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Специфікації продукту: 
Матеріал: 100% бавовна з вогнетривкою пропиткою  PROBAN , щільність 34 0  г/ м²  
Опис: 
Цей захисний одяг забезпечує відмінний рівень захисту та комфорту. Він виробляється з високоякісного нешкідливого  
матеріалу з високою стійкість до стирання . 
EN ISO 11612: 
При контакті з полуб'ям або дрібними частинками розплавленного металу матеріал обуглюється, але полум'я не  поширюється
запобігаючи травмам, викликаним горінням одягу . У випадку раптового попадання виплесків хімікатів або легкозаймистих  
рідин корстувач повинен негайно покинути небезпечну зону та обережно зняти одяг, уникаючи контакту зі шкірою.  
Забруднений одяг має бути очищений або утилізований.  
EN ISO 11611: 
Цей захисний одяг відповідає стандарту  EN 11611,  клас 1 . Це гарантує захист від ризиків під час зварювання та споріднених  
процесів. Цей тип захисного одягу призначений для захисту користувача від вогню , теплового випромінення, виплесків 
розплавленного металу, короткочасного контакту з полум'ям , УФ випромінення від дуги , та мініманізує ризик удару  
електричним струмом під час короткострокового випадкового контакту з провідниками під напругою до 100 В постійного струму
при нормальних умовах зварювання. Піт та забруднення можуть негативно вплинути на рівень захисту, що забезпечується при  
короткостроковому випадковому контакті з провідниками при цих напругах. Забруднення легкозаймистими речовинами може  
погіршити равень стійкості до полум'я. Захисний одяг 1 класу можна використовувати для зварювання полум'ям, WIG(вольфрам-
інертний газ), MIG(метал-інертний газ), плазмового зварювання та точкового зварювання, пайки та MMA(ручне метал-дугове
зварювання), кисневого та плазмового рызання та використання зварюмальних машин з опором . Одяг 2 класу можна  
використовувати для MIG зварювання, MAG та MMA зварювання, плазмового та кисневого різання, металізації, а також  
зварювання в обмежених просторах . Захисний одяг слід регулярно перевіряти. Будь які пошкодження, спричинені УФ  та 
тепловим випроміненням, іскрами або бризками розплавленного металу, можуть  призвести до деградації захисних  
характеристик одягу. За детальною інформацією звертайтесь до стандарту ISO 11611, Додаток A, B.  
Використання: 
В основному для зварювання та споріднених процесів . Металургія та скляна індустрія, машинобудування   
Увага : 
Для забезпечення максимально можливого захисту та збереження захисних характеристик, захисний одяг повинен 
використовуватись відповідно до інструкції виробника, бути надійно застібнутим та повність укомплектованим . 
Випробування: 

Обслуговування: 
 
 
 
Застібніть одяг перед пранням та/або чищенням.  Використовуйте звичайні рідкі миючі засоби без будь яких відбілюючих  
добавок. Попередньо мийте чи очищайте надмірно забруднений одяг . Виберіть найнижчу швидкість барабану  (макс . 600 об.хв.). 
Не прасувати безпосередньо по світовідбиваючим стрічкам . 
Зберігання: 
Зберігайте в гарно вентильованому приміщенні  подалі від сонячного та УФ випромінення . Захищайте від пошкодження . 
Примітки: 
Зберігайте одяг чистим, інакше це може призвести до деградації характеристик .  Перевіряйте після кожного використання . Для
забезпечення максимально можливого захисту не вносіть ніяких змін в одяг та/або його конструкцію .  Одяг зберігає свої  
захисні властивості лише в середовищі з стандартним вмістом кисню . Для забезпечення необхідного рівня захисту, вдягайте  
костюм з двох частин . Куртка в дизайні комфорт може використовуватись лише з напівкомбінезоном . Регулярно перевіряйте та  
обслуговуйте одяг. Виробник жодним чином не несе відповідальність за пошкодження продукту, спричинеі неправильним  
використанням  (включаючи, але не обмежуючись  неналежним використанням , відсутністю належного долгяду та 
обслуговування та/або  внесенням будь яких змін). За додатковою інформацією звертайтесь до  дистрибь'ютора та імпортера
в Україні: ТОВ ФІРМА "АВ ЦЕНТР" м. Київ, 04080, вул. Аляб'єва, 3. тел: +380 44 230-87-07  www.avcentr.com.ua  
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Тест згідно з EN ISO 11612 Вимоги Оцінка  

Стійкість до температури - 180 °C     ISO 17493  відповідає 

Стійкість до поширення полум'я EN ISO 15025 , метод A A1 

Стійкість до поширення полум'я EN ISO 15025 , метод B  A2 

Конвективне тепло HTI24   4 – 10 s  B1  

Інфрачервоне випрмінення  RHTI 24  7 – 20 s  C1 

Контактне тепло - стійкість - 250 °C  5 – 10 s F1 

Тест згідно з EN ISO 11611 Вимоги Оцінка 

Стійкість до поширення полум'я EN ISO 15025 , метод A A1 

Маленькі краплі металу  15 drops / 40 K  відповідає 

Інфрачервоне випрмінення  RHTI 24  > 7 s  відповідає 

Вертикальний опір > 10 5  Ω відповідає 


