denne kjeledressen.  CE-merking – Kjeledressen oppfyller kravene til personlig verneutstyr i kategori III i henhold til europeisk 
lovgivning, forordning (EU) 2016/425. Sertifi kater for typegodkjennelse og kvalitetssikring er utstedt av SGS (SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 
00211 HELSINKI, Finland, som identifi seres som EU Teknisk kontrollorgan nr. 0598).  Angir samsvar med gjeldende europeiske standarder for vernetøy 
mot kjemikalier.  Beskyttelse mot radioaktiv forurensing fra partikler i henhold til EN 1073-2:2002.  EN 1073-2 punkt 4.2. krever motstand mot 
antennelse. Denne kjeledressen har imidlertid ikke blitt testet med hensyn til motstand mot antennelse.  Denne kjeledressen er antistatisk behandlet 
og gir elektrostatisk beskyttelse i henhold til EN 1149-1:2006 i kombinasjon med EN 1149-5:2008 ved korrekt jording.  ”Typene” beskyttelse av hele 
kroppen som oppnås med denne kjeledressen slik det er defi nert i europeiske standarder for vernetøy mot kjemikalier: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 
(type 5) og EN 13034:2005 + A1:2009 (type 6). Denne kjeledressen oppfyller også kravene i EN 14126:2003 type 5-B og type 6-B.  Brukeren må lese 
denne bruksanvisningen.  Symbolene for størrelse angir kroppsmål (cm) og forhold til bokstavkoder. Sjekk mål på kroppen for å velge korrekt størrelse. 

 Opphavsland.  Produksjonsdato.  Brennbart materiale. Holdes på avstand fra åpen ild. Dette plagget og/eller materialet er ikke fl ammebestandig 
og skal ikke brukes i nærheten av varme, åpen ild, gnister eller i potensielt brennbare omgivelser.  Skal ikke gjenbrukes.   Andre sertifi seringer 
uavhengig av CE-merkingen og det europeiske tekniske kontrollorganet.     

KJELEDRESSENS EGENSKAPER:
MATERIALETS FYSISKE EGENSKAPER

Test Testmetode Resultat EN-klasse*
Slitestyrke EN 530-metode 2 > 100 sykluser 2/6***
Motstand mot sprekkdannelse ved bøyning EN ISO 7854-metode B > 100 000 sykluser 6/6***
Trapesoidal rivefasthet EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Strekkfasthet EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Motstand mot gjennomstikking EN 863 > 10 N 2/6
Overfl atemostand ved RH 25 %** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 innside og utside ≤ 2,5 x 109 Ohm I/R

I/R = Ikke relevant * I henhold til EN 14325:2004 ** Se begrensninger for bruk *** Synlig endepunkt
MATERIALETS MOTSTAND MOT VÆSKEINNTRENGNING EN ISO 6530

Kjemikalie Gjennomtrengningsindeks – EN-klasse* Avstøtningsindeks – EN-klasse*
Svovelsyre (30 %) 3/3 3/3
Natriumhydroksid (10 %) 3/3 3/3

* I henhold til EN 14325:2004
MATERIALETS MOTSTAND MOT VÆSKEGJENNOMTRENGNING (EN ISO 6529-METODE A – GJENNOMBRUDDSTID VED 1 μg/cm2/min)

Kjemikalie Gjennombruddstid (min) EN-klasse*
Svovelsyre (18 %) > 480 6/6

* I henhold til EN 14325:2004  Sydde sømmer utgjør ingen barriere mot væskegjennomtrengning
MATERIALETS MOTSTAND MOT SMITTESTOFFER

Test Testmetode EN-klasse*
Motstand mot blod og kroppsvæsker ved bruk av syntetisk blod ISO 16603 3/6
Motstand mot inntrengning av blodbårne patogener ved bruk av 
Phi-X174 bakteriofag ISO 16604 prosedyre C Ingen klassifi sering

Motstand mot inntrengning av kontaminerte væsker EN ISO 22610 1/6
Motstand mot inntrengning av biologisk kontaminerte aerosoler ISO/DIS 22611 1/3
Motstand mot inntrengning av biologisk kontaminert støv ISO 22612 1/3

* I henhold til EN 14126:2003
EGENSKAPER FOR HEL DRESS

Testmetode Testresultat EN-klasse
Type 5: Partikkelaerosoltest – innvendig lekkasje (EN ISO 13982-2) Godkjent*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 

8/10 ≤ 15 %** I/R
Beskyttelsesfaktor i henhold til EN 1073-2 > 50 2 av 3***
Type 6: Spruttest – lav styrke (EN ISO 17491-4, metode A) Godkjent I/R
Sømstyrke (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

I/R = Ikke relevant * I henhold til EN 14325:2004 ** 82/90 betyr 91,1 % av Ljnm-verdier ≤ 30 % og 8/10 betyr 80 % av Ls-verdier ≤ 15 %
*** Testen er utført med teip over mansjetter, hette, ankler og glidelåsklaff  

Ytterligere informasjon om barriereegenskapene kan fås hos forhandler eller DuPont: www.ipp.dupont.com

RISIKOER SOM PRODUKTET ER BEREGNET PÅ Å BESKYTTE MOT: Denne kjeledressen er beregnet på å beskytte mennesker 
mot farlige stoff er, eller følsomme produkter og prosesser mot forurensning fra mennesker. Avhengig av forholdene for kjemisk toksisitet og eksponering 
brukes den vanligvis til beskyttelse mot fi ne partikler (type 5) og væskesprut med begrenset styrke (type 6). En heldekkende maske med fi lter som er egnet 
for eksponeringsforholdene, og med god tetning til hetten samt ytterligere gjenteiping rundt hette, mansjetter, ankler og glidelåsklaff  er nødvendig for 
å oppnå den påståtte graden av beskyttelse. Materialet som brukes i denne kjeledressen, har bestått alle EN 14126:2003-tester (vernetøy mot smittestoff er) 
med den konklusjon at materialet utgjør en begrenset barriere mot smittestoff er (se tabellen over). 

BEGRENSNINGER FOR BRUK: Dette plagget og/eller materialet er ikke fl ammebestandig og skal ikke brukes i nærheten av varme, åpen ild, 
gnister eller i potensielt brennbare omgivelser. Tyvek® smelter ved 135 °C. Det kan ikke utelukkes at en type eksponering for biologisk smittefarlige stoff er 
som ikke samsvarer med tettheten til plagget, kan føre til biokontaminasjon av brukeren. Eksponering for svært fi ne partikler, kraftig væskespray og sprut 
fra farlige stoff er kan kreve kjeledresser med høyere mekanisk styrke og barriereegenskaper enn denne kjeledressen har. Brukeren må påse at det foreligger 
egnet samsvar mellom reagens og bekledning før bruk. Dessuten må brukeren verifi sere gjennomtrengningsdata for materialet og de kjemiske stoff ene 
som brukes. De sydde sømmene på denne kjeledressen utgjør ingen barriere mot smittestoff er eller mot væskegjennomtrengning. For økt beskyttelse må 
brukeren velge et plagg som har sømmer som har samme grad av beskyttelse som materialet (f.eks. sydde og teipede sømmer). For å oppnå ytterligere 
beskyttelse og den påståtte beskyttelsen ved visse anvendelser vil det være nødvendig å teipe over mansjetter, ankler, hette og glidelåsklaff . Brukeren må 
påse at det er mulig å teipe godt igjen hvis anvendelsen krever det. Brukeren må være nøye når teipen påføres, slik at det ikke oppstår bretter i materialet 
eller teipen, da disse kan fungere som kanaler. Ved teiping av hetten må det brukes små teipbiter (± 10 cm), og disse skal overlappe hverandre. Dette plagget 
oppfyller kravene til overfl atemotstand i EN 1149-5:2008 når målingen skjer i henhold til EN 1149-1:2006. Den antistatiske behandlingen er bare eff ektiv 
ved en relativ luftfuktighet på 25 % eller høyere, og brukeren må påse god jording av både plagget og seg selv. Dressens og brukerens evne til å utlade 
statisk elektrisitet skal være kontinuerlig og oppnås slik at motstanden mellom brukeren av den elektrostatisk utladende bekledningen (ESD-bekledning) 
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og jord skal være mindre enn 108 Ohm, f.eks. ved bruk av egnet fottøy/gulvsystem, jordkabel eller andre egnede metoder. ESD-bekledning må ikke 
åpnes eller tas av i brannfarlige eller eksplosive atmosfærer eller ved håndtering av brannfarlige eller eksplosive stoff er. ESD-bekledning må ikke brukes 
i oksygenrik atmosfære uten godkjenning fra ansvarlig sikkerhetsingeniør. De elektrostatisk utladende egenskapene til ESD-bekledning kan påvirkes av 
relativ luftfuktighet, slitasje, eventuell forurensning og elde. ESD-bekledning skal permanent dekke alt ikke-samsvarende materiale ved vanlig bruk (også 
ved bøying og andre bevegelser). I situasjoner der elektrostatisk utladende egenskaper er av kritisk betydning, bør sluttbrukerne vurdere evnen til å utlade 
statisk elektrisitet som den samlede bekledningen har, inkludert utvendige plagg, innvendige plagg, fottøy og annet personlig verneutstyr. Mer informasjon 
om jording kan fås fra DuPont. Påse at du har riktig plagg for jobben du skal utføre. Trenger du mer informasjon, kan du kontakte en forhandler eller DuPont. 
Brukeren må utføre en risikoanalyse som skal danne grunnlaget for valg av personlig verneutstyr. Brukeren skal ha det fulle ansvar for valg av riktig 
kombinasjon av heldekkende vernedress og tilleggsutstyr (hansker, sko, åndedrettsvern osv.) og for hvor lenge denne dressen kan brukes på en bestemt jobb 
med tanke på beskyttende egenskaper, brukskomfort eller varmestress. DuPont skal ikke holdes ansvarlig for feil bruk av denne kjeledressen.

KLARGJØRING FOR BRUK: Hvis kjeledressen mot formodning er defekt, må du ikke bruke den.

LAGRING OG FRAKT: Denne kjeledressen kan lagres ved temperaturer på mellom 15 og 25 °C i mørke (i kartongen) uten eksponering for ultrafi olett 
lys. DuPont har gjennomført tester med naturlig og kunstig aldring som har konkludert med at materialet ikke taper fysisk styrke og barriereegenskaper over 
en tiårs periode. De antistatiske egenskapene kan reduseres over tid. Brukeren må påse at de utladende egenskapene er tilstrekkelige for den aktuelle bruken. 
Produktet skal fraktes og lagres i originalemballasjen.

AVHENDING: Denne kjeledressen kan brennes eller graves ned i regulerte deponier uten at det skader miljøet. Avhending av forurensede klær er 
regulert av nasjonale eller lokal lover.

SAMSVARSERKLÆRING: Samsvarserklæring kan lastes ned på: www.safespec.dupont.co.uk

DANSK  BRUGSANVISNING

TEKST PÅ INDVENDIG ETIKET  Varemærke.  Producent af heldragt.  Modelidentifi kation – Tyvek® 500 Xpert model CHF5 er 
modelnavnet på en beskyttende heldragt med hætte og elastik ved håndled, ankel, ansigt og talje. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om denne 
heldragt.  CE-mærkning – Heldragten er i overensstemmelse med kravene for kategori III for personligt beskyttelsesudstyr i henhold til forordning (EU) 
2016/425 i EU-lovgivningen. Typetest- og kvalitetssikringsattester blev udstedt af SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, 
identifi ceret som EU-bemyndiget organ med nummer 0598.  Angiver overensstemmelse med EU-standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning. 

 Beskyttelse mod radioaktiv partikelkontaminering i henhold til EN 1073-2:2002.  Afsnit 4.2 i EN 1073-2 kræver, at produktet har 
antændelseshæmmende egenskaber. Den egenskab er dog ikke testet med denne heldragt.  Denne heldragt har fået antistatisk behandling og yder 
beskyttelse mod statisk elektricitet i overensstemmelse med EN 1149-1:2006, herunder EN 1149-5:2008 med korrekt jordforbindelse.  ”Typer” af fuld 
kropsbeskyttelse, som denne heldragt opfylder, og som defi neres af EU-standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 
(type 5) og EN 13034:2005 + A1:2009 (type 6). Denne heldragt opfylder også kravene i EN 14126:2003 type 5-B og type 6-B.  Brugeren skal læse denne 
brugsanvisning før brug.  Piktogrammet over størrelser angiver kropsmål (cm) og sammenhæng med bogstavkoden. Kontrollér dine kropsmål, og vælg den 
korrekte størrelse.  Fremstillingsland.  Fremstillingsdato.  Brandbart materiale. Hold på afstand af ild. Denne beklædningsgenstand og/eller stoff et 
er ikke fl ammebestandigt og må ikke anvendes tæt ved varmekilder, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige omgivelser.  Må ikke genbruges.  

 Oplysninger fra andre certifi ceringer er uafhængige af CE-mærkning og det EU-bemyndigede organ.     

HELDRAGTENS YDEEVNE:
STOFFETS FYSISKE EGENSKABER

Test Testmetode Resultat EN-klasse*
Slidstyrke EN 530 metode 2 > 100 cyklusser 2/6***
Bestandighed over for revnedannelse EN ISO 7854 metode B > 100.000 cyklusser 6/6***
Trapezformet rivemodstand EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Trækstyrke EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Punkturresistens EN 863 > 10 N 2/6
Overfl ademodstand på RH 25 %** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 ind- og udvendigt ≤ 2,5 x 109 ohm –

– = Ikke relevant * I henhold til EN 14325:2004 ** Se anvendelsesbegrænsninger *** Visuelt slutpunkt
STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING AF VÆSKER EN ISO 6530

Kemikalie Gennemtrængningsindeks – EN-klasse* Indeks for væskeafvisende evne 
– EN-klasse*

Svovlsyre (30 %) 3/3 3/3
Natriumhydroxid (10 %) 3/3 3/3

* I henhold til EN 14325:2004
STOFFETS BESTANDIGHED OVER FOR VÆSKEGENNEMTRÆNGNING (EN ISO 6529, METODE A – GENNEMTRÆNGNINGSTID VED 1 μg/cm²/min.)

Kemikalie Gennemtrængningstid (min.) EN-klasse*
Svovlsyre (18 %) > 480 6/6

* I henhold til EN 14325:2004  Syede sømme yder ingen beskyttelse mod væskegennemtrængning
STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING AF SMITSOMME AGENSER

Test Testmetode EN-klasse*
Modstand mod gennemtrængning af blod og kropsvæsker, 
der indeholder syntetisk blod ISO 16603 3/6

Modstand over for gennemtrængning af blodbårne smitstoff er, 
der indeholder Phi-X174-bakteriofag ISO 16604 procedure C ingen klassifi cering

Modstand mod gennemtrængning af forurenede væsker EN ISO 22610 1/6
Modstand mod gennemtrængning af biologisk forurenede aerosoler ISO/DIS 22611 1/3
Modstand mod gennemtrængning af biologisk forurenet støv ISO 22612 1/3

* I henhold til EN 14126:2003
TEST AF HELDRAGTS YDEEVNE

Testmetode Testresultat EN-klasse
Type 5: Test af indadgående aerosolpartikler (EN ISO 13982-2) Bestået*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 

8/10 ≤ 15 %** –
Beskyttelsesfaktor i henhold til EN 1073-2 > 50 2 af 3***
Type 6: Test af sprøjt af mindre omfang (EN ISO 17491-4, metode A) Bestået –
Sømstyrke (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

– = Ikke relevant. * I henhold til EN 14325:2004. ** 82/90 betyder 91,1 % Ljnm-værdier ≤ 30 %, og 8/10 betyder 80 % Ls-værdier ≤ 15 %. 
*** Test udført med tapede manchetter, hætte, ankler og lynlåsfl ap.

 For yderligere oplysninger om spærreevne bedes du kontakte din leverandør eller DuPont: www.ipp.dupont.com

FARER, SOM PRODUKTET ER DESIGNET TIL AT BESKYTTE MOD: Denne heldragt er designet til at beskytte arbejdere mod 
farlige stoff er eller sensitive produkter og processer fra menneskeskabt forurening. Afhængigt af kemisk toksicitet og eksponeringsforhold anvendes den 
typisk til beskyttelse mod mikropartikler (type 5) og begrænsede væskestænk eller -sprøjt (type 6). Det er nødvendigt med en ansigtsmaske, der dækker 
hele ansigtet, med et fi lter, der er egnet til eksponeringsforholdene og tæt omsluttet af hætten, samt tape om hætte, manchetter og ankler samt lynlåsfl ap 
for at opnå den påståede beskyttelse. Stoff et til denne heldragt har bestået alle tests i henhold til EN 14126:2003 (beskyttelsesbeklædning mod smitsomme 
agenser) med konklusionen, at materialet yder begrænset modstand mod smitsomme agenser (se ovenstående tabel). 

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER: Denne beklædningsgenstand og/eller stoff et er ikke fl ammebestandigt og må ikke anvendes tæt ved 
varmekilder, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige omgivelser. Tyvek® smelter ved 135 °C. Det er muligt, at en type eksponering mod biologiske 
farer, der ikke tilsvarer beklædningsdelens tæthedsniveau, kan medføre biologisk kontaminering af brugeren. Eksponering for visse meget fi ne partikler, 
intensive væskesprøjt og stænk af farlige stoff er kan kræve heldragter af højere mekanisk styrke og med højere spærreevne, end denne heldragt kan yde. 
Brugeren skal før anvendelse sikre passende reagens i forhold til dragtens kompatibilitet. Derudover skal brugeren kontrollere oplysninger om tekstilerne 
og den kemiske gennemtrængelighed for de stoff er, der anvendes. De syede sømme i denne heldragt yder ingen beskyttelse mod smitsomme agenser eller 
væskegennemtrængning. Hvis der ønskes ekstra beskyttelse, skal brugeren i stedet vælge en heldragt med sømme, der yder samme beskyttelse som stoff et, 
f.eks. syede og tapede sømme. For øget beskyttelse og for at opnå den påståede beskyttelse under visse former for anvendelse skal man tape manchetter, 
ankler, hætte og lynlåsfl ap til. Brugeren skal bekræfte, at det er muligt at tape stramt sammen, hvis situationen kræver det. Det er nødvendigt at være 
omhyggelig ved anvendelsen af tapen, så der ikke kommer folder på stoff et eller tapen, eftersom dette kan skabe kanaler. Når hætten tapes, er det vigtigt 
at bruge små stykker (±10 cm) og overlappe. Denne beklædningsgenstand opfylder kravene til overfl ademodstand i EN 1149-5:2008 ved måling i henhold 
til EN 1149-1:2006. Dragternes antistatiske behandling er kun eff ektiv i en relativ fugtighed på 25 % eller derover, og brugeren skal sørge for korrekt 
jordforbindelse af både dragten og brugeren. Den elektrostatiske dissipative ydeevne af både dragten og brugeren skal opnås kontinuerligt på en sådan 
måde, at modstanden mellem personen, der er iklædt den elektrostatiske dissipative beskyttelsesbeklædning, og jorden skal være mindre end 108 ohm – 
f.eks. ved at være iklædt passende fodtøj/bruge et passende guldsystem, bruge et jordkabel eller anvende andre passende midler. Elektrostatisk dissipativ 
beskyttelsesbeklædning må ikke åbnes eller tages af i nærheden af brandbare eller eksplosionsfarlige atmosfærer eller under håndtering af brandbare 
eller eksplosive stoff er. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning må ikke anvendes i miljøer med iltberiget luft uden forudgående tilladelse fra 
den ansvarlige sikkerhedsingeniør. Den elektrostatiske dissipative ydeevne af den elektrostatiske dissipative beklædning kan påvirkes af relativ fugtighed, 
slitage, mulig kontaminering og ældning. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklædning skal hele tiden dække alle ikke-overensstemmende materialer 
under normal brug (herunder ved bøjning og bevægelse). I situationer, hvor niveauet for statisk dissipation er af afgørende betydning for ydeevnen, 
skal slutbrugerne evaluere ydeevnen for den samlede, anvendte beklædning, inklusive yderbeklædning, inderbeklædning, fodtøj og andet personligt 
beskyttelsesudstyr. Yderligere oplysninger om jordforbindelse kan fås hos DuPont. Sørg for, at du har valgt beklædning, der egner sig til din opgave. Kontakt 
din leverandør eller DuPont for rådgivning herom. Brugeren skal foretage en risikovurdering, som han/hun skal vælge sit personlige beskyttelsesudstyr ud 
fra. Brugeren skal selvstændigt vurdere den rette kombination af helkropsbeskyttelsesdragt og tilhørende udstyr (handsker, fodtøj, åndedrætsbeskyttelse 
osv.) samt vurdere, hvor længe dragten kan bæres i forbindelse med en bestemt opgave, hvad angår den beskyttende ydeevne, komfort og varmebelastning. 
DuPont kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af denne heldragt.

KLARGØRING TIL BRUG: Hvis der mod forventning observeres en defekt, må dragten ikke benyttes.

OPBEVARING OG TRANSPORT: Denne heldragt skal opbevares ved mellem 15-25 °C i mørke (papkasse) uden eksponering for UV-lys. DuPont 
har udført naturlige og fremskyndede ældningstests og er nået frem til den konklusion, at dette stof kan bevare tilstrækkelig fysisk styrke og spærreevne 
i 10 år. De antistatiske egenskaber kan forringes over tid. Brugeren skal sørge for, at den dissipative ydeevne er tilstrækkelig til anvendelsen. Produktet skal 
transporteres og opbevares i dets originale emballage.

BORTSKAFFELSE: Denne heldragt kan brændes eller nedgraves på en kontrolleret losseplads uden at skade miljøet. Bortskaff else af forurenede 
dragter skal ske i henhold til nationale eller lokale love.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: Overensstemmelseserklæring kan downloades på: www.safespec.dupont.co.uk
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SVENSKA  BRUKSANVISNING

MÄRKNINGAR PÅ INNERETIKETT  Varumärke.  Overallens tillverkare.  Modell-ID – Tyvek® 500 Xpert model CHF5 är 
modellnamnet på en skyddsoverall med huva och resår i ärmslut, benslut, huvkant och midja. Den här bruksanvisningen innehåller information om denna 
overall.  CE-märkning – overallen uppfyller kraven för personlig skyddsutrustning i kategori III enligt EU-förordning 2016/425. Typprovnings- och 
kvalitetssäkringscertifi katen ställdes ut av SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, som identifi eras som anmält organ nr 
0598.  Anger överensstämmelse med europeiska standarder för skyddskläder mot kemikalier.  Skydd mot fasta luftburna partiklar inklusive radioaktiva 
föreningar enligt EN 1073-2:2002.  EN 1073-2 avsnitt 4.2. ställer krav på svårantändlighet. Motståndskraften mot antändning har dock inte testats på 
denna overall.  Denna overall är antistatbehandlad och skyddar mot elektrostatiska urladdningar i enlighet med EN 1149-1:2006 inklusive 
EN 1149-5:2008 vid korrekt jordning.  ”Typ” av helkroppsskydd som erhålls med denna overall enligt EU:s standarder för skyddskläder mot kemikalier: 
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (typ 5) och EN 13034:2005 + A1:2009 (typ 6). Denna overall uppfyller också kraven i EN 14126:2003 typ 5-B och typ 6-B. 

 Bäraren bör läsa denna bruksanvisning.  Figuren för val av storlek anger kroppsmått (cm) och motsvarande storlekskod. Kontrollera dina mått och välj 
rätt storlek.  Ursprungsland.  Tillverkningsdatum.  Brandfarligt material. Skyddas från eld. Plagget och/eller materialet är inte fl amhärdiga och ska 
inte användas nära värmekällor, öppen eld eller gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer.  Får ej återanvändas.   Annan certifi eringsinformation 
som inte är kopplad till CE-märkningen eller anmält organ i EU.     

EGENSKAPER FÖR DENNA OVERALL:
VÄVENS FYSISKA EGENSKAPER

Test Testmetod Resultat EN-klass*
Nötningshållfasthet EN 530 metod 2 > 100 cykler 2/6***
Motstånd mot skada vid böjning EN ISO 7854 metod B > 100 000 cykler 6/6***
Rivhållfasthet EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6
Dragstyrka EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Motstånd mot punktering EN 863 > 10 N 2/6
Ytresistivitet vid 25 % relativ luftfuktighet** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 invändigt och utvändigt ≤ 2,5x109 ohm ej tillämpligt

* Enligt EN 14325:2004 ** Se användningsbegränsning *** Synlig slutpunkt
VÄVENS MOTSTÅND MOT KEMIKALIER I VÄTSKEFORM EN ISO 6530

Kemikalie Penetrationsindex – EN-klass* Frånstötningsindex – EN-klass*
Svavelsyra (30 %) 3/3 3/3
Natriumhydroxid (10 %) 3/3 3/3

* Enligt EN 14325:2004
VÄVENS MOTSTÅND MOT PERMEATION AV VÄTSKOR (EN ISO 6529 METOD A – GENOMBROTTSTID VID 1 μg/cm²/min)

Kemikalie Genombrottstid (min) EN-klass*
Svavelsyra (18 %) > 480 6/6

* Enligt EN 14325:2004  Sydda sömmar skyddar inte mot permeation av vätskor
VÄVENS MOTSTÅND MOT SMITTSAMMA ÄMNEN

Test Testmetod EN-klass*
Motstånd mot blod och kroppsvätskor, med syntetiskt blod ISO 16603 3/6
Motstånd mot blodburna smittor, kontrollerat med bakteriofag Phi-X174 ISO 16604 procedur C klassifi cering saknas
Motstånd mot kontaminerade vätskor EN ISO 22610 1/6
Motstånd mot biologiskt kontaminerade aerosoler ISO/DIS 22611 1/3
Motstånd mot biologiskt kontaminerat damm ISO 22612 1/3

* Enligt EN 14126:2003
TESTRESULTAT FÖR HEL DRÄKT

Testmetod Testresultat EN-klass
Typ 5: Läckagetest inåt med partikelaerosol (EN ISO 13982-2) Godkänt*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 8/10 ≤ 15 %** ej tillämpligt
Skyddsfaktor enligt EN 1073-2 > 50 2 av 3***
Typ 6: Lågnivåtest med sprej (EN ISO 17491-4, metod A) Godkänt ej tillämpligt
Dragstyrka i sömmar (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*

* Enligt EN 14325:2004 ** 82/90 betyder 91,1 % Ljnm-värde ≤ 30 % och 8/10 betyder 80 % Ls-värde ≤ 15 %
*** Test utfört med tejpade ärmslut, huva, benslut och dragkedjeslag 

 Kontakta din leverantör eller DuPont för att få mer information om barriärprestanda: www.ipp.dupont.com

RISKER SOM PRODUKTEN ÄR AVSEDD ATT SKYDDA MOT: Denna overall är avsedd att skydda personer mot skadliga 
ämnen eller skydda känsliga produkter och processer mot kontamination från människor. Den används i typiska fall – beroende på kemisk toxicitet och 
exponeringsförhållanden – som skydd mot fi na partiklar (typ 5) och mindre mängder vätskestänk och sprej (typ 6). För att angivet skydd ska uppnås krävs en 
hel ansiktsmask med fi lter som är anpassat för exponeringsförhållandena och som är tätt fäst i huvan, samt extra tejp runt huvan, ärm- och bensluten samt 
dragkedjans slag. Väven som overallen är gjord av har testats enligt EN 14126:2003 (skyddskläder mot smittsamma ämnen) med resultatet att materialet ger 
ett begränsat skydd mot smittsamma ämnen (se tabellen ovan). 

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR: Plagget och/eller materialet är inte fl amhärdiga och ska inte användas nära värmekällor, öppen eld eller 
gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer. Tyvek® smälter vid 135 °C. Det är möjligt att exponering för biologiska risker som inte motsvarar plaggets 
täthet leder till att användaren kontamineras biologiskt. Exponering för vissa mycket fi na partiklar, intensiv vätskesprej och stänk av farliga ämnen kan 
kräva en overall med högre mekanisk styrka och bättre barriäregenskaper än vad denna overall erbjuder. Användaren måste kontrollera att plagget klarar av 
reagenset innan plagget används. Användaren ska även verifi era väven och de kemiska permeationsuppgifterna för ämnet/ämnena som används. De sydda 
sömmarna i overallen skyddar inte mot smittsamma ämnen eller permeation av vätska. För ökat skydd bör bäraren välja ett plagg med sömmar som ger 
samma skydd som väven (exempelvis sydda och övertejpade sömmar). För ytterligare skydd och för att uppnå det uppgivna skyddet vid viss användning kan 
huvan, dragkedjans slag samt ärm- och bensluten behöva tejpas. Användaren ska verifi era att tät tejpning är möjlig om användningen kräver det. Var noga 
med att väven eller tejpen inte veckas när du tejpar, eftersom vecken kan fungera som kanaler. Tejpa huvan med korta (±10 cm) och överlappande tejpbitar. 
Plagget uppfyller kraven på ytresistivitet i EN 1149-5:2008 vid mätning enligt EN 1149-1:2006. Antistatbehandlingen är bara eff ektiv om den relativa 
luftfuktigheten är minst 25 %. Användaren ska också jorda både plagget och bäraren på lämpligt sätt. De elektrostatiskt dissipativa egenskaperna hos 
både dräkten och bäraren behöver uppnås löpande så att resistansen mellan den som bär de elektrostatiskt dissipativa skyddskläderna och jord är mindre än 
108 ohm, exempelvis med hjälp av lämpliga skor eller golv, jordledning eller andra lämpliga metoder. Kläder som skyddar mot elektrostatiska urladdningar 
får inte öppnas eller tas av i utrymmen med antändlig eller explosiv atmosfär eller samtidigt som antändliga eller explosiva ämnen hanteras. Kläder som 
skyddar mot elektrostatiska urladdningar får användas i atmosfär med högre syrekoncentration endast när det tillåts av den ansvariga skyddsingenjören. 
Egenskaperna för elektrostatisk urladdning hos kläderna som skyddar mot elektrostatiska urladdningar kan påverkas av relativ luftfuktighet, slitage och 
användning, eventuell kontamination och åldring. Kläder som skyddar mot elektrostatiska urladdningar ska under normal användning permanent övertäcka 
alla material som inte uppfyller kraven (även vid rörelse och böjning). I situationer där den statiska urladdningsnivån är kritisk ska användarna bedöma 
de samlade egenskaperna för ytterplagg, innerplagg, skodon och övrig personlig skyddsutrustning som bärs. Mer information om jordning kan fås av 
DuPont. Se till att du har valt ett plagg som passar för arbetsuppgiften. Kontakta din leverantör eller DuPont om du vill ha råd. Användaren ska genomföra 
en riskanalys som utgångspunkt för valet av personlig skyddsutrustning. Användaren är ensam ansvarig för att välja rätt kombination av heltäckande 
skyddsoverall och övrig utrustning (handskar, skor, andningsskydd med mera) och hur länge overallen kan bäras under en specifi k arbetsuppgift med 
avseende på skyddande egenskaper, komfort och värme. DuPont tar inget som helst ansvar för följderna om overallen används på fel sätt.

FÖRBEREDELSER: Använd inte overallen om den mot förmodan är skadad eller trasig.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Denna overall ska förvaras mörkt (i UV-skyddad kartong) vid temperaturer mellan 15 och 25 °C. DuPont har 
genomfört naturliga och accelererade tester av åldringsprocessen. Resultatet visar att väven bibehåller sin styrka och sina skyddande egenskaper i tillräcklig 
omfattning under 10 års tid. De antistatiska egenskaperna kan försämras med åldern. Användaren måste verifi era att skyddet mot urladdningar är tillräckligt 
för användningen. Transportera och förvara alltid produkten i originalförpackningen.

KASSERING: Overallen kan brännas eller läggas på avfallsupplag utan miljöpåverkan. Kassering av kontaminerade plagg regleras nationellt eller lokalt 
i lag eller andra regelverk.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned från: www.safespec.dupont.co.uk

SUOMI  KÄYTTÖOHJE

SISÄPUOLEN LAPUN MERKINNÄT  Tavaramerkki.  Haalarivalmistaja.  Mallin tunnistaminen – Tyvek® 500 Xpert model CHF5 
on mallinimi hupulliselle suojahaalarille, jossa on hihan, nilkan, kasvojen ja vyötärön jousto. Tämä käyttöohje tarjoaa tietoja tästä haalarista. 

 CE-merkintä – Haalari noudattaa vaatimuksia, jotka on asetettu luokan III henkilönsuojaimille EU-lainsäädännössä, asetus (EU) 2016/425. Tyyppitarkastus- 
ja laadunvalvontasertifi kaatit on myöntänyt SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, ilmoitetun laitoksen (EY) numeroltaan 
0598.  Ilmaisee kemialliselta vaaralta tai haitalta suojaavia vaatteita koskevien eurooppalaisten standardien noudattamista.  Suojaa radioaktiiviselta 
saastumiselta standardin EN 1073-2:2002 mukaan.  Standardin EN 1073-2 kohta 4.2. edellyttää syttymisenkestävyyttä. Tämän haalarin kohdalla 
syttymisenkestävyyttä ei kuitenkaan testattu.  Tämä haalari on käsitelty antistaattisesti, ja se tarjoaa sähköstaattisen suojan standardin EN 1149-1:2006, 
mukaan lukien EN 1149-5:2008, mukaisesti, jos se on maadoitettu oikein.  Tämän haalarin saavuttamat ”kokovartalosuojatyypit” kemialliselta vaaralta 
tai haitalta suojaavia vaatteita koskevien eurooppalaisten standardien mukaan: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (tyyppi 5) ja EN 13034:2005 + A1:2009 
(tyyppi 6). Tämä haalari täyttää myös standardin EN 14126:2003 tyypin 5-B ja tyypin 6-B vaatimukset.  Käyttäjän tulisi lukea nämä käyttöohjeet. 

 Mitoituspiktogrammi ilmaisee vartalon mitat (cm) ja kirjainkoodivastaavuuden. Tarkista vartalosi mitat ja valitse sopiva koko.  Alkuperämaa. 
 Valmistuspäivämäärä.  Syttyvä aine. Pidä kaukana tulesta. Tämä vaate ja/tai nämä tekstiilit ei(vät) ole tulenkestäv(i)ä, eikä sitä/niitä tulisi käyttää 

avotulen tai kipinöiden lähistöllä tai kuumassa tai syttymisalttiissa ympäristössä.  Ei saa käyttää uudelleen.   Muiden sertifi kaattien tiedot ovat 
riippumattomia CE-merkinnästä ja eurooppalaisesta ilmoitetusta laitoksesta.

TÄMÄN HAALARIN SUORITUSKYKY:
TEKSTIILIN FYYSISET OMINAISUUDET

Testi Testimenetelmä Tulos EN-luokka*
Naarmuuntumisenkestävyys EN 530, menetelmä 2 > 100 sykliä 2/6***
Joustomurtumisen sieto EN ISO 7854, menetelmä B > 100 000 sykliä 6/6***
Puolisuunnikkaan mallisen 
repeytymisen sieto EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6

Vetolujuus EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Puhkeamisenkestävyys EN 863 > 10 N 2/6
Pintavastus suhteellisessa 
kosteudessa 25 %** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 sisä- ja ulkopuoli ≤ 2,5 x 109 ohmia E/S

E/S = Ei sovellettavissa * EN 14325:2004:n mukaan ** Katso käyttörajoitukset *** Visuaalinen päätepiste
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TEKSTIILIN KESTÄVYYS NESTEIDEN LÄPÄISYÄ VASTAAN EN ISO 6530
Kemikaali Läpäisyindeksi – EN-luokka* Hylkimisindeksi – EN-luokka*

Rikkihappo (30 %) 3/3 3/3
Natriumhydroksidi (10 %) 3/3 3/3

* EN 14325:2004:n mukaan
TEKSTIILIN KESTÄVYYS NESTEIDEN LÄPÄISYÄ VASTAAN (EN ISO 6529, MENETELMÄ A – LÄPÄISYAIKA, 1 μg/cm2/min)

Kemikaali Läpäisyaika (min) EN-luokka*
Rikkihappo (18 %) > 480 6/6

* EN 14325:2004:n mukaan  Ommellut saumat eivät muodosta estettä nesteiden läpäisylle
TEKSTIILIN KESTÄVYYS INFEKTIIVISTEN AINEIDEN LÄPÄISYÄ VASTAAN

Testi Testimenetelmä EN-luokka*
Veren ja ruumiinnesteiden läpäisyn sieto synteettistä verta käytettäessä ISO 16603 3/6
Veren välityksellä leviävien taudinaiheuttajien 
läpäisyn sieto bakteriofagia Phi-X174 käytettäessä ISO 16604 -menettely C ei luokitusta

Saastuneiden nesteiden läpäisyn sieto EN ISO 22610 1/6
Biologisesti saastuneiden aerosolien läpäisyn sieto ISO/DIS 22611 1/3
Biologisesti saastuneen pölyn läpäisyn sieto ISO 22612 1/3

* EN 14126:2003:n mukaan
KOKO PUVUN TESTIKÄYTTÄYTYMINEN

Testimenetelmä Testitulos EN-luokka
Tyyppi 5: Aerosolihiukkasten sisäänvuototesti (EN ISO 13982-2) Hyväksytty*** • Ljnm 82/90 ≤ 30 % • Ls 

8/10 ≤ 15 %** E/S
Suojakerroin EN 1073-2:n mukaan > 50 2/3***
Tyyppi 6: Matalatasoinen suihketesti (EN ISO 17491-4, menetelmä A) Hyväksytty E/S
Saumavahvuus (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*
E/S = Ei sovellettavissa * EN 14325:2004:n mukaan ** 82/90 tarkoittaa, että 91,1 % Ljnm-arvoista ≤ 30 % ja 8/10 tarkoittaa, että 80 % Ls-arvoista ≤ 15 %

*** Testiä suoritettaessa hihat, huppu, nilkat ja vetoketjun läppä ovat olleet teipattuina 
 Lisätietoja estosuorituskyvystä voi pyytää toimittajalta tai DuPontilta: www.ipp.dupont.com

VAARAT, JOILTA TUOTE ON SUUNNITELTU SUOJAAMAAN: Tämä haalari on suunniteltu suojaamaan työntekijöitä vaarallisilta 
aineilta tai herkkiä tuotteita ja prosesseja ihmisperäiseltä saastumiselta. Sitä käytetään tyypillisesti – kemiallisen myrkyllisyyden ja altistumisolosuhteiden 
mukaan – suojautumiseen hienoilta hiukkasilta (tyyppi 5) ja rajallisesti nesteroiskeilta tai -suihkeilta (tyyppi 6). Väitetyn suojauksen saavuttaminen edellyttää 
kasvot kokonaan peittävää maskia, jossa on altistumisolosuhteisiin sopiva suodatin ja joka on kiinnitetty tiiviisti huppuun, sekä lisäteippausta hupun, hihojen, 
nilkkojen ja vetoketjun läpän ympäri/päälle. Tässä haalarissa käytetty tekstiili on testattu standardin EN 14126:2003:n (suojavaatetus infektiivisiä aineita 
vastaan) mukaan, ja testistä on saatu johtopäätös, että materiaali muodostaa rajallisen esteen infektiivisiä aineita vastaan (katso yllä oleva taulukko). 

KÄYTTÖRAJOITUKSET: Tämä vaate ja/tai nämä tekstiili ei(vät) ole tulenkestäv(i)ä, eikä sitä/niitä tulisi käyttää avotulen tai kipinöiden lähistöllä 
tai kuumassa tai syttymisalttiissa ympäristössä. Tyvek® sulaa 135 °C:ssa. On mahdollista, että sellaisesta biovaaroille altistumisen tyypistä, joka ei vastaa 
vaatteen tiiviystasoa, voi seurata käyttäjän biosaastuminen. Altistuminen vaarallisten aineiden tietyille hienon hienoille hiukkasille, intensiivisille 
nestesuihkeille tai -roiskeille voi edellyttää haalareita, jotka ovat mekaanisesti ja esto-ominaisuuksiltaan tätä haalaria vahvempia. Käyttäjän on 
varmistettava sopiva reagenssi-vaateyhteensopivuus ennen käyttöä. Sen lisäksi käyttäjän on varmistettava tekstiilin ja kemiallisen läpäisevyyden tiedot 
käytetyn aineen (tai useamman) osalta. Tämän haalarin ommellut saumat eivät muodosta estettä infektiivisiä aineita tai nesteiden läpäisyä vastaan. 
Jos pukeutuja haluaa suojata itsensä paremmin, hänen tulisi valita vaate, jossa on sellaiset saumat, jotka tarjoavat yhtä hyvän suojan kuin tekstiili 
(esim. ommellut ja yliteipatut saumat). Suojauksen parantaminen ja väitetyn suojan saavuttaminen tietyissä käyttötapauksissa edellyttää hihojen, 
nilkkojen, hupun ja vetoketjun läpän teippaamista. Käyttäjän on varmistettava, että tiivis teippaus on mahdollista, jos käyttötapaus sellaista vaatii. Teipin 
kiinnityksen yhteydessä on huolehdittava, ettei tekstiiliin tai teippiin jää ryppyjä, sillä ne voisivat toimia läpäisykanavina. Huppua teipatessa tulisi käyttää 
pieniä teipinpaloja (± 10 cm) niin, että ne limittyvät. Tämä vaate täyttää standardin EN 1149-5:2008 pintavastusvaatimukset, kun mittaus suoritetaan 
standardin EN 1149-1:2006 mukaan. Antistaattinen käsittely toimii ainoastaan vähintään 25 %:n suhteellisessa kosteudessa, ja käyttäjän on varmistettava 
sekä vaatteen että itsensä kunnollinen maadoitus. Sekä puvun että siihen pukeutuneen henkilön staattisen sähkön poistokykyä on ylläpidettävä jatkuvasti 
siten, että staattista sähköä poistavaan suojavaatteeseen pukeutuneen henkilön ja maan vastuksen tulee olla alle 108 ohmia, esimerkiksi riittävän jalkine-
lattiajärjestelmän, maadoituskaapelin tai jonkin muun sopivan keinon avulla. Staattista sähköä poistavaa suojavaatetta ei saa avata tai riisua syttymis- tai 
räjähdysherkissä ympäristöissä tai syttyviä tai räjähtäviä aineita käsiteltäessä. Staattista sähköä poistavaa suojavaatetta ei saa käyttää hapella rikastetuissa 
olosuhteissa ilman vastaavan turvallisuusinsinöörin etukäteishyväksyntää. Staattista sähköä poistavan suojavaatteen sähkönpoistokykyyn voi vaikuttaa 
suhteellinen kosteus, kuluminen, mahdollinen saastuminen ja vanheneminen. Staattista sähköä poistavan suojavaatteen tulee pysyvästi peittää kaikki 
vaatimuksia täyttämättömät materiaalit normaalin käytön (mukaan lukien taivutukset ja liikkeet) aikana. Tilanteissa, joissa staattisen sähkön poistotaso 
on kriittinen suoritusominaisuus, loppukäyttäjien tulisi arvioida koko asukokonaisuutensa, mukaan lukien päällysvaatteet, alusvaatteet, jalkineet ja muut 
henkilönsuojaimet, suorituskyky. DuPont voi pyydettäessä tarjota lisätietoja maadoituksesta. Varmista, että olet valinnut työhösi sopivan vaatteen. Neuvoja 
voi pyytää toimittajalta tai DuPontilta. Käyttäjän tulee suorittaa riskianalyysi, jonka perusteella hänen tulee valita henkilönsuojaimensa. Käyttäjä tekee 
lopullisen päätöksen siitä, mikä on oikea kokovartalosuojahaalarin ja lisävarusteiden (käsineet, jalkineet, hengityssuojaimet jne.) yhdistelmä ja kuinka 
pitkään tähän haalariin voidaan olla pukeutuneena sen suojauskyky, pukeutumismukavuus tai lämpökuormitus huomioiden. DuPont ei ota minkäänlaista 
vastuuta tämän haalarin epäasianmukaisesta käytöstä.

KÄYTÖN VALMISTELU: Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että haalarissa on vikoja, älä pue sitä päälle.

SÄILYTYS JA KULJETUS: Tätä haalaria voidaan säilyttää 15–25 °C:n lämpötilassa pimeässä (pahvilaatikossa) niin, ettei se altistu UV-säteilylle. 
DuPont on suorittanut luonnollisia ja nopeutettuja vanhenemistestejä ja päätynyt sellaiseen johtopäätökseen, että tämä tekstiili säilyttää riittävän 
fyysisen vahvuuden ja esto-ominaisuudet 10 vuoden ajan. Antistaattiset ominaisuudet saattavat heikentyä ajan myötä. Käyttäjän on varmistettava, että 
sähkönpoistokyky riittää käyttötarkoitukseen. Tuotetta tulee kuljettaa ja säilyttää alkuperäispakkauksessaan.

HÄVITTÄMINEN: Tämä haalari voidaan polttaa tai haudata hallinnoidulle kaatopaikalle ympäristöä vahingoittamatta. Saastuneiden vaatteiden 
hävittämistä säädellään kansallisilla tai paikallisilla laeilla.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: Vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteesta www.safespec.dupont.co.uk

POLSKI  INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OZNACZENIA NA WEWNĘTRZNEJ ETYKIECIE  Znak handlowy.  Producent kombinezonu.  Identyfi kacja modelu — 
Tyvek® 500 Xpert model CHF5 to nazwa kombinezonu ochronnego z kapturem z elastycznym wykończeniem wokół twarzy, z elastycznymi mankietami 
rękawów i nogawek oraz z gumką w talii. Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera informacje dotyczące wspomnianego kombinezonu.  Oznaczenie 
CE — Kombinezon jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej kategorii III według prawodawstwa europejskiego, Rady (UE) 
2016/425. Certyfi katy badania typu oraz zapewnienia jakości zostały wydane przez SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, 
notyfi kowaną jednostkę certyfi kującą Wspólnoty Europejskiej numer 0598.  Oznacza zgodność z aktualnymi normami europejskimi dla przeciwchemicznej 
odzieży ochronnej.  Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi zgodnie z normą EN 1073-2:2002.  Norma EN 1073-2, klauzula 4.2., 
wymaga odporności na zapłon. Jednak w przypadku opisywanego kombinezonu odporność na zapłon nie była testowana.  Kombinezon ma powłokę 
antystatyczną i zapewnia ochronę przed ładunkami elektrostatycznymi według normy EN 1149-1:2006 wraz z EN 1149-5:2008, pod warunkiem odpowiedniego 
uziemienia.  Typy ochrony całego ciała uzyskane przez wymieniony kombinezon zgodnie z normami europejskimi dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: 
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (typ 5) oraz EN 13034:2005 + A1:2009 (typ 6). Kombinezon ten spełnia też wymogi normy EN 14126:2003 jako odzież typ 5-B 
i typ 6-B.  Użytkownik powinien przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania.  Piktogram wskazuje wymiary ciała (w cm) i odpowiedni kod literowy. 
Należy sprawdzić swoje wymiary i dobrać odpowiedni rozmiar kombinezonu.  Kraj pochodzenia.  Data produkcji.  Materiał palny. Nie zbliżać 
kombinezonu do ognia. Ten kombinezon i/lub materiały nie są niepalne i nie powinny być używane w pobliżu źródła ciepła, otwartego płomienia, iskier ani 
w środowisku potencjalnie łatwopalnym.  Nie używać powtórnie.   Informacje dotyczące innych certyfi katów niezależnych od oznakowania CE 
i europejskiej jednostki notyfi kowanej.

WŁAŚCIWOŚCI OPISYWANEGO KOMBINEZONU:
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE MATERIAŁU

Badanie Metoda badania Wynik badania Klasa EN*
Odporność na ścieranie EN 530 Metoda 2 > 100 cykli 2/6***
Odporność na wielokrotne zginanie EN ISO 7854 Metoda B > 100 000 cykli 6/6***
Odporność na rozdzieranie 
(metoda trapezowa) EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6

Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Odporność na przebicie EN 863 > 10 N 2/6
Rezystywność powierzchniowa 
przy wilgotności względnej 25%** EN 1149-1:2006 • EN 1149-5:2008 wewnątrz i na zewnątrz ≤ 2,5x109 omów nd

nd = Nie dotyczy * Zgodnie z normą EN 14325:2004 ** Zob. ograniczenia zastosowania *** Wzrokowe ustalenie punktu końcowego
ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZESIĄKANIE CIECZY EN ISO 6530

Substancja chemiczna Wskaźnik przesiąkliwości — Klasa EN* Wskaźnik niezwilżalności — 
Klasa EN*

Kwas siarkowy (30%) 3/3 3/3
Wodorotlenek sodu (10%) 3/3 3/3

* Zgodnie z normą EN 14325:2004
ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZENIKANIE CIECZY (EN ISO 6529 METODA A — CZAS PRZEBICIA PRZY 1 μg/cm2/min)

Substancja chemiczna Czas przebicia (min) Klasa EN*
Kwas siarkowy (18%) > 480 6/6

* Zgodnie z normą EN 14325:2004  Szwy szyte nie zapewniają bariery chroniącej przed przenikaniem płynów
ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZENIKANIE CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH

Badanie Metoda badania Klasa EN*
Odporność na przesiąkanie krwi oraz płynów ustrojowych, 
z wykorzystaniem krwi syntetycznej ISO 16603 3/6

Odporność na przenikanie patogenów przenoszonych z krwią, 
z wykorzystaniem bakteriofagów Phi-X174 ISO 16604 Procedura C brak klasyfi kacji

Odporność na przesiąkanie skażonych cieczy EN ISO 22610 1/6
Odporność na przenikanie aerozoli skażonych biologicznie ISO/DIS 22611 1/3
Odporność na przenikanie pyłów skażonych biologicznie ISO 22612 1/3

* Zgodnie z normą EN 14126:2003

IFU . 12

WYNIKI BADAŃ CAŁEGO KOMBINEZONU
Metoda badania Wynik badania Klasa EN

Typ 5: Badanie przecieku drobnych cząstek aerozoli 
do wnętrza kombinezonu (EN ISO 13982-2) Spełnia*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 

8/10 ≤ 15%** nd

Współczynnik ochrony zgodnie z EN 1073-2 > 50 2 z 3***
Typ 6: Badanie odporności na przesiąkanie przy niskim 
natężeniu rozpylonej cieczy (EN ISO 17491-4, Metoda A) Spełnia nd

Wytrzymałość szwów (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*
nd = Nie dotyczy * Zgodnie z normą EN 14325:2004 ** 82/90 oznacza 91,1% wartości Ljnm ≤ 30%; 8/10 oznacza 80% wartości Ls 

≤ 15%
*** Badanie przeprowadzono po zaklejeniu taśmą otworu kaptura oraz mankietów rękawów i nogawek oraz patki zabezpieczającej zamek błyskawiczny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. właściwości ochronnych prosimy skontaktować się z dostawcą albo z fi rmą DuPont: www.ipp.dupont.com

ZAGROŻENIA, PRZEZ KTÓRYMI MA CHRONIĆ KOMBINEZON: Kombinezon jest przeznaczony do ochrony pracowników 
przed działaniem substancji niebezpiecznych lub do ochrony wrażliwych produktów i procesów przed zanieczyszczeniem przez człowieka. Zwykle jest 
stosowany — w zależności od toksyczności substancji chemicznej i warunków natężenia — do ochrony przed drobnymi cząstkami stałymi (Typ 5) oraz 
ograniczonym rozpyleniem cieczy lub opryskaniem cieczą (Typ 6). Do osiągnięcia wskazanego poziomu ochrony konieczne jest użycie maski pełnotwarzowej 
z fi ltrem, odpowiedniej do warunków narażenia i szczelnie przylegającej do kaptura, a także dodatkowego uszczelnienia taśmą kaptura wokół twarzy, 
mankietów rękawów i nogawek oraz patki zabezpieczającej zamek błyskawiczny. Materiał zastosowany w niniejszym kombinezonie został przetestowany 
zgodnie z normą EN 14126:2003 (odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi), a uzyskane wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek, że materiał tworzy 
ograniczoną barierę chroniącą przed czynnikami biologicznymi (zob. tabela powyżej). 
OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA: Ten kombinezon i/lub materiały nie są niepalne i nie powinny być używane w pobliżu źródła 
ciepła, otwartego płomienia, iskier ani w środowisku potencjalnie łatwopalnym. Materiał Tyvek® topi się w temperaturze 135°C. Ekspozycja na czynniki 
biologiczne przekraczająca poziom szczelności kombinezonu może prowadzić do biologicznego skażenia użytkownika. W przypadku narażenia na określone 
bardzo drobne cząstki, intensywne opryskanie cieczą oraz rozpylenie substancji niebezpiecznych konieczne może być użycie kombinezonów o większej 
wytrzymałości mechanicznej oraz o wyższych parametrach ochronnych, niż zapewnia ten kombinezon. Do użytkownika należy wybór właściwego 
kombinezonu ochronnego, stosownie do substancji chemicznej, z którą będzie miał do czynienia. Ponadto użytkownik powinien sprawdzić dane 
dotyczące materiału i przenikania substancji chemicznych dla stosowanych substancji. Szwy w opisywanym kombinezonie są zszywane i nie zapewniają 
bariery chroniącej przed czynnikami zakaźnymi ani bariery chroniącej przed przenikaniem płynów. W celu zwiększenia ochrony użytkownik powinien 
wybrać kombinezon ze szwami, które zapewniają taki sam stopień ochrony, jak materiał (np. szwy zszywane i osłonięte taśmą). W celu uzyskania 
wyższego poziomu ochrony oraz deklarowanego poziomu ochrony w pewnych zastosowaniach konieczne będzie zaklejenie taśmą kaptura wokół twarzy, 
mankietów rękawów i nogawek oraz patki zabezpieczającej zamek błyskawiczny. Użytkownik powinien ocenić, czy możliwe jest szczelne zaklejenie 
taśmą, jeśli zaistnieje taka konieczność. Podczas naklejania taśmy należy zachować ostrożność, aby nie zagiąć materiału ani taśmy, ponieważ zagięcia 
mogłyby działać jak kanaliki. Do zaklejenia taśmą kaptura należy użyć małych odcinków taśmy (± 10 cm), które powinny zachodzić na siebie. Kombinezon 
spełnia wymagania dotyczące rezystywności powierzchniowej zgodnie z normą EN 1149-5:2008, mierzonej zgodnie z normą EN 1149-1:2006. Powłoka 
antystatyczna zachowuje skuteczność jedynie przy wilgotności względnej 25% lub wyższej. Użytkownik powinien zapewnić prawidłowe uziemienie 
zarówno siebie, jak i kombinezonu. W celu rozpraszania ładunku elektrostatycznego z kombinezonu i ciała użytkownika konieczne jest, aby rezystancja 
między użytkownikiem odzieży rozpraszającej ładunek elektrostatyczny a ziemią wynosiła stale poniżej 108 omów, co można uzyskać np. poprzez założenie 
odpowiedniego obuwia, stosowanie odpowiedniego podłoża, przewodu uziemiającego lub innych odpowiednich środków. Odzieży ochronnej rozpraszającej 
ładunek elektrostatyczny nie wolno rozpinać ani zdejmować podczas przebywania w atmosferze łatwopalnej bądź wybuchowej ani podczas pracy 
z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny nie wolno używać w atmosferze wzbogaconej 
w tlen bez uprzedniej zgody specjalisty ds. BHP. Skuteczność rozpraszania ładunku elektrostatycznego może zmienić się z powodu wilgotności względnej, 
na skutek zużycia odzieży ochronnej, jej ewentualnego zanieczyszczenia lub starzenia się. Odzież ochronna rozpraszająca ładunek elektrostatyczny 
powinna w trakcie użytkowania (w tym schylania się i poruszania) stale i dokładnie zakrywać wszystkie części ubioru znajdującego się pod odzieżą 
ochronną. W sytuacjach, gdy poziom rozproszenia ładunku elektrostatycznego jest właściwością o kluczowym znaczeniu, użytkownicy końcowi powinni 
dokonać oceny właściwości całego noszonego zestawu, a więc odzieży wierzchniej, odzieży spodniej, obuwia i innych środków ochrony indywidualnej. 
Szczegółowych informacji na temat uziemienia udziela fi rma DuPont. Należy upewnić się, że wybrany kombinezon jest odpowiedni do środowiska pracy. 
W celu uzyskania porady prosimy skontaktować się z dostawcą lub z fi rmą DuPont. Użytkownik powinien przeprowadzić ocenę ryzyka, na podstawie której 
dokona wyboru środków ochrony indywidualnej. Wyłącznie użytkownik decyduje o prawidłowym połączeniu kombinezonu ochronnego chroniącego całe 
ciało z wyposażeniem dodatkowym (rękawice, obuwie, sprzęt ochrony dróg oddechowych itp.) oraz czasie użytkowania kombinezonu na danym stanowisku 
pracy z uwzględnieniem właściwości ochronnych kombinezonu, wygody użytkowania lub komfortu cieplnego (przegrzanie organizmu). Firma DuPont nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie bądź niewłaściwe użytkowanie kombinezonu.
PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA: W przypadku, gdy kombinezon jest uszkodzony (co jest mało prawdopodobne), nie wolno go używać.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT: Kombinezon należy przechowywać w temperaturze 15-25°C, w zaciemnionym miejscu 
(w opakowaniu kartonowym) oraz chronić przed działaniem promieni UV. Firma DuPont przeprowadziła badania starzenia naturalnego i przyspieszonego, 
które wykazały, że materiał, z którego wykonane są kombinezony, zachowuje odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i właściwości ochronne przez 
okres 10 lat. Właściwości antystatyczne mogą zmniejszać się wraz z upływem czasu. Użytkownik musi upewnić się, że skuteczność rozpraszania ładunku 
elektrostatycznego jest odpowiednia do warunków pracy. Produkt należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
USUWANIE: Kombinezon można bez szkody dla środowiska spalić lub zakopać na kontrolowanym składowisku odpadów. Sposób utylizacji skażonych 
kombinezonów określają przepisy krajowe lub lokalne.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI: Deklarację zgodności można pobrać pod adresem: www.safespec.dupont.co.uk

MAGYAR  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JELÖLÉSEK A BELSŐ CÍMKÉN  Védjegy.  A kezeslábas gyártója.  Termékazonosító: Tyvek® 500 Xpert model CHF5 csuklyás kezeslábas 
védőruha gumírozott mandzsetta-, boka-, arc- és csípőrésszel ellátva. Ez a használati útmutató a fent említett kezeslábasról tartalmaz információt. 

 CE-jelölés: A kezeslábas megfelel a 2016/425 számú EU-rendelet III. kategóriájú egyéni védőfelszerelésre vonatkozó előírásainak. A típusvizsgálati és 
minőségbiztosítási tanúsítványt az SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland – kijelölt EU-s tanúsító szervezet, azonosító száma: 
0598  állította ki.  A vegyvédelmi ruházatra vonatkozó európai szabványoknak való megfelelést jelöli.  Az EN 1073-2:2002 szabvány szerinti védelem a 
radioaktív szálló por okozta szennyezés ellen.  Az EN 1073-2 szabvány 4.2-es pontja előírja, hogy a ruha ne legyen gyúlékony. Azonban ennek a kezeslábas 
védőruhának a gyúlékonyságát nem vizsgálták.  A kezeslábas belül antisztatikus bevonattal rendelkezik, és az EN 1149-1:2006 szabvány szerinti, illetve 
megfelelő földelés mellett az EN 1149-5:2008 szabvány szerinti elektrosztatikus védelmet biztosít.  A kezeslábas védőruha a következő, a vegyvédelmi 
ruházatra vonatkozó európai szabványokban meghatározott, a teljes testet védő „típusoknak” felel meg: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (5. típus) és EN 
13034:2005 + A1:2009 (6. típus). A kezeslábas védőruha az EN 14126:2003 szabvány 5-B és 6-B típusokra vonatkozó követelményeit is kielégíti.  A ruházat 
viselője feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót!  A ruhaméretek piktogramján a testméretek (cm-ben) és a betűjeles kódok is fel vannak tüntetve. 
Ellenőrizze testméreteit, és válassza ki a megfelelő ruhaméretet.  Származási ország.  Gyártás dátuma.  Gyúlékony anyag. Tűztől távol tartandó. 
A ruházat és/vagy a ruhaanyag nem lángálló, és hőforrás, nyílt láng vagy szikra közelében, illetve potenciálisan gyúlékony környezetben nem használható. 

 Tilos újrahasználni.   A CE-jelöléstől és a kijelölt EU-s tanúsító szervezettől független egyéb tanúsítvány(ok).     

A KEZESLÁBAS JELLEMZŐI:
AZ ANYAG FIZIKAI JELLEMZŐI

Vizsgálat Vizsgálati módszer Eredmény EN-osztály*
Kopásállóság EN 530, 2. módszer > 100 ciklus 2/6***
Hajtogatási berepedezésállóság EN ISO 7854, B módszer > 100 000 ciklus 6/6***
Tépőerő-vizsgálat 
(trapéz alakú próbatest) EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6

Szakítószilárdság EN ISO 13934-1 > 60 N 2/6
Átlyukasztási ellenállás EN 863 > 10 N 2/6
Felületi ellenállás 25%** 
relatív páratartalomnál

EN 1149-1:2006 • 
EN 1149-5:2008 belső és külső ≤ 2,5x109 ohm N/A

N/A = nincs adat * Az EN 14325:2004 szabvány szerint ** Lásd a használatra vonatkozó korlátozásokat *** Szemrevételezés
AZ ANYAG FOLYADÉKOK ÁTSZIVÁRGÁSÁVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGE EN ISO 6530

Vegyi anyag Áthatolási index – EN szerinti osztály* Folyadéklepergetési index – 
EN szerinti osztály*

Kénsav (30%) 3/3 3/3
Nátrium-hidroxid (10%) 3/3 3/3

* Az EN 14325:2004 szabvány szerint
AZ ANYAG FOLYADÉKBEHATOLÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁSA (EN ISO 6529 SZABVÁNY, „A” MÓDSZER – ÁTTÖRÉSI IDŐ 1 μg/cm2/perc MELLETT)

Vegyi anyag Áttörési idő (perc) EN osztály*
Kénsav (18%) > 480 6/6

* Az EN 14325:2004 szabvány szerint  A fűzött varrások nem áteresztésgátlók a folyadékokkal szemben
AZ ANYAG FERTŐZŐ ANYAGOK ÁTSZIVÁRGÁSÁVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGE

Vizsgálat Vizsgálati módszer EN-osztály*
Vér és testnedvek átszivárgásával szembeni ellenálló képesség 
(szintetikus vérrel végzett vizsgálat) ISO 16603 3/6

Vér útján terjedő patogének átszivárgásával szembeni ellenálló képesség 
(Phi-X174-es bakteriofág alkalmazásával) ISO 16604, „C” eljárás Osztálybesorolás nélkül

Szennyezett folyadékok átszivárgásával szembeni ellenálló képesség EN ISO 22610 1/6
Biológiailag szennyezett aeroszolok 
átszivárgásával szembeni ellenálló képesség ISO/DIS 22611 1/3

Biológiailag szennyezett por áthatolásával szembeni ellenálló képesség ISO 22612 1/3
* Az EN 14126:2003 szabvány szerint

A TELJES ÖLTÖZET VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI
Vizsgálati módszer Vizsgálati eredmény EN-osztály

5-ös típus: A részecskékből álló permet áteresztési vizsgálata (EN ISO 13982-2) Megfelelt*** • Ljnm 82/90 ≤ 30% • Ls 8/10 ≤ 15%** N/A
Védelmi tényező az EN 1073-2 szabvány szerint > 50 2 a 3-ból***
6-os típus: Kis mennyiségű permettel végzett teszt 
(EN ISO 17491-4, „A” módszer) Megfelelt N/A

Varrásszilárdság (EN ISO 13935-2) > 75 N 3/6*
N/A = nincs adat * Az EN 14325:2004 szerint ** A 82/90 jelentése: az összes Ljnm-érték 91,1%-a ≤ 30%; a 8/10 jelentése: az összes Ls-érték 80%-a ≤ 15% 

*** A vizsgálat leragasztott mandzsetta, csuklya, boka- és cipzárvédő mellett történt.
 A védelmi mutatókkal kapcsolatos további információkért forduljon a forgalmazóhoz vagy a DuPonthoz: www.ipp.dupont.com
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Avrupa Direktifi EC 89/6561 / KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425 
uyarınca, kişisel koruyucu donanımın değerlendirilmesi, 
seçimi ve doğru kullanımına ilişkin minimum gereksinimlerin 
belirlenmesi işverenin sorumluluğudur. Toplu güvenlik 

önlemlerine öncelik verilmelidir. Aşağıdaki tabloda, tulum 
seçim prosesinde riskin nasıl değerlendirileceğine ilişkin genel 
kurallar verilmektedir:

Tulum kategorileri, tipleri ve sınıfları arasındaki ilişki

Tulum “kategorileri”

KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425, üç “KKD Kategorisi” 
belirler. Bu Kategoriler, Tablo 2’de gösterilmiştir ve ürünün 
ilgili üreticisinin ilgili performans gereksinimlerine 
uyduğunu gösterir. Koruma açısından bu kategoriler, 
tulumun tamamının koruyucu özellikleriyle ilişkilidir; 
Kategori I, en düşük korumayla ve Kategori III en yüksek 
korumayla ilişkilidir. Kategori III kapsamındaki tulumlarda, 
temel CE sertifikasyonuna ek olarak (KKD Direktifinin 
10. Maddesi uyarınca üreticinin, ürünün Kullanım 
Talimatlarında belirtilen EN Sınıflarının performansına 

uygun olmasını ve uygunluğunun sürmesini sağlaması 
gerekir. Kategori I ve II kapsamındaki KKD’lerin aksine, 
Kategori III kapsamındaki KKD, Yetkili Makamlarca yıllık 
olarak denetimden geçirilir ve bu denetim, uyumun 
sürekliliğini onaylar ve KKD Direktifinin 11. Maddesi 
uyarınca bir “Kalite Denetim Sertifikası” yayımlar. 
Kategori III kapsamındaki tüm KKD’nin CE işaretine 
eklenen yetkili makamın sayısal koduyla tanıtılması 
gerektiğini unutmayın.

KKD Kategorisi
(89/686/EEC
direktifi)

Tanım Logo

IYetkili makamdan 
ilk EC Tipi 
Sertifikasyon 
(Madde B -  
Ekler V**)

Üreticinin Uygunluk 
Beyanı (Ekler IX**)

Yetkili makamdan 
Yıllık Kalite Denetim 
Sertifikasyonu 
(Madde C²/D -  
Ekler VII/VIII**)

Kategori III
(Karmaşık
tasarımlı KKD)

Özellikle ölüm veya tedavisi mümkün 
olmayan sağlık sorunları gibi oldukça 
ciddi sonuçlara neden olabilecek riskleri 
içerir

CE
XXXX

**
Zorunlu Evet Evet

Kategori II
(ne basit ne de
karmaşık olan
KKD)

Ürünün tek bir değer için ( ör. su 
geçirmez eldivenler veya tulumlar 
için yansıtıcı şeritler) test edildiği, orta 
derecede riske karşı koruma

CE
XXXX

**
Zorunlu Evet

Her 5 yılda bir veya 
ürün değiştirildiğinde 
denetim sertifikasyonu 
gereklidir

Kategori I
(Basit tasarımlı
KKD)

Minimum düzeydeki risklere karşı koruma, 
kendi kendine ürün sertifikasyonu, kir 
ve toza maruziyet, ör. bahçe eldivenleri, 
ziyaretçi laboratuvar önlükleri

CE Gerekmez Evet Gerekmez

Maruziyet düzeyi  Tulum tipi* - lütfen Ek 5’e bakın

Tehlike/toksisite  Kumaşın bariyer özellikleri* - lütfen Ek 3’e bakın

Maruziyet düzeyi  Mekanik kumaş özellikleri - lütfen Ek 3’e bakın

1  Çevrimiçi OSHA, iş yerinde çalışanlar tarafından kişisel koruyucu donanım kullanımına ilişkin minimum sağlık ve güvenlik gereksinim-
leri hakkında Konsey Direktifi 89/656/EEC, (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/? uri=CELEX:01989L0656-20070627 1989.)

2  Çevrimiçi Avrupa Komisyonu, Kişisel Koruyucu Donanım Hakkında Konsey Direktifi 89/686/EE, (http://eur-lex.europa.eu/ legal-con-
tent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01989L0686-20130101&from=EN 2013).

* Tulum Tipi kumaşın bariyer özellikleriyle bağlantılıdır.     ** Yetkili makamın 4 basamaklı sayısal kodunu temsil eder..

Tablo 1

Tablo 2

Gerekli tulum performansını risk değerlendirmesi belirler.

KKD Kategorileri ve tulum performans gereksinimlerine uyum.

Ek 2

101100

Ekler Ekler



Tulum tipleri

Kategori III kapsamındaki koruyucu giysiler, seçimi 
kolaylaştırmak için altı koruma düzeyine (“Tipler”) 
ayrılmıştır ve her Tip, bir “maruziyet düzeyi” ile 
ilişkilendirilmiştir. Tip 1 “en yüksek” koruma düzeyini 
temsil ederken Tip 6 genellikle en “düşük” düzeyi temsil 
eder. Altı maruziyet düzeyi, farklı maruziyet düzeyleriyle 
gittikçe artan düzeyde ciddi tehditleri eşleştirir ve 
bunlar koruyucu tulumların özellikleri belirlenirken 
sıklıkla belirtilir. Kategori III kapsamındaki bir tulum 
seçilirken veya belirtilirken çoğunlukla CE “Tipi” 
sertifikasyonuyla belirtilir. Ancak bu, uygun tulum seçimi 
için yeterli değildir. Tüm standartlara uygun olan farklı 

koruyucu tulumlar mutlaka aynı koruma performansını 
sağlamaz (lütfen Ek 3’e bakın.) Belirli bir CE “Tipine” 
uygun olarak üretilen farklı koruyucu giysiler, çok farklı 
koruma, dayanıklılık ve konfor performansı özellikleri 
sergileyebilir. Belirlenen CE “Tipi” sadece tulumun 
bir veya daha fazla tanımlanmış “tam tulum” testini 
geçmiş olduğunu ve minimum mekanik ve bariyer 
gereksinimlerini karşıladığını gösterir.

Tablo 3 Kategori III, kimyasallara karşı koruyucu giysilere ilişkin Koruma Tipleri.

 

 

Tip ve Piktogramı* Tanım ve Maruziyet Seviyesi Ürün Standardı
ve Yayımlandığı yıl

T1
TİP 1 

TİP 1 - ET

Gaz Sızdırmaz
TİP 1 - Sıvı aerosoller ve katı partiküller dahil olmak üzere sıvı ve gaz durumundaki
kimyasallara karşı koruyucu giysiler.
TİP 1 - ET – Acil müdahale ekipleri için performans gereksinimleri.

EN 943-1:2019**
EN 943-2:2019

T2
TİP 2

Gaz Sızdırır
Sıvı aerosoller ve katı partiküller dahil olmak üzere sıvı ve gaz durumundaki 
kimyasallara karşı koruyucu giysiler.

EN 943-1:2019**

T3
TİP 3

Sıvı Sızdırmaz
Sıvı kimyasallara karşı koruyucu giysiler. Basınçlı sıvı püskürmesine maruziyet

EN 14605:2005/A1:2009

TİP 4

Sprey Sızdırmaz
Sıvı kimyasallara karşı koruyucu giysiler. Basınçsız sıvı sprey aerosole maruziyet.

EN 14605:2005/A1:2009

TİP 5

Katı Partiküller
Havada uçuşan katı partiküllere karşı koruyucu giysiler.

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

TİP 6

Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruma performansı
Az miktarda ince sprey/buhar veya yanlışlıkla düşük hacimli sıçramalara karşı 
ve çalışanların kontaminasyon durumunda zamanında yeterli önlem alabileceği 
yerlerdeki potansiyel maruziyet.

EN 13034:2005/A1:2009

Kimyasal Koruyucu Giysiler, Kategori III

* DuPont Piktogramı     ** 2005 yılında değişiklik yapılmıştır.

Ek 2

İlgili diğer standartlar

Belirli uygulamalar için ve belirli maruziyet tehlikelerine 
karşı koruyucu giysiler için geçerli bazı başka KKD 
Standartları da bulunur:

Notlar

Radyoaktif partiküllere karşı koruma hakkında bilgi için 
lütfen Ek 5’e bakın.

Kumaş “siniflari”

IGenel tulum performansına ek olarak, her bir tulum 
Tipi için Avrupa standardı aynı zamanda, kullanılan 
kumaş ve dikişler için performans Sınıfı olarak bilinen 
bir dizi minimum performans gerekliliğini de belirler. Bu 
performans özellikleri, aşınmaya dayanıklılık, delinmeye 
dayanıklılık, gerilme direnci ve kimyasal permeasyon ve 
penetrasyon gibi teknik özellikleri içerir (lütfen Ek 4’e 
bakın). Her bir kumaş özelliği genellikle 1 ile 6 performans 
Sınıfına dahildir ve Sınıf 6 en yüksek performans, Sınıf 1 
ise minimum performans gereksinimine karşılık gelir. 
Kumaşlara ilişkin bu sınıflandırma sistemi şartnameleri 
hazırlayanların farklı işlevsel özellikler arasında ayrım 
yapmasına yardımcı olur. Bu mekanik özellikler, koruma 

denkleminin çok önemli bir parçasıdır çünkü tulum 
değerlendirmesine “dayanıklılık” faktörünü dahil 
eder. Kumaş bariyer testleri, statik koşullarda yepyeni 
tulumlar üzerinde gerçekleştirildiğinden, bariyer 
özelliğinin gerçek çalışma koşullarında zaman içinde 
korunup korunmayacağını belirtmez. Koruyucu tulumlar, 
giyildikleri andan çıkarıldıkları ana kadar performans 
göstermelidir ve çalışma ortamında ör. aşınma veya 
yırtılma gibi koruma performansını düşürebilecek 
streslere maruz kalabilir.

Tablo 4 İlgili diğer KKD standartları.

* Standartlar sürekli gözden geçirildiğinden yayımlanma yılı değişiklik gösterebilir.
** DuPont kimyasallara karşı koruyucu giysilerde antistatik işlemler yalnızca %25 veya daha yüksek oranda bağıl nemde ve hem kullanıcı hem de tulum için sürekli ve doğru topraklama yapıldığında etkilidir.

*** İyonize radyasyona karşı koruma sağlamaz.

İlgili Diğer Standartlar 

  

Piktogram Tanım Standart ve Yıl*

    

 ** Elektrostatik özelliklere sahip Koruyucu Giysiler - malzeme performansı ve 
tasarım gereksinimleri.

EN 1149-5:2018

     

 ***
Radyoaktif kontaminasyona karşı koruyucu giysiler. EN 1073-2 :2002

Isı ve aleve karşı koruma sağlayan Koruyucu Giysiler - Alev yayılmasına karşı 
sınırlı koruma sağlayan malzeme, malzeme grupları ve giysiler.

Üç koruma «İndeksi» (seviyesi) tanımlanmıştır
İndeks 1/0/0 > İndeks 1 performansı, tek kullanımlıktır ve ön temizlik veya 
yıkama gerektirmez. İndeks 1 malzemeleri, alevin yayılmasını sınırlar ancak erir 
ve her zaman İndeks 2 veya 3 tulumların üzerine giyilmelidir.

EN ISO 14116:2008

Hastalık bulaştırıcı maddelere karşı («B» ile gösterilir, örneğin Tip 3-B) koruma 
sağlayan ve birkaç kumaş koruma testi yöntemi içeren koruyucu giysiler.

EN 14126:2003

Ek 2

Koruyucu tulumlar – kategoriler, tipler ve sınıflar Koruyucu tulumlar – kategoriler, tipler ve sınıflar
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Tablo 5 Mekanik performans testleri.

Test yöntemi Norm Kapsam/İlke

D
ay

an
ık

lıl
ık

Aşınma direnci
EN 530  
Yöntem 2

Aşınma, kumaş yüzeyinin aşındırıcı bir zımparaya sürtülmesiyle elyaflar, iplikler ve kumaşların fiziksel 
olarak yok edilmesidir. Nihayetinde kumaşın görünümünü etkiler ve birkaç tekrardan sonra performans 
özelliklerinin kaybolmasına neden olur.

Esnemeyle çatlama
direnci

EN ISO 7854  
Yöntem B

Esnemeyle çatlama, kumaşın defalarca esneyip katlanmasını temsili olarak canlandırır. Çatlakların ve 
deliklerin kaç döngüden sonra ortaya çıktığı kaydedilir.

Yırtılma direnci EN ISO 9073-3
Yırtılma direnci, gittikçe artan bir gerilim uygulayarak kumaşın eninde bir yırtılma ortaya çıkacak şekilde 
kumaşın trapez yırtılma direncini belirler.

Gerilme direnci EN ISO 13934-1
Gerilme direnci, şerit yöntemiyle kumaşın maksimum gücünü ve maksimum güç uygulandığında ne
kadar uzadığını belirler. Kumaş parçalanana kadar sabit bir hızda uzatılır.

Delinme direnci EN 863
Delinme, kumaş delinene kadar sivri uçlu bir şişin kumaşa sabit bir hızda sokulması için gereken 
maksimum gücü kaydeder.

Dikiş
dayanıklılığı

EN ISO 13935-2
Dikiş dayanıklılığı, dikiş patlayana kadar dikey olarak güç uygulandığında dikişin maksimum gücünü 
belirler.

K
or

um
a

Sıvı penetrasyonu EN ISO 6530
Oluk testi yöntemi, eğimli bir olukta duran tulum kumaşının yüzeyine test sıvısının ince bir şerit halinde 
akıtılmasıyla penetrasyon, iticilik ve emilim endekslerini belirler.

Sıvı permeasyonu
(geçirgenliği)

EN ISO 6529  
Method A

Permeasyon test yöntemi, kimyasalla ilk sürekli temas sonrasında sızan kimyasal konsantrasyonunu 
kantitatif olarak analiz ederek normalleştirilmiş geçirgenlik hızında ve kümülatif kütlede geçiş süresini 
belirler.

Yüzey direnci EN 1149-1

Antistatik test yöntemi, elektrik yükünün boşalmasıyla yangın riskine karşı elektrostatik yük dağıtıcı 
koruyucu giysiler için kullanılan malzemeye uygulanır. Yalıtım levhasının üzerindeki kumaşın üzerine 
yerleştirilen bir elektrot düzeneğine potansiyel uygulanır ve kumaşın direnci kaydedilir. Direnç ne kadar 
düşükse elektrosatik yükü dağıtma performansı o kadar iyidir.

tulum Kategorileri 1 2 3
performans Tipleri

6 5 4 3 2 1

kumaş Sınıf arı 1 2 3 4 5 6

Uyari

Burada üç sınıflandırma arasında bir miktar tutarsızlık 
olduğu görülebilir. Hem tulum EN Kategorilerinde hem 
de kumaş Sınıflarında 1’in en düşük koruma düzeyini ve 
en yüksek sayının en yüksek koruma düzeyini temsil 
ettiği bir derecelendirme ölçeği kullanılır. Oysa tulum 
Tipi ölçeği tam tersi şekilde işler;

Tip 1, yani en düşük sayı en yüksek koruma düzeyini 
belirtir! Bu durum, şartname yazarının veya kullanıcının 
kafasını ciddi ölçüde karıştırabilir; bir tür hatırlatıcı veya 
görsel not kullanmak hatalardan kaçınmaya yardımcı 
olabilir.

Ek 2

Şekil 1  Tulum Kategorileri, performans Tipleri ve kumaş 
Sınıflarına yönelik Görsel Not, Kaynak: DuPont

Kumaş - tipler ve özellikler

Tablo 6 CE için minimum gereksinimler ile Tip ve özellik bilgileri.

Farkli kumaş özellikleri

Markası veya ticari adı ne olursa olsun, sınırlı kullanıma 
yönelik koruyucu giysi ürünlerinin büyük çoğunluğu az 
sayıdaki genel kumaş teknolojilerinden biri kapsamında 
sınıflandırılabilir. Aynı görünseler bile uygulamada bu 
farklı teknolojilerin çok çeşitli performans özellikleri ser-
gilediğinin unutulmaması çok önemlidir. Sonuç olarak, 
tulumun şartnamelerini yazan kişi veya kullanıcısı, belirli 
bir uygulama için kullanılabilecek çeşitli malzemelerin 
teknik özelliklerini net bir şekilde anlamalıdır.

DuPont™ Tychem® ve DuPont™ Tyvek® gibi bazı 
koruyucu kumaşlar, özel ihtiyaçlara uygun çok sayıda 
performans ve konfor seçeneği sunmak üzere özel olarak 
geliştirilmiş, patentli ileri teknolojilerden yararlanır. 
Diğer kumaşlar tipik olarak genel dokumasız ve mikro 
gözenekli filmlere dayalıdır.

Doğru koruyucu kumaşı seçmek için, belirli bir kumaşın 
belirli tehlikeli maddelere karşı bariyer performansının 
ne kadar etkili olduğunun anlaşılması gerekir. Penetra-
syon ve PermeasyonTestleri hakkında daha fazla bilgi 
için lütfen Ek 4’e bakın. Kategori III kapsamındaki tulum 
Tipi 3, 4, 5 veya 6’nın fiziksel özelliklerini karşılaştırmak 
için, CE özelliklerinin minimum gereksinimleri ile Tip ve 
bilgi özelliklerini karşılaştıran aşağıdaki tabloya bakın.

KKD kumaşlarının bazı fiziksel özellikleri Ek 2’de 
belirtilen kumaş Sınıfları altında kategorize edilmiştir. 
Tam tulum performansı, Ek 5’te ele alınmaktadır. Kumaş 
test yöntemleri hakkında bilgi için lütfen Ek 4’e bakın.

Test yöntemi Norm Birim Tip 6 Tip 5 Tip 4 Tip 3

D
ay

an
ık

lıl
ık

Aşınma direnci EN 530 Yöntem 2 çevrim
Sınıf 1
>10 çevrim

Sınıf 1  
>10 çevrim

Sınıf 1  
>10 çevrim

Sınıf 1  
>10 çevrim

Esnemeyle çatlama
direnci

EN ISO 7854 Yöntem B çevrim       X
Sınıf 1 
>1000 çevrim

Sınıf 1 
>1000 çevrim

Sınıf 1 
>1000 çevrim

Yırtılma direnci EN ISO 9073-3 N Sınıf 1>10 N Sınıf 1>10 N Sınıf 1>10 N Sınıf 1>10 N

Gerilme direnci EN ISO 13934-1 N Sınıf 1>30 N       X Sınıf 1>30 N Sınıf 1>30 N

Delinme direnci EN 863 N Sınıf 1>5 N Sınıf 1>5 N Sınıf 1>5 N Sınıf 1>5 N

Dikiş dayanıklılığı EN ISO 13935-2 N Sınıf 1>30 N Sınıf 1>30 N Sınıf 1>30 N Sınıf 1>30 N

K
or

um
a

Sıvı penetrasyonu

EN ISO 6530 % Sınıf 2<5%       X       X       X

EN ISO 6530 % Sınıf 3>95%       X       X       X

Sıvı permeasyonu EN ISO 6529 Yöntem A min       X       X Sınıf 1>10 min Sınıf 1>10 min

Yüzey direnci EN 1149-1 Ω
<2.5E+09  
isteğe bağlı

<2.5E+09  
isteğe bağlı

<2.5E+09  
isteğe bağlı

<2.5E+09  
isteğe bağlı

Özellik

Ağırlık EN ISO 536 g/m2

Kalınlık EN ISO 534 µm

Sıvı penetrasyonuna karşı direnç EN 20811 cm H2O

Patlama direnci ISO 2758 kPa

Hava geçirgenliği (Gurley) ISO 5636-5 s

Su buharı direnci, Ret EN 31092 m2.Pa/W

Ek 3

Koruyucu tulumlar – kategoriler, tipler ve sınıflar
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DuPont™ Tyvek®

Hızlı eğirme prosesiyle üretilen Tyvek® kumaş güçlü, 
sürekli, yüksek yoğunluklu polietilen elyaflardan 
yapılmıştır. Elyaflar; kendiliğinden nefes alabilen sıkı, 
homojen ve yumuşak bir kumaşa termal olarak bağlanır; 
elyaf döküntüsü (“tüylenme”/ “liflenme”) yapmaz ve 
kendi yapısından gelen bariyer özelliklerine sahiptir, 
yani bariyer özellikleri ince uygulanan bir kaplama 
veya katmana bağımlı değildir. Bariyer koruması ve 
kendiliğinden nefes alabilirliğin bu benzersiz birleşimi, 
Tyvek® kumaşı çok çeşitli koruyucu uygulamalar için 
ideal hale getirir.

Mikro gözenekli film (MPF)

MPF kumaşlar, bükülmüş polipropilen tabana 
bağlanmış ince mikro gözenekli filmden oluşan çift 
laminatlı malzemelerdir. Bu kumaşlar, koruyucu film 
katmanı soyulduğunda membran korumasının tamamı 
kaybolduğundan sınırlı dayanıklılığa sahiptir. Ayrıca 
düşük hava geçirgenliği özelliği, diğer kumaşlara kıyasla 
çok daha az hava alabilmesine neden olur ve bu da 
yetersiz kullanıcı konforu ve ısı kontrolü anlamına gelir.

Bükülmüş/eritilmiş/bükülmüş (SMS)

SMS kumaşların performansı, açıklıklı iki bükülmüş 
polipropilen katmanın arasına sıkıştırılan eritilmiş bir 
polipropilen katmana dayanır. İçteki bu polipropilen 
katman, partiküller için ana filtre işlevi görür. Ancak 
SMS kumaşlar, sınırlı dayanıklılığa sahiptir ve nispeten 
daha açıklıklı olan elyaf yapıları nedeniyle düşük 
bariyer performansı sergiler. Ayrıca, yüksek hava 
geçirgenlik özelliği, kumaşın bariyer özelliklerini ciddi 
ölçüde azaltarak kumaşı yalnızca çok temel koruma 
uygulamaları için ve basit kirlenmelere karşı bir bariyer 
olarak uygun hale getirir.

1:500 Kaynak: DuPont.

1:500 Kaynak: DuPont.

1:500 Kaynak: DuPont.

Ek 3

SMS, MPF ve Tyvek® kumaşların dayanıklılığı

Şekilde, 10 çevrimlik aşınma sonunda kumaşın 
dayanıklılığı gösterilmektedir. İlk bakışta SMS kumaş 
etkilenmemiş görünmektedir ancak performans düzeyi 
daha düşüktür. MPF koruma bariyeri etkilenmiştir. Film 
kolaylıkla aşınır ve filmde delikler olduğu görülebilir. 
Yalnızca Tyvek® etkilenmeden kalmıştır ve en yüksek 
koruma düzeyine sahiptir.

Tüylenme

“Tüylenme” (liflenme), bazı kumaş elyaflarının atmos-
fere küçük partiküller dökmesine verilen addır. Bu elyaf 
dökülmesi, koruyucu tulumla çalışma durumunda çok 
artar. Bu durumda dökülen partiküller sprey boyama-
dan temiz oda proseslerine ve hijyen açısından hassas 
proseslere kadar farklı uygulamalarda ciddi bir kontam-
inasyon kaynağı olabilir. Diğer yandan, sürekli sentetik 
elyaflardan üretilen Tyvek® gibi kumaşların tüylenme 
eğilimi çok düşüktür ve bu kumaşlar tıp, hijyen, boya ve 
partiküllere karşı hassas olan diğer uygulamalar için uy-
gundur.

SMS

MİKRO GÖZENEKLİ FİLM (MPF)

DuPont™ TYVEK®

10 Çevrimlik aşınma sonrasında

Ek 3

Şekil 1  Aşınma: Gündelik kullanımda aşınma ve 
yırtılma simülasyonu, Kaynak: DuPont

Kumaş - tipler ve özelliklerKumaş - tipler ve özellikler
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Kumaş testi Kumaş testi
Ek 4

Test yöntemi Norm Kapsam/İlke

D
ay

an
ık

lıl
ık

Aşınma direnci EN 530 Yöntem 2

Aşınma, kumaş yüzeyinin aşındırıcı bir zımparaya sürtülmesiyle elyaflar, 
iplikler ve kumaşların fiziksel olarak yok edilmesidir. Nihayetinde kumaşın 
görünümünü etkiler ve birkaç tekrardan sonra performans özelliklerinin 
kaybolmasına neden olur.

Esnemeyle çatlama
direnci

EN ISO 7854 Yöntem B
Esnemeyle çatlama, kumaşın defalarca esneyip katlanmasını temsili 
olarak canlandırır. Çatlakların ve deliklerin kaç döngüden sonra ortaya 
çıktığı kaydedilir.

Yırtılma direnci EN ISO 9073-3
Yırtılma direnci, dokumasız kumaşın eninde bir yırtılma oluşacak biçimde 
sürekli daha fazla gerilmesi uygulamasıyla trapez yırtılma direncini 
belirler.

Gerilme direnci EN ISO 13934-1
Gerilme direnci, şerit yöntemiyle kumaşın maksimum gücünü ve 
maksimum güç uygulandığında ne kadar uzadığını belirler. Kumaş 
parçalanana kadar sabit bir hızda uzatılır.

Delinme direnci EN 863
Delinme, kumaş delinene kadar sivri uçlu bir şişin kumaşa sabit bir hızda 
sokulması için gereken maksimum gücü kaydeder.

Dikiş dayanıklılığı EN ISO 13935-2
Dikiş dayanıklılığı, dikiş patlayana kadar dikey olarak güç uygulandığında 
dikişin maksimum gücünü belirler.

Zorunlu testler

CE işareti, kimyasallara karşı koruyucu giysinin belirli 
minimum gereksinimleri karşıladığını gösterir (lütfen 
Ek 1’e bakın). Ancak bu, aynı Tipteki kimyasallardan 
koruyucu tulumların aynı koruma performansını 
sağladığı anlamına gelmez. Bu nedenle, tulum 
üretiminde kullanılan malzeme üzerinde yürütülen 
testlerin sonuçlarına bakmak önemlidir.

CE gereksinimlerinin parçası olarak, bir dizi zorunlu 
kumaş testi gerçekleştirilir ve her Tip için bunlar Sınıf 1 
(en düşük) ile Sınıf 6 (en yüksek) arasında sınıflandırılır. 
Daha fazla bilgi için lütfen Ek 2’ye bakın.

Aşağıda, kumaş üzerinde yürütülmesi gereken zorunlu
mekanik performans testleri belirtilmiştir:

Tablo 7 Zorunlu mekanik performans testleri.

Ek 4

Tablo 8 Tip 6 sertifikasyonlu tulumlar – testler.

Test yöntemi Norm Kapsam/İlke

K
or

um
a

Sıvı penetrasyonu EN ISO 6530
Oluk testi yöntemi, eğimli bir olukta duran tulum malzemesinin yüzeyine 
test sıvısının ince bir şerit halinde akıtılmasıyla penetrasyon, iticilik ve emilim 
endekslerini belirler.

Sıvı permeasyonu EN ISO 6529 Yöntem A
Permeasyon test yöntemi, kimyasalla ilk sürekli temas sonrasında sızan kimyasal 
konsantrasyonunu kantitatif olarak analiz ederek normalleştirilmiş geçirgenlik 
hızında ve kümülatif kütlede geçiş süresini belirler.

Yüzey direnci EN 1149-1

Antistatik test yöntemi, elektrik yükünün boşalmasıyla yangın riskine karşı 
elektrostatik yük dağıtıcı koruyucu giysiler için kullanılan malzemeye uygulanır. 
Yalıtım levhasının üzerindeki kumaşın üzerine yerleştirilen bir elektrot düzeneğine 
potansiyel uygulanır ve kumaşın direnci kaydedilir. Direnç ne kadar düşükse 
elektrosatik yük o kadar iyi dağıtılır.

Penetrasyon ve permeasyon (geçirgenlik)

Penetrasyon, bir sıvı veya katı maddenin malzemeden 
kumaştaki “mikro gözenekler” yani mikroskobik delikler 
yoluyla geçtiği fiziksel prosestir. Bir kumaş veya tam 
tulumun partikül penetrasyonundan bahsedildiğinde 
özellikle bu kast edilmektedir. Sıvı penetrasyon ve iticilik 
verilerinin yalnızca 60 saniyelik bir test sonucunda 
elde edildiğinin anlaşılması önemlidir. Bu nedenle bu 
testin, yalnızca kimyasal maddelerin anında geçmesine 
izin veren kumaşları hariç tutmak açısından seçim 
sürecinde bir değeri vardır. Bir kumaşın 60 saniyeyi aşan 
sürelerde belirli bir kimyasal maddeye karşı kullanıcıyı 
koruyup korumadığını değerlendirmek için, permeasyon 
verilerine başvurulmalıdır.

Permeasyon sıvı, buhar veya gaz biçimindeki bir 
kimyasal maddeninkoruyucu giysi malzemesine 
moleküler düzeyde sızdığı bir prosestir ve bu “moleküler 
sızma” herhangi bir iz bırakmadan gerçekleşebilir. Bu 
nedenle, bir sıvı veya buharın kumaşta hiçbir çatlama 
veya delinme görünmese bile kumaştan geçmesi 
mümkündür. Permeasyon prosesi üç adımda gelişir: 
Madde, malzemenin dış yüzeyi tarafından emilir; daha 
sonra maddenin molekülleri malzemeye yayılır ve 
nihayet moleküller diğer yüzeyden (iç taraftan) dışarı 
çıkar. Permeasyon için standart test süresi, en fazla 8 
saat veya geçirgenlik tespit edilene kadardır.

Notlar:

Tip 6 sertifikasyonuna sahip tulumlarda kullanılan 
kumaşlar, tipik olarak yalnızca sıvı penetrasyonu ve 
iticiliği için test edilir. Bu nedenle, Tip 6 tulumların 
kapsamı, “az miktarda ince sprey/püskürtme buharına 
ve kazara düşük hacimli sıçramalara potansiyel 
maruziyet riski bulunan ve kullanıcıların kontaminasyon 
durumunda zamanında yeterli önlemi alabileceği” 

uygulamalara yöneliktir. Dolayısıyla, Tip 6 tulumlar için 
bile kumaşın permeasyon verilerinin doğrulanması 
tercih edilebilir. Permeasyon ve Penetrasyon birbirine 
karıştırılmamalıdır. İyi sıvı iticilik özellikleri sağlayabilen 
yani düşük penetrasyon özelliklerine sahip pek çok 
“mikro gözenekli” kumaş, yüksek permeasyon hızları 
sergiler, yani uygulamada sıvılar kolaylıkla içeri sızar.
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Permeasyon test hücresi

Permeasyon test hücresi, test edilecek kumaşla 
birbirinden ayrılan iki odacıktan oluşur. Test kumaşının 
dış yüzeyi, test ortamını (sıvı veya gaz durumundaki 
maddeyi) içeren odacığa maruz bırakılır. Maddenin 
sızması, toplama odacığına ulaşan maddenin birim 
başına konsantrasyonunun ölçülmesiyle belirlenir.

Permeasyon hizi

Test maddesinin test kumaşına geçme hızıdır. 
Permeasyon hızı, kumaş alanından (cm2) akan test 
maddesinin zaman birimi (dk) başına kütlesi (µg) olarak 
ifade edilir.

Kararli durum permeasyon hizi (SSPR)

SSPR, permeasyon hızının maksimuma erişip o hızda 
devam ettiği düzeydir. Bu durumda, permeasyonu 
etkileyen tüm güçler dengeye ulaşmış olur.

Algilanabilen minimum permeasyon hizi (MDPR)

Bu, testte belirlenebilen minimum permeasyon hızıdır. 
MDPR, analitik ölçüm tekniğinin, sızan kimyasal 
maddenin toplandığı hacim ve örnekleme süresinin 
hassasiyetinin bir fonksiyonudur.

Algılanabilen minimum permeasyon hızları, bazı
durumlarda 0,001 µg/cm²/dk kadar düşük olabilir.

Ek 4

Kimyasal permeasyon testi

ir malzemenin Kimyasal geçirgenliği (permeasyon), 
Avrupa standardı EN ISO 6529 uyarınca test edilir. 
Koruyucu giysi kumaşının potansiyel olarak tehlikeli 
bir maddenin permeasyonuna (nüfuzuna) direnci, 
geçirgenlik hızı durdurucu olarak kullanılarak geçiş 
süresinin belirlenmesiyle tanımlanır.

1   Dış yüzeye sıvı moleküllerinin emilimi.

2  Emilen moleküllerin dağılması.

3   İç yüzeye sıvı moleküllerinin geçmesi.

Koruyucu
kumaş

Dolum
düzeyi

Odacık veya
ayrık numunenin
püskürtmeyle
yıkanması

Analize gönderilir

Tehlikeli
kimyasal haznesi

1 2
3

Şekil 3 Permeasyon, Kaynak: DuPont

Şekil 4 Permeasyon testi, Kaynak: DuPont

Normalleştirilmiş geçiş süresi

Permeasyon verilerinin sınıflandırılması –EN 14325¹ 
tarafından tanımlandığı şekliyle– EN ISO 6529² uyarınca 
1,0 µg/cm²/ dk’da ölçülen normalleştirilmiş geçiş süresine 
dayanır. Normalleştirilmiş geçiş süresi, maddenin 
koruyucu giysi malzemesinin dış yüzeyine ilk temas 
ettiği anla maddenin tanımlı bir permeasyon hızında 
iç yüzeyde algılandığı an arasında geçen ortalama 
süredir. Geçiş süresi, ölçüm cihazının hassasiyetinden 
bağımsız olduğu için “normalleştirilir”. 8 saatlik bir 
normalleştirilmiş geçiş süresi, ortalama permeasyon 
hızının EN ISO 6529 uyarınca tanımlanan hıza (0,1 µg/
cm²/dk veya 1,0 µg/cm²/dk) asla ulaşmamış olduğu 
anlamına gelir. Ancak gerçekte madde sızmış olabilir.

Gerçek geçiş

Gerçek geçiş süresi, kimyasal veya tehlikeli maddenin 
koruyucu giysi malzemesinin dış yüzeyine ilk temas 
ettiği anla kimyasalın bir ölçüm cihazı tarafından iç 
yüzeyde algılandığı an arasında geçen ortalama süredir. 
“ND” (non detected - algılanmadı) olarak belirtilen per-
measyon hızı, kesinlikle geçişin oluşmadığı veya oluşa-
mayacağı anlamına gelmez. Sadece sekiz saatlik test 
gözlem süresinin sonunda permeasyon algılanmadığı 
anlamına gelir. Permeasyon aslında gerçekleşmiş an-
cak ölçüm cihazının minimum algılanabilir permeasyon 
hızının (MDPR) altındaki bir hızda olabilir. MDPR, belirli 
madde için analiz cihazının hassasiyetine bağlı olarak 
değişebilir.

Notlar:

Geçiş süresi, bir tulumun kontaminasyona maruz 
kaldıktan sonra ne kadar süreyle giyilebileceğini 
belirlemek için tek başına yeterli değildir. Kullanıcının 
güvenli giyme süresi, maddenin sızma davranışına, 
toksisitesine ve maruziyet koşullarına bağlı olarak geçiş 
süresinden daha uzun veya kısa olabilir. Karışımlar söz 
konusu olduğunda, kimyasal karışımların permeasyonu 

ölçülemediğinden permeasyon en toksik madde için 
ölçülür. Karışımların permeasyon özelliklerinin, çoğu 
kez tekil kimyasalların davranışından ciddi ölçüde 
sapabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, permeasyon 
hızları sıcaklığa bağlıdır ve tipik olarak sıcaklıkla birlikte 
artar.

Ek 4

Bariyer geçişi

Bir kumaşın bariyer veya “durdurma” özellikleri, “geçiş 
süresi” ile, yani kimyasal veya tehlikeli maddenin kumaşa 
tamamen geçmesi için geçen süreyle ölçülür.

1,0 µg/cm²/dk permeasyon hızında dakika cinsinden
normalleştirilmiş geçiş süresi EN Sınıfı*

> 10 1

> 30 2

> 60 3

> 120 4

> 240 5

> 480 6

Tablo 9 Normalleştirilmiş geçiş süresi ve EN Sınıfı.

1 EN 14325:2004 - Kimyasallara karşı koruyucu giysiler. Kimyasallara karşı koruyucu giysi malzemeleri, dikişler, birleşimler ve gruplara yönelik test yöntemleri ve performans sınıfandırması.
2 EN ISO 6529:2013 - Koruyucu giysiler. Kimyasallara karşı koruma. Koruyucu giysi malzemelerinin sıvı ve gazların sızmasına direncinin belirlenmesi.

* EN 14325: Kimyasallara karşı koruyucu giysiler - kimyasallara karşı koruyucu giysilere yönelik test yöntemleri ve performans sınıfandırması
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Test düzeneğinin şeması

Bu testte, test edilecek koruyucu malzeme, eğimli (45°) bir 
oluğa yerleştirilir ve oluğun içi emici algılayıcı bir kumaşla 
kaplanır. Test malzemesinin üzerine bir şırınga iğnesiyle 
10 saniye boyunca 10 ml sıvı uygulanır.

ENETRASYON İNDEKSİ

Kumaşın gözenekleri aracılığıyla 1 dakika içinde kumaşa 
sızan sıvı, algılayıcı kumaş tarafından emilir, orijinal 
miktarın yüzdesi ve kumaşın penetrasyon ölçümü olarak 
ifade edilir.

Ticilik indeksi

1 dakika sonra kapta toplanan sıvı miktarı orijinal miktarın 
yüzdesi olarak ve kumaşın iticilik ölçüsü olarak ifade 
edilir. EN ISO 6530’un yalnızca dört kimyasal maddenin 
test edilmesini gerektirdiğini unutmayın. Test yalnızca az 
miktarda kimyasal maddelere (10 ml) kısa süreyle (1 dakika) 
maruziyeti canlandırdığı için, penetrasyon sonuçları 
yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, uçucu kimyasal 
maddeler için, test maddelerinin bazılarının test sırasında 
buharlaşmış olacağı ve bunun elde edilen penetrasyon 
verilerini geçersiz kılabileceği unutulmamalıdır. Bu 
nedenle EN ISO 6530, uçucu maddeler (ve sonuçlarının) 
olduğu gibi tanımlanması gerektiğini belirtir. Penetrasyon 
testinde mükemmel sonuçlar veren bir koruyucu giysi 
malzemesi, daha büyük miktarlarda ve/veya daha uzun 
süreyle aynı kimyasala maruz kaldığında yetersiz koruma 

sağlayabilir. Düşük penetrasyon indeksine sahip bir 
koruyucu giysi malzemesinin belirli bir sıvı kimyasala karşı 
gerçekten koruma sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi 
için kimyasal permeasyon verilerine başvurulmalıdır.

Kimyasal maddeniz için hiçbir kimyasal 
permeasyon verisi yok mu?

DuPont, DuPont bariyer kumaşlarla belirli kimyasal 
maddenizin veya kimyasal karışımlarınızın bağımsız 
permeasyon testlerini gerçekleştirebilir.

Ek 4

Sıvı penetrasyon ve iticilik testi

Sıvı penetrasyon ve iticilik testi, EN ISO 6530¹ (EN 368’in 
yerine geçmiştir) uyarınca yapılır ve çoğunlukla “Oluk 
Testi” olarak adlandırılır.

Kimyasal karışımlar

Kimyasal maddelerin bir karışımının permeasyon 
özellikleri, çoğu kez tekil kimyasalların davranışından 
ciddi ölçüde sapabilir. Tehlikeli kimyasalların bir 

karışımına karşı koruma gerekiyorsa, uzman tavsiyesi 
için üreticiyle iletişime geçmenizi öneririz.

Şekil 5 Saçak Testi, Kaynak: DuPont

1 EN ISO 6530:2005 Koruyucu giysiler. Sıvı kimyasallara karşı koruma. Malzemelerin sıvıların penetrasyonuna karşı direnci için test yöntemi.

Sızdırılmayan sıvıyı toplamak
ve ölçmek için toplama kabı

Test malzemesi

Sıçrama başlığı

Destekleyici 
oluk

Sızan sıvıyı ölçmek  
için emici algılayıcı 
malzeme

Aşınmanın etkileri

Aşınmanın kumaşın permeasyon ve
penetrasyona direnci üzerindeki etkileri

Kumaş aşınması, kumaşın koruyucu etkinliğini ciddi 
biçimde azaltabilir. Örneğin, ince kaplamalara (Ek 3’e 
bakın) bağımlı olan veya doğal fiziksel yapısı zayıf olan 
kumaşlar, çalışma koşullarında penetrasyona direncini 
hızla ve kolayca kaybedebilir. Çoğu durumda hasar kolayca 
görülmediği veya maruziyet olayı gerçekleşene kadar fark 
edilmediği için bu koruma kaybı özellikle tehlikelidir. Bazı 
kumaşların aşınma sonrasında penetrasyon direncinde 
ciddi zayıflama gerçekleştiği, aşağıdaki hidrostatik basınç 
testinde görülebilir. Su sütunu / su yüksekliği (hydrohead) 
kavramı, sıvı bariyer performansının bir göstergesidir. Bir 
kumaşın hafif basınç altında su penetrasyonuna direncini 
belirler.

Aşınma testi öncesinde, Mikro Gözenekli Film, sıvı basıncı-
na en iyi direnci sağlıyor. Ancak yalnızca 10 aşınma çevri-
minden sonra performansı ciddi şekilde düşüyor; SMS 
daha az etkileniyor ancak çok daha düşük bir perfor-
mans düzeyinden başlıyor; Tyvek® ise koruyucu özelliğini 
sürdürüyor. Aşınma sonrasında, Tyvek® penetrasyon per-
formansı en yüksek performanstır.

Aşınmanın kumaşın permeasyon direnci
üzerindeki etkileri

Bu grafik; Tyvek® gibi bir kumaşın homojen yapısının, 
bariyer özellikleri, ince bir kaplama veya katmandan 
ziyade kendiliğinden sağlam malzemenin bir işlevi 
olduğu için, çalışma koşullarında ve uzun giyme 
sürelerinde laminatlı ürünlerle karşılaştırıldığında 
nasıl çok daha üstün ve güvenilir permeasyon direnci 
sağladığını göstermektedir.

Ek 4

Şekil 6  Sıvı bariyer performansı. Hidrostatik Başlık: EN 20811.  
10 aşınma döngüsü öncesinde ve sonrasında  
(EN 530 - Yöntem 2), Kaynak: Bağımsız Enstitü

Şekil 7  %18 sülfirik aside karşı permeasyon direnci.  
Kaynak: Bağımsız Enstitü
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Ek 4

Hastalık bulaştırıcı maddelere karşı koruyucu giysiler

Hastalık bulaştırıcı maddelere karşı koruyucu giysilerin, 
hastalık bulaştırıcı maddelerin cilde ulaşmasını önlemesi 
ve kullanıcı koruyucu giysisini çıkardığı zaman hastalık 
bulaştırıcı maddelerin diğer insanlara ve diğer ortamlara 
(ör. yeme veya içme sırasında) yayılmasını engellemesi 
gerekir. Avrupa Standardı EN 14126, hastalık bulaştırıcı 

maddelere karşı koruma sağlayan giysi malzemelerine 
ilişkin gereksinimleri belirtmektedir. Bu standartta 
belirtilen test yöntemleri; sıvı, aerosol veya katı toz 
partikülleri gibi mikro organizmayı içeren ortama 
odaklanır. EN 14126 aşağıdaki malzeme testlerini içerir:

EN 14126 ile uyumlu kumaşlardan yapılan koruyucu 
tulumların, ilgili kimyasallara karşı koruyucu giysi “Tipi” 
standardında belirtilen tam tulum gereksinimlerine de 
uyması gerekir. Bu ürünler CE sertifikasında Kategori III 

olarak sertifikalandırılmış olmak zorundadır. Biyolojik 
tehlike piktogramı ile tanımlanabilirler. Biyolojik 
maddelere karşı koruma sağlayan giysi Tiplerinin 
dökümü aşağıda verilmiştir:

DuPont Kişisel Koruyucular, dört risk grubunun 
tümünü, Tip 3 ile 6’yı da kapsayan koruyucu tulumlar 
sunar. Biyolojik maddenin biçimi, maruziyet düzeyleri, 
çalışmanın doğası ve enfeksiyon riskine bağlı olarak, 
kumaşın bariyer performansı ilgili hastalık bulaştırıcı 
madde testlerinde düşünülmelidir.

Dikiş türü ve malzemenin mekanik sağlamlığı da göz 
önüne alınmalıdır. Örneğin, Ebola gibi virüsler söz 
konusu olduğunda, kan yoluyla bulaşan patojenlerin 
penetrasyonuna karşı direnç performansı (ISO 16604) 
kilit önemdedir.

Test yöntemi Norm Kapsam/İlke

Bi
yo

lo
vj

ik
 b

ar
iy

er

Sentetik kan kullanılarak kan ve vücut 
sıvılarının penetrasyonuna karşı direnç

ISO 16603

Malzeme, belirli bir süre ve basınç dizisi boyunca yapay bir vücut sıvısına 
(sentetik kan) tabi tutulur. Penetrasyonun ne zaman gerçekleştiğini belirlemek 
için gözlem yapılır. Görünür sentetik kan penetrasyonunun olmadığı en yüksek 
basınç kaydedilir.

Phi-X174 bakteriyofaj kullanılarak kan yoluyla 
bulaşan patojenlerin penetrasyonuna karşı 
direnç

ISO 16604
Malzeme, belirli bir süre ve basınç dizisi boyunca virüs içeren besleyici bir et 
suyuna tabi tutulur. Görsel algılama, sıvı penetrasyonu görünür olmadığında bile 
malzemeye sızan canlı virüsleri algılayan bir tahlil prosedürüyle desteklenir.

Kontamine sıvıların penetrasyonuna karşı 
direnç

EN ISO 22610

Test yöntemi, bakteriyle kontamine olan donör (Staphylococcus aurus) 
malzemenin kumaşa sürülmesi ve mekanik olarak sürtülmesini içerir. Sürtülme 
ve sıvı geçişinin birleşik etkisi nedeniyle, bakteriler donör malzemeden, kumaşın 
içinden geçerek agar yüzeye yayılabilir.

Kontamine aerosol penetrasyonuna karşı 
direnç

ISO/DIS 22611

Test yöntemi, malzemeyi aerosolde bulunan bir bakteriye (Staphylococcus aurus) 
maruz bırakır. Aerosol, hem korumasız bir filtreye, hem de test malzemesiyle 
korunan bir filtreye püskürtülür. Korumalı (geçen bakteri) ve korumasız (arka 
plan bakteri sayımı) filtre üzerinde bulunan bakterilerin oranı test malzemesinin 
bariyer özelliklerini değerlendirmek için kullanılır.

Kontamine katı partiküllerin penetrasyonuna 
karşı direnç

ISO 22612

Bacillus subtilis sporlarıyla kontamine edilmiş bir miktar talk, kumaşın üzerine 
dökülür ve 30 dakika boyunca titreşim uygulandıktan sonra bir çökelme 
plakasında (Petri kabı) toplanır. Çökelme plakasının 24 saat inkübe edilmesinden 
sonra, oluşan koloni sayısı belirlenir.

Tip Açıklama İlgili standart

1a-B, 1b-B, 1c-B Gaz sızdırmaz EN 943-1:2019, EN 943-2:2019

2-B Gaz sızdırır EN 943-1:2019, EN 943-2:2019

3-B Basınçlı sıvı kimyasallara karşı koruma EN 14605:2005 +A1:2009

4-B Sıvı aerosollere karşı koruma (sprey sızdırmaz) EN 14605:2005 +A1:2009

5-B Havada uçuşan katı partiküllere karşı koruma EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010

6-B Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruma (hafif sprey) EN 13034:2005 +A1:2009

Tablo 10

Tablo 11

Hastalık bulaştırıcı maddelere karşı koruma (EN 14126) test yöntemleri.

EN 14126:2003 uyarınca koruyucu giysi Tipleri.

Uyari

EN tam tulum Tip testleri (lütfen Ek 3’e bakın) test edilen 
sıvı, aerosol veya partiküllerin tuluma maksimum ne 
kadar nüfuz etmesine izin verildiğini tanımlar.

Örnek

Örneğin Tip 5 için, %80 içe sızıntı ortalama sonuçları için 
içe sızıntı %15’den daha az olmalıdır. Tip 6 düşük düzeyde 
sprey testi için, içliğe geçen test sıvısından maksimum 3 
cm2 penetrasyon lekelerine izin verilir.

Diğer bir deyişle, bir tulumun belirli bir koruma Tipine 
dahil olması, bu tipteki tüm koruyucu tulumların aynı 
koruma özelliklerine sahip olduğunu göstermez. Aslın-
da, Tip 5 tulumların sağladığı koruma, tulum kumaşı, 
dikiş yapısı, tasarım ve testin bilekleri ve başlık/maske 
etrafını bantlamak gibi ek bariyerlerle yapılıp yapıl-
madığına bağlı olarak, sağladıkları gerçek partikül bari-
yeri açısından çok büyük farklılık gösterebilir. Yalnızca 
ayrıntılı sonuçlara bakmak, kullanıcının belirli bir Tipteki 
belirli bir tulumun asıl bariyer ve geçirimsizlik özellikler-
ine ilişkin sonuçlara varmasını sağlar.

Tam tulum performansı
Ek 5

Tip testleri

AB CE gereksinimleri (lütfen Ek 1’e bakın) uyarınca, 
kimyasallara karşı koruyucu (Kategori III) giysiler, altı 
koruma düzeyine veya “Tipine” ayrılmıştır (lütfen Ek 
2’ye bakın) ve bunların her biri, farklı tür ve derecelerde 
tehlike maruziyetine yönelik testlerle ilişkili olarak bir 
Tip testi sertifikası içerir. Belirli bir koruma “Tipi” sağlama

sertifikasına sahip olabilmesi için, bir kumaşın fiziksel 
ve bariyer özelliklerinin de minimum performans 
gereksinimlerini karşılaması gerekir (lütfen Ek 3’e bakın). 
Tip 3, 4, 5 ve 6 için, tulumun tamamı en az bir tam tulum 
“Tip” testiyle test edilmeli ve dinamik hareket testini 
geçmelidir.

“Zincir, en zayıf halkasından daha güçlü değildir” ilkesi, 
koruyucu tulumlar için kesinlikle geçerlidir. Birinci sınıf 
bir bariyer kumaşı; eğer zayıf dikişleri, güvenilmez 
açıklıkları ve kötü ergonomisi olan bir tuluma dönüşürse 
performansı ciddi şekilde düşer. Bu nedenle, kullanım 
sırasındaki koruma performansı ve giyilebilirliği 
belirlemek için tam tulum testlerinin yürütülmesi 
önemlidir.

Bir tulumda CE işaretinin olması, tulumun Avrupa KKD 
Direktifi/KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425’in güvenlik 
gereksinimlerine uyduğunu gösterir; Kategori III 
kapsamındaki bir tulum, “CE----” biçiminde Yetkili 
Makamın sicil numarasını içerdiği takdirde, uyumun 
devam ettiğini onaylar.

Şekil 8  Toplam İçe Sızıntı (TILS): 10 tulumun ve tüm 
aktivitelerin EN ISO 13982 - (1 ve 2) ortalaması. Kuru 
partiküller Sodyum Klorür NaCl 0,6 µm,  
Kaynak: Bağımsız Enstitü

TI
LS

 (%
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Tulumlar, tam yüz maskesi, botlar ve eldivenlerle; maske, 
el-ayak bilekleri ve fermuar kapağı bantlanmış olarak test 
edilmiştir.
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Tam tulum performansı Tam tulum performansı
Ek 5

Tam tulum tip testleri

Tam tulum Tip testlerinin koşullarına ilişkin özet 
şeklinde bir açıklama için lütfen Ek 2’ye bakın - Tulum 
Kategorileri, Tipleri ve Sınıfları Arasındaki İlişki.

Radyoaktif partiküllere karşı koruma

Radyoaktif partikül maddeler, iyonize nükleer radyasyona 
maruz kalmış toz ve çok ince partiküllerdir. Toplanıp 
yönetilmediği sürece bu kontamine partiküller yalnızca 
yakındaki personel açısından ciddi bir sağlık tehlikesi 
oluşturmakla kalmaz, uygun önlemler alınmadığı 
takdirde, radyoaktif partiküllerin kazara başka yerlere, 
örneğin kontrol dışındaki iş yeri alanlarına taşınma 

riski de bulunur. Bunun nedeni, mikroskobik radyoaktif 
partiküllerin maruziyet bölgesindeki giysi, ayakkabı, alet 
ve diğer unsurlara kolayca yapışabilmesi ve daha sonra 
fark edilmeden “güvenli” ortamlara yayılabilmesidir.

Standard EN 1073

EN 1073-2 standardı, nükleer endüstrisi için geliştirilmiştir 
ve koruyucu tulumların kontamine katı partiküllere 
karşı bariyer özellikleriyle ilişkilidir. İyonize radyasyona 
karşı koruma için geçerli değildir. EN 1073-2, kontrollü 
koşullarda test edildiğinde içe sızıntı ve bariyer etkinliğini 
belirlemeye yönelik kabul edilen bir test yöntemi (EN ISO 
13982-2) uygular. Bu teste tabi tutulan tulumlar için üç 
performans sınıfı düzeyi belirlenmiştir ancak bu üç düzeyin 
çok geniş performans kapsamı nedeniyle bunlar en fazla 
farklı tulumların göreli performansını değerlendirmeye 
yönelik kaba bir araç sağlar. Aynı EN test sonuçları, 
sağlanan korumaya belirli bir sayısal değer atfeden bir 
“Nominal Koruma faktörü” (NPF) olarak da ifade edilebilir. 
Bu, aynı Sınıf içindeki tulumları karşılaştırmayı, örneğin, 
Sınıf 2’nin en altında bulunan bir tulumla Sınıf 2’nin en 
üstünde bulunan bir tulumu karşılaştırmayı mümkün hale 
getirir. 

Sınıf 1: En düşük partikül bariyeri NPF 5 - 49.
Sınıf 2: Orta düzey partikül bariyeri NPF 50 - 499.
Sınıf 3: En yüksek partikül bariyeri NPF >500.

Ek 5

Dikiş yapısı ve performansı

Tulumun dikiş tasarımı ve kalitesi çok önemlidir. Tüm 
koruyucu tulumların yapısında dikişler bulunur ve 
kullanılan dikiş teknolojisinin gerekli standarda uygun 
olmasını sağlamaya çok dikkat edilmelidir. Dikişler zayıfsa 
veya sızdırıyorsa, tulumun en iyi bariyer kumaşından 
üretilmesi yeterli olmaz. Farklı tehlike ve kullanım 
koşullarında gerekli güç ve sızdırmazlığı sağlayan farklı 
dikiş uygulamaları ve bağlantı sistemleri mevcuttur. 
Aynı durum, fermuarlar ve kapaklar gibi açılıp kapanan 
sistemlerle tulumun ara yüzleri ve boyun, başlık, el ve 
ayak bileği alanlarındaki sınırları için de geçerlidir.

Kategori III kapsamındaki kimyasallardan koruyucu 
tüm giysiler, ilgili “tam tulum” içe sızma testinin yanı 
sıra dikiş sağlamlığı testinden geçmelidir. Sıkı, güvenilir 
dikişler, tulumun genel bariyer koruma performansının 
kesinlikle çok önemli bir unsurudur ve dolayısıyla bir 
tulum seçerken, kumaş performansının yanı sıra dikiş 
performansının da doğrulanması önemlidir. Bir dikişin 
sıkı olması sızdırmaz olduğu anlamına gelmez; aynı 
şekilde, sızdırmaz dikişlerin de mutlaka sıkı olması 
gerekmez. Örneğin, düz dikişler asla kendi başlarına 
gaz veya partiküllerin geçemeyeceği kadar sıkı değildir. 
Ancak düz dikişi doğru şekilde bantlamak, dikişin 
ana kumaş malzemesi kadar sıkı ve sağlam olmasını 
sağlayabilir.

Şekil 9  Üç dikiş yapısı türü, Kaynak: DuPont

Tip 3/4

Tip 5/6

Üzeri bantlanmış dikişler

Dikişler dikildikten sonra üzeri bantlanabilir. 
Bu dikiş türünü içeren DuPont ürünlerinde 
kullanılan bantlar, kumaşın bariyerine eşit 
bir bariyer sağlar.

Düz dikişler

Dikiş atma, dikiş gücüyle dikiş bariyeri 
arasında iyi bir denge sağlar.

Üzeri örtülü dikişler

Dikiş yapısı iğne deliklerini görünür halde 
bırakır. Bu dikiş yapısının kumaş ile aynı 
sıvı nüfuzu bariyeri sunması pek mümkün 
olmaz.
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Ek 5

Basınçlı maruziyet direnci

Su sütunu (hydrohead), basınçlı maruziyet direncinin 
bir göstergesidir. Test, su sütunu testine dayanır; üzeri 
bantlanmış dikişler sıkıdır ve kumaşın kendisiyle aynı 
bariyeri sağlamaktadır.

Permeasyon sonuçları

Permeasyon testine dayalı olarak, üzeri bantlanmış 
dikişler sıkıdır ve kumaşın kendisiyle aynı bariyeri 
sağlamaktadır.

Şekil 10  Basınçlı maruziyet direnci. su sütunu DIN EN 
20811 (santimetre cinsinden H2O),  
Kaynak: DuPont

Şekil 11  Permeasyon EN ISO 6529 testi. Sodyum Hidroksit NaOH %10 
(BT 1,0 normalleştirilmiş geçiş süresi, 1,0 µg/cm²/dk.).,  
Kaynak: Bağımsız laboratuvar
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Konforla ilgili konular
Ek 6

Temel konfor faktörleri

Konfor bir dereceye kadar öznel ve kişisel bir meseledir 
ancak, kullanıcı denemelerinde belirtilen bazı önemli 
konfor faktörleri şunları içerir:

• Tulum tasarımı: çömelirken/uzanırken geniş hareket 
özgürlüğü.

• Nefes alabilirlik: tulumun terin buharlaşmasına izin 
verme ve nem geçirgenliği sağlama yeteneği.

• Ciltte bıraktığı his, yumuşaklık.

• Tulum ağırlığı.

• Pamuklu gibi teri emen içlikler giymek, ciltteki “hissi” 
iyileştirmektedir.

• • Uzun paçalı ve uzun kollu içlikler giymek.

Hava ve nem buharının geçmesine izin veren tulumlar, 
nefes almayan ve kaplamalı malzemelerden daha 
konforlu olacaktır ancak bu genellikle partikül veya 
kimyasal bariyer özelliklerinden vazgeçilmesi anlamına 
gelebilir.

Konfor ihtiyacı

Gündelik sağlık ve güvenlik uyumu söz konusu 
olduğunda, Kişisel Koruyucu Donanımın (KKD) doğru 
kullanımını belirleyen en önemli “insan faktörlerinden” 
biri, operatör konforudur. Giyim konforu ve tulumun 
doğru şekilde vücuda oturmasının önemi ne kadar 
vurgulansa azdır. Gözlemlenen KKD uyumsuzluğu 
olaylarının büyük bir kısmı koruma eksikliğinden değil, 

yalnızca çalışanların kendilerine verilen koruyucu 
donanımı kullanmaması ya da yanlış veya kötüye 
kullanmasından kaynaklanmaktadır. Çalışanların 
doğru donanımı giydiği yerlerde bile, giysiler bedene 
oturmuyorsa veya konforlu değilse çoğunlukla yanlış 
giyilmektedir¹.

Rahatsız edici maliyetler

KKD (kişisel koruyucu donanım) giymek, kullanıcıya 
gerekli korumayı sağlarken çalışanın performansına, 
iletişimine ve konforuna engel olabilir. Bazı durumlarda, 
kişisel korumanın sağlanmasının, operatörün konforu 
ve etkinliği açısından maliyeti büyüktür ve dikkatle 

yönetilmediği takdirde bu uyuşmazlıklar, saha 
operatörlerinin daha fazla riske maruz kalmasına ya da 
etkili iş kıyafetlerinin giyilmemesi, yanlış kullanılması 
veya gayri resmi biçimde değiştirilmesine yol açabilir.

Optimum dengeyi bulmak

PKKD’nin yanlış kullanımı, bir anlık dikkatsizlik sonucu 
bile olsa, iş yeri kaza istatistiklerine yeni bir yaralan-
ma/ölüm vakasının eklenmesi için yeterlidir. Yorgun-
luk, hareketin kısıtlanması, beceride azalma, görüşün 
engellenmesi, dokunma hassasiyetinde azalma, hatta 
kumaş hışırtısının sinirleri bozması bile çalışanların ko-
ruyucu donanımı kullanmaması, kullanmayı bırakması 
veya kötüye kullanmasının nedenleri arasında yer alır. 
İşin sırrı, konforla koruma, güvenlikle üretkenlik, be-
dene uyumla işlevsellik arasındaki optimum dengeyi 
bulmakta yatar. Yüksek performanslı KKD kimyasal-
lara karşı etkili koruma sağlarken bir yandan fizyolojik 
ve psikolojik streslerle ilişkili yeni riskler doğurabilir. 

Örneğin, havalandırmasız koruyucu tulumlardan kay-
naklanabilen ve ölüm riski taşıyan hipertermi (ısı stresi) 
tehlikeleri pek çok kez belgelenmiştir. Benzer şekilde, 
kısıtlayıcı, hantal ve bazen klostrofobik iş tulumlarının 
giyilmesiyle ilişkili fizyolojik etkiler bu kadar çok bel-
gelenmese de kesinlikle gerçektir. Bir operatörün son 
derece tehlikeli ve stresli bir ortamda yargısını olumsuz 
etkileyebilecek herhangi bir şey çok ciddiye alınmalıdır.

1 Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Sağlık ve Güvenlik Laboratuvarı, Standart çalışma prosedürlerine uyulmamasına neden olan insan faktörleri, 2012.

Tam tulum performansı
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Konforla ilgili konular
Ek 6

N=5 tulum test edilmiştir

Beden önemlidir

Konfor, güvenlik ve üretkenlik, kısmen tulum bedeninin 
ve kesiminin bir işlevidir. Koruyucu tulumlar söz konusu 
olduğunda tulumun bedene oturmasıyla işlevi arasında 
kesin ilişki olduğundan, tulum bedenlerinin tümünün 
bulundurulması mutlak bir zorunluluktur. Örneğin, 
karşılaştırma açısından, aynı ayakkabı veya eldiven 
numarasının tüm çalışanlara uyması beklenemez. Aşırı 
büyük veya aşırı küçük tulumlar gereksiz riskler doğurur. 
Bol, nefes almayan kumaşlar “körük etkisi” doğurur ve 

potansiyel olarak çalışanla çevresindeki ortam arasında 
istenmeyen hava dolaşımına neden olur; ayrıca kolayca 
tökezlemeye neden olabilir, giyildiğinde tuhaf durur 
ve potansiyel olarak kullanıcının görüşünü kısıtlar. 
Diğer yandan, vücudu sımsıkı saran tulumlar, vücudun 
uzuvlarını belli edebilir, çömelme ve uzanma hareketleri 
sırasında tehlikeli bir şekilde gerilir, hareketi önemli 
ölçüde engeller ve giyildiğinde rahatsızlık verir.

Tulum kesimi

Düşük maliyetli tulumların çoğu zaman kumaş kul-
lanımını azaltmak için kesimi daralttığına ve bu durumun 
kabul edilemez sonuçlar doğurabileceğine dikkat edin. 
Aşırı dar tulumlar sıkıştırır, çeker; kumaş gereğinden çok 
gerilir; bu tulumların giyilmesi rahatsızlık verir; bunlar 

hareketi kısıtlayabilir ve dikişler esneyip kopabilir ya da 
açılabilir ve etkinliğini kaybedebilir. Burada söz konusu 
olan yalnızca konfor ve etkinlik değildir; çalışanın sağlığı 
ve güvenliği de gereksiz yere tehlikeye girer.

İçlikle tulum arasındaki nem

Açık yapısı sayesinde, SMS tulum, Mikro 
Gözenekli Filme kıyasla nemi açık farkla 
daha iyi atar. Tyvek® terleme sırasında 
çok iyi performanslar gösterir. Nemi 
atması en uzun süren malzeme Mikro 
Gözenekli Filmdir.

DuPont tarafından üretilen Tyvek® bariyer kumaş, nem buharının gerçekten geçmesine izin veren koruyucu
bir kumaş sağlamak için patentli bir dokumasız kumaş yapısına sahiptir.

Malzeme, Yüksek Yoğunluklu Polietilenden (HDPE) üretilir; çapı insan saçının 1/150’si kadar küçüktür;
sağlam, hafif, homojen bir kumaşa bükülerek bağlanmıştır; mikroskobik kafes yapısı sayesinde
kendiliğinden nefes alabilirlik özelliğine sahiptir.

Bu kendiliğinden vücut nemini boşaltma özelliği, pek çok Tip 4, 5 ve 6 uygulamasında kullanıcı konforunu
büyük ölçüde iyileştirmiştir.

Şekil 12  İçlikle tulum arasındaki nem (kumaşa göre), 
Kaynak: Bağımsız Enstitü
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Statik elektrik boşalması
Ek 7

Koruyucu giysilerin elektrostatik özellikleri

Sentetik malzemenin cilde veya içliklere sürtünmesi, 
kumaşta elektrostatik yüklerin oluşması için yeterlidir. 
Kumaşın bu sürtünmeyle elektriklenme etkileri, binlerce 
volt oluşturabilir ve yanıcı, gazlı veya toz yüklü bir 

atmosferde elektrostatik yükün tulumdan zıt elektrik 
potansiyeline sahip bir yüzeye küçücük bir kıvılcım 
aracılığıyla boşalması felaket bir patlamaya neden 
olabilir.

Patlayıcı ortamlarda güvenlik

Kimya ve ilaç endüstrisi, endüstriyel kaplamalar ve gaz 
tedarik sektörü gibi sektörlerde faaliyet gösteren şir-
ketler, potansiyel olarak patlayıcı atmosferler oluştu-
rabilen yanıcı malzemeleri kullanır. Bu “patlayıcılardan 

korunma bölgeleri” veya “EX Bölgeleri”, tehlikenin sıklığı 
ve süresine bağlı olarak çeşitli kategorilerde sınıflan-
dırılmıştır.

Koruyucu giysilerin antistatik özellikleri

Sınırlı kullanıma yönelik tulumların antistatik kaplama-
ları genellikle havadaki nemi kullanarak kaplama 
bileşenini yük iletken bir yüzeye çevirir. Yani, havada ye-
terince nem varsa –tipik olarak %25 RH üzerinde– anti-

statik özellik “aktif” olur. Ancak, nem düzeyi %25 RH’nin 
altına düştüğü takdirde, ortamdaki nem düzeyine bağlı 
olarak antistatik özellik ya azalır veya tamamen yok olur.

Yanıcı gazlar ve buharlar, bunları tutuşturmak için 
gereken minimum enerji miktarına göre üç patlayıcı 

grubunda (IIA, IIB ve IIC) sınıflandırılmıştır. En kolay 
tutuşabilen grup Sınıf IIC’dir.

IIA IIB IIC

Aseton
Benzen
Toluen

Etilen
Etilen oksit
Dietil eter

Asetilen
Hidrojen

Karbon disülfür

Kaynak: TRBS 2153 – Technische Regel für Betriebssicherheit, Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen – www.baua.de

Gazlar, buharlar ve püskürtme buharları için Patlayıcılardan
Korunma Bölgeleri

Bölge 0

Gaz, buhar veya püskürtme buharı şeklindeki 
tehlikeli maddelerle havanın karışımından oluşan 
patlayıcı bir atmosferin sürekli veya uzun sürelerle 
ya da sık sık bulunduğu yer.

Bölge 1

Gaz, buhar veya püskürtme buharı şeklindeki 
tehlikeli maddelerle havanın karışımından oluşan 
patlayıcı bir atmosferin normal operasyon sırasında 
zaman zaman oluşabileceği yer.

Bölge 2

Gaz, buhar veya püskürtme buharı şeklindeki 
tehlikeli maddelerle havanın karışımından oluşan 
patlayıcı bir atmosferin normal operasyon sırasında 
oluşma olasılığının bulunmadığı, ancak oluştuğu 
takdirde yalnızca kısa süreli var olacağı yer.

Toz için Patlayıcılardan Korunma Bölgeleri

Bölge 20
Havada yanıcı bir toz bulutu şeklinde patlayıcı bir 
atmosferin sürekli veya uzun sürelerle ya da sık sık 
bulunduğu yer.

Bölge 21
Havada yanıcı bir toz bulutu şeklinde patlayıcı bir 
atmosferin normal çalışma koşullarında zaman 
zaman oluşabileceği yer.

Bölge 22

Havada yanıcı bir toz bulutu şeklinde patlayıcı bir 
atmosferin normal çalışma koşullarında oluşmasının 
olası olmadığı, ancak oluşursa yalnızca kısa süreyle 
var olacağı yer.

Kaynak: Direktif 99/92/EC

Tablo 12

Tablo 13

Patlayıcılardan Korunma Bölgesi Kategorileri (EX Bölgeleri).

Patlayıcı gruplarının örnekleri.
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Statik elektrik boşalması
Ek 7

Topraklama

Patlayıcı bir atmosferi ateşleyebilecek veya operatöre ra-
hatsızlık verebilecek kıvılcımların oluşmasını engellemek 
için, tulum ve kullanıcı düzgün şekilde topraklanmalıdır. 
Yani, hem giysi hem de kullanıcı sürekli topraklanma-
lı; tuluma uygulanan antistatik işlemin tek tarafla sınırlı 
olduğu durumlarda, kumaşın doğru tarafının (iç veya dış) 
topraklanmasına dikkat edilmelidir. Ekli çoraplar veya 
galoşlara sahip tulumlara özel dikkat gösterilmelidir.

Statik elektrik yükünün güvenli şekilde boşaltılması için 
bazı temel kurallar bulunur:
• Hem kullanıcı hem de tulum güvenlik ayakkabıları, 

zemin ve/veya topraklama kablosu aracılığıyla doğru 
ve sürekli şekilde topraklanmalıdır.

• Yardımcı donanımda elektrostatik yük birikebilir. Bu 
nedenle solunum cihazı ve diğer cihazlar, tulumla 
birlikte kullanıldığında ayrıca topraklanmalıdır

Tek taraflı ve çift taraflı

Bazı kumaşlar, özellikle de çok katmanlı, kaplamalı ve 
renkli kumaşlar, malzemenin yalnızca bir tarafında anti-
statik işlemden geçirilebilir. Tulumun her iki tarafında an-
tistatik kaplama olması, elektrostatik yük birikmesini ve 
partiküllerin toplanmasını azaltacaktır. Ancak tek taraflı 
kaplamalar da çift taraflı kaplamalar da hidrojen atmos-
ferleri ve oksijen açısından zengin hava gibi son derece 

patlayıcı koşullarda ateşleme riskini kesinlikle önlemey-
ecektir. Bu durumlarda yönergeler için tulum üreticisine 
başvurulmalıdır. Her durumda tulum yeterince toprakl-
anmalıdır. Tek tarafı işlemden geçirilmiş tulumlarda, to-
praklanan tarafın giysinin antistatik işlemden geçirilmiş 
tarafı olduğundan emin olunmalıdır.

Notlar

Belirli bir ürünle ilişkili antistatik performans verileri için 
lütfen ilgili teknik verilere bakın.

Atex Direktifle

Standart kimyasallardan koruyucu giysiler için, 
tulumların antistatik işlemden geçirilmesi veya antistatik 
özelliklere sahip olması zorunlu bir gereksinim  . Ancak, 
ATEX denetimlerine tabi operasyonlar ve uygulamaların 
yaygınlığı, bu özelliğe talebi çok artırmıştır. AB’deki 
kuruluşlar, patlayıcı atmosfere sahip bölgelerde 
çalışanları patlama riskinden korumaya yönelik ATEX¹ 
Direktiflerine uymalıdır. İki ATEX direktifi bulunur:

• Yeni ATEX Direktifi 2014/34/EU², donanım üreticile-
rine yöneliktir ve potansiyel olarak patlayıcı atmos-
ferde kullanım amaçlı donanım ve koruyucu sistemle-
ri kapsar.

• “ATEX 137” iş yeri direktifi 99/92/EC³, potansiyel olarak 
patlayıcı atmosferler nedeniyle risk altındaki çalışan-
ların güvenliği ve sağlığını iyileştirmeye yönelik 
minimum gereksinimleri belirtir.

Antistatik sertifikasyonlar

Kimyasallara karşı koruyucu giysilerin antistatik 
özelliklerini standartlaştırılmış bir düzeyde 
karşılaştırmak amacıyla üreticilerin kullanabileceği 
birkaç norm mevcuttur. Bu tür normlarla, kumaşların 
yüzey direnci ve yük zayıflaması özellikleri ölçülebilir 
ve/veya değerlendirilebilir. Yüzey direnci EN 1149-
1 kapsamındadır ve yük zayıflaması EN 1149-3 

kapsamındadır. İşlenmiş kumaşlar için en çok EN 1149-
1 kullanılır; yük dağıtımı endüksiyona dayalı olduğu 
için yüzey direncinin kullanılamadığı durumlarda ise 
EN 1149-3 kullanılır. Bu test yöntemi standartlarına ek 
olarak başka bir standart daha vardır, EN 1149-5:2008⁴ , 
antistatik KKD için performans gereksinimlerini belirtir.

Tulum giyme, çıkarma ve ayarlama
Ek 8

Eğitim

Koruyucu tulumun nasıl giyilip çıkarılacağına ilişkin teorik 
bilgiler, uygulamanın yerini tutmaz. Yalnızca özel eğitim 
almış kişilere kontamine giysileri giyme, çıkarma ve atma 
yetkisinin verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Doğru tulum bedeni ve kullanımı

Doğru tulum bedeni seçimi, yalnızca daha fazla güvenlik 
için değil daha fazla konfor için de ön koşuldur. Yanlış 
boyut seçimi ölümcül sonuçlar doğurabilir; çok büyük 
olduğu takdirde üretim makinesine sıkışabilir, çok küçük 
ise yırtılabilir ya da kişinin hareketlerini önemli ölçüde 
kısıtlayabilir. Kullanılan tulumun yalnızca doğru korumayı 
sağlaması değil, kişiye tam uyması da önemlidir.

Giyme ve çıkarma prosedürlerine ilişkin yardım için 
lütfen tedarikçinize danışın ve aşağıdaki videoları izleyin:

1 ATEX, patlayıcı atmosferler anlamına gelen “ATmosphères EXplosibles”in kısaltmasıdır
2 Direktif 2014/34/EU, potansiyel olarak patlayıcı atmosferde kullanım amaçlı donanım 

ve koruyucu sistemleri kapsar.
3 Direktif 99/92/EC, potansiyel olarak patlayıcı atmosferler nedeniyle risk altındaki çalışanların güvenliği 

ve sağlığını iyileştirmeye yönelik minimum gereksinimleri belirtir.
4 EN 1149 - 5:2008 Elektrostatik özelliklere sahip koruyucu giysiler. 123122
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Tulumların saklanması ve beklenen raf ömrü
Ek 9

Koruyucu tulumun iyi saklanması ve bakımının iyi 
yapılması, tulumun ihtiyaç duyulduğu zaman beklenen 
performansı göstermesini sağlar. Ürünler ister her gün 
kullanılsın isterse gelecekte veya acil durumda kullanılmak 
üzere saklansın, doğru saklama, KKD programının 

önemli bir parçasıdır. Yetersiz veya gereğinden uzun 
süreli saklama koşulları, ürünün işlevsel performansını 
doğrudan etkileyebilir; yeterli saklama ve yenileme 
koşullarının her zaman mevcut olması sağlanmalıdır.

Tulumun ‘raf ömrü’

Koruyucu tulumun “raf ömrü”, tavsiye edilen saklama 
koşullarında beklenen işlevsel ömrüyle ilişkilidir. Bu 
süre, ürünün işlevsel performansı hiç azalmadan kul-
lanılabileceği süredir. Farklı ürünler ve markaların çok 
çeşitli “raf ömürleri” olabilir; bazılarının raf ömrü çok 
sınırlıyken bazıları da doğru ürün dayanıklılık süresi ver-
ilerini sağlayamayan tedarikçilerden geliyor olabilir. Raf 
ömrü dolmuş bir ürünün belirtilen kullanıcı güvenliğini 

sağlaması garanti edilemeyeceğinden ve bunların kul-
lanımı, çalışanların yetersiz korunmasına neden olabi-
leceğinden bu çok önemlidir. KKD’nin raf ömrünün nasıl 
belirleneceğini tanımlayan hiçbir resmi norm yoktur; 
bu nedenle şartnameleri yazanlar ve kullanıcılar, hangi 
üretici testlerinin gerçekleştirildiğini ve ürünün ömür 
beklentisiyle ilişkili iddiaları destekleyen hangi verilerin 
bulunduğunu DAİMA KONTROL ETMELİDİR.

Tulumların saklanması ve bakımı

Hem depodaki hem de kullanımdaki tulumlar, üreticinin 
tavsiyelerine uygun ve doğru şekilde saklanmalıdır. 
Tipik olarak, temiz, kuru, güvenli koşullarda, 10-25°C 
arasındaki sıcaklıklarda; kurcalanma, yetkisiz kullanım 
ve istenmeyen hasar risklerini minimum düzeye 
indirmek amacıyla tercihen özel ve hava geçirmez bir 
konteyner veya dolapta saklanmaları gerekir. Uzun 
süreyle doğrudan güneş ışığına maruziyet engellenmeli 
ve tulumlar giyilmeden önce hasar olup olmadığının 
anlaşılması için her zaman gözle incelenmelidir. 

Sorumluluğun ihmal edilmemesi veya yetersiz 
yürütülmemesini sağlamak için saklamadan sorumlu 
olarak belirli bir kişinin atanması önerilir. Çalışanlar, tüm 
KKD’lerin doğru şekilde kullanımı hakkında eğitilmeli 
ve her türlü kayıp, kusur veya hasarı rapor etmekten 
sorumlu olmalıdır. Çalışanlara her zaman uygun KKD 
sağlanması, işverenin sorumluluğudur. Korumanın 
mevcut ve belirlenmiş raf ömrü dahilinde olduğunu 
kontrol etmek amacıyla bir KKD inceleme, rotasyon ve 
değiştirme programının uygulanması önemlidir.

Periyodik tulum testleri

Gaz sızdırmaz tulumlar söz konusu olduğunda, ürünün 
belirtilen kullanım ömrü boyunca en azından her yıl 

düzenli basınç testlerinin yapılması önerilir. Ürünler 
kullanımdayken de depodayken de bu geçerlidir.

Tyvek® ve Tychem® ürünleri söz konusu olduğunda, 
DuPont operasyonel raf ömrü tavsiyelerini, kumaş 
gerilme özelliklerine yönelik hızlandırılmış yaşlandırma 
testlerine dayandırmıştır. Daha titiz değerlendirme 
amacıyla daha yüksek sıcaklıkları (100°C ile 70°C) ve daha 
yüksek basınçları (300 psi ile 100 psi) içerecek şekilde 
değiştirilen ASTM 572-88 testi kullanılarak farklı kumaşlar 
yaşlandırılmıştır. Bu değerlendirmenin sonuçlarına göre, 
Tyvek® ve Tychem® kumaşlar, aşağıdaki yıllar boyunca 
fiziksel dayanıklılık ve bariyer özelliklerini korumaktadır:

Kumaş Tipi Beklenen kumaş raf ömrü (yıl)

Tyvek® 10

Tyvek® 800 J 5

Tychem® 2000 C 10

Tychem® 6000 F 10

Tychem® TK 10

Tychem® 4000 S 5

Tulumların atılması ve bertaraf etme seçenekleri
Ek 10

Atma ve geri dönüşüm

Çevresel nedenler ve güvenlik nedenleriyle, koruyucu 
giysi kullanıcılarının bir tulum atma ve geri dönüşüm 
programı uygulaması önemlidir. Kontamine olmamış 
ve kullanılmamış tulum türlerinin çoğu, standart geri 
dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülebilir. Kontamine 
tulumlar, tehlikeli atık olarak işlem görmeli; kontami-
nasyonun doğasına ve ulusal ve yasal yönetmeliklere 
uygun şekilde atılmalıdır. Bu normalde yakma veya 
onaylı başka bir yöntemle gerçekleştirilir. Tyvek® , %100 

Yüksek Yoğunluklu Polietilenden (HDPE) üretilen doku-
masız kumaştır. DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à 
r.l. tarafından üretilir. ISO 140011 ile uyumlu bir çevre 
politikası kapsamındadır. DuPont, kaynakların etkin kul-
lanımı ve yeniden kullanımına bağlıdır ve sürdürülebilir-
lik hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için 
tasarımcılar, dönüştürücüler, üreticiler ve diğerleriyle iş 
birliği yapar.

Şekil 13  Tyvek® ürünleri için bertaraf etme seçenekleri,  
Kaynak: DuPont

Notlar

Güvenlik nedeniyle DuPont, eşdeğer veya daha yüksek 
performans gösteren sınırlı kullanıma sahip bir tulumun 
kullanılabileceği yerlerde yeniden kullanılabilir ve 
yıkanabilir tulumların kullanılmasını önermez.
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En çok tercih edilen seçenek

En az tercih edilen seçenek

Saf, beyaz renkli Tyvek® hiçbir özellik veya işlevsellik kaybı olmadan 
eşdeğer kalitedeki bir ürüne %100 geri dönüştürülebilir. DuPont uzun 
yıllardır bu geri dönüşüm prosesini üretim tesislerinde gerçekleştirme-
ktedir.

Doğru hazırlık ve işleme donanımı kullanılarak, kullanılmış ancak kon-
tamine olmayan Tyvek® de 2. derece HDPE kabul eden tesislerde geri 
dönüştürülebilir. Geri kazanılan malzeme, bahçe mobilyası, süt kasaları, 
dış cephe duvar kaplamaları, oyuncaklar, atık konteynerleri ve boruları 
gibi yeni kaliteli ürünlere dönüştürülebilir.

Yasal yönetmeliklere tabi olarak, kontamine Tyvek® güvenli bir 
şekilde yakılabilir ve optimum koşullarda kayda değer hiçbir kalıntı 
bırakmadan yalnızca su ve karbon dioksit açığa çıkaracaktır. BTU 
derecelendirmesine göre, kömür enerjisinin iki katı ve petrol kadar 
enerji veren bir yakıt olarak kullanılabilir.

Geri dönüşümün veya yakmanın birer seçenek olmadığı durumlarda, 
Tyvek® güvenli bir şekilde atık sahasına gömülebilir. Kimyasal olarak 
inert olduğundan ve hiçbir dolgu malzemesi, bağlayıcı veya katkı 
maddesi içermediğinden, Tyvek® yer altı sularına sızmaz ve toprağa 
kontamine edici maddeler salmaz.
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DuPontTM SafeSPECTM - Size yardımcı olmak için hazırız

Web tabanlı güçlü aracımız
kimyasal veya temiz oda ortamları için
uygun DuPont tulumunu bulmanıza yardımcı olur.
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