
Інструкція
одяг захисний від підвищених температур:  GoodPRO HR1, НR4, НR5, НR7, НR8     PPE III. category

Виробник: VOCHOC, s.r.o., Dukelská 1247, 334 01 Přeštice, Czech republic   www.goodpro.cz
 Матеріали:

HR1 Gabriel 

HR4 Bára 

HR5 Michael
HR7 Richard
HR8 Berta

алюмінізований aramid/preox, вага 560 г/м²

алюмінізований aramid, вага 460  г/м²

подвійний алюмінізований aramid/preox, вага 645  г/м² 
алюмінізований aramid/preox aramid/preox, вага 480 г/м² 
подвійний алюмінізований aramid/preox, вага 450  г/м²

EN ISO 11612 

Опис: Одяг з алюмінізованого араміду GoodPRO HR забезпечує користувачу певний рівень захисту від контактного та випромінюваного  
тепла, захист від прямого полум'я, виплеску та бризок розплавленого металу. Цей одяг призначений головним чином для ливарної, 
металургічної та скляної промисловості, також використовується у разі ліквідації аварій та ремонту в нафтохімічній, газовій та 
енергетичній галузях, при виконанні робіт з потенцйними ризиками термічної небезпеки; на робочіх місцях де працівники маніпулюють 
легкозаймистими субстанціями.

Ці типи ЗІЗ треба використовувати як верхній одяг, надягати поверх сертифікованого базового вогнетривкого одягу, такого як GoodPRO 
FR1 Martin, або GoodPRO FR5 Katka. Одяг GoodPRO HR доступний в декількох варіантах: плащ, штани, нарукавники, гетри, фартух, шолом. 
Шолом слід одягати поверх вогнетривкої захисної каски. Захисний візор шолма може бути замінений. Для досягнення максимального 
рівня захисту проконсультуйтесь в авторізованого спеціаліста з охорони праці. 
EN ISO 11612: При контакті с полум'ям або дрібними палаючими частками волокна обуглююються, але не займаються - ЗІЗ запобігає 
травмам, спричиненим прямим контактом за палаючим одягом. У разі раптових виплесків хімічних та/або легкозаймистих субстанцій,  
користувач повинен негайно вийти в безпечну зону та зняти одяг. Переконайтесь, що хімічні речовини не потрапили на шкіру. Такий одяг 
слід очистити або утилізувати. У разі потрапляння виплесків розплавленого металу користувач повинен негайно вийти в безпечну зону та 
зняти одяг. Якщо одяг контактує зі шкірою напряму, користувач може отримати опіки.
Використання: Головним чином в ливарній, металургічній та скляній промисловості; у разі ліквідації аварій та ремонту в нафтохімічній, 
газовій та енергетичній галузях; при виконанні робіт з потенцйними ризиками термічної небезпеки, де працівники маніпулюють 
легкозаймистими субстанціями.
Увага: Для забезпечення максимально можливого рівня захисту та збереження захисних властивостей матеріалів, захисний одяг 
GoodPRO HR треба застосовувати відповідно до інструкцій виробника. Одяг повинен бути завжди закритий на всі застібки. Захисний 
комплект повинен бути підібран в залежності від ризиків на робочому місці. За достовірність оцінки ризику на робочому місці, підібрані 
та видані користовачу засоби індивідуального захисту відповідальність несе роботодавець.

Зберігання: Зберігати ЗІЗ потрібно в сухій та вентильованій зоні подалі від прямих сонячних та ультрафіолетових променів. Захищайте 
від пошкоджень.
Примітки: Зберігайте одяг чистим, інакше можливе погіршення захисних характеристик. Перевіряйте ЗІЗ перед кожним використанням. 
Для забезпечення найкращого можливого захисту, не вносьте ніяких змін в одяг або його дизайн. Якщо алюмінізований одяг 
забруднився чи став вологим, його необхідно висушити перед подальшим використанням. Захисні властивості можуть погіршитись, 
якщо  використовувати вологий одяг  умовах екстримальних температур - це може пошкодити шар алюмінію. Одяг забезпечує 
заявлений рівень захисту, якщо зберігається оригінальна конструкція - без будь-яких змін, доповнень та/або виключень. У разі 
наявності будь яких значних пошкоджень, таких як проколи, розірвані шви, прожоги, порізи або потертості, які можуть знизити рівень 
захисту, одяг не можна використовувати. Такий одяг повинен бути утилізований або відремонтований виробником. Одяг зберігає свої 
захисні характеристики тільки при стандартному об'ємі кисню. Для забезпечення необхідного захисту, кожен комплект з двух частин 
повинен буде одягнений повністю. Виробник не несе відповідальності та гарантійних забов'язань, якщо пошкодження ЗІЗ було 
спричинене неправильним використанням, самостійною зміною конструкції, неправильним обслуговуванням (доглядом) або 
ремонтом. Виробник та постачальник не несуть відповідальність за достовірність оцінки ризику на робочому місці та помилково 
підібрані засоби захисту.
За додатковою інформацією звертайтесь до офіційного дистриб'ютора в Україні: ТОВ ФІРМА "АВ ЦЕНТР", 04080, м.Київ, вул. Аляб'єва, з; 
тел. +380 044 230 87 07, www.avcentr.com.ua
GoodPRO HR – візори до шоломів:

Випробування:

Матеріал HR1 Gabriel HR4 Bára HR5 Michael HR7 Richard HR8 Berta 

EN ISO 11612:2015 Вимоги Показник  Вимоги Показник  Вимоги Показник  Вимоги Показник  Вимоги Показник  

Опір температурі - 180 °C ISO 17493 відп ISO 17493 відп ISO 17493 відп ISO 17493 відп ISO 17493 відп 

Обмежене поширення
полум'я

 EN ISO 15025 
метод A 

A1 EN ISO 15025 
метод A 

A1 EN ISO 15025 
метод A 

A1 EN ISO 15025 
метод A 

A1 EN ISO 15025 
метод A 

A1 

Конвективне тепло HTI24  4 – 10 s B1 HTI24  4 – 10 s B1 HTI24  4 – 10 s B1 HTI24  4 – 10 s B1 HTI24  4 – 10 s B1 
Теплове
випромінювання RHTI24  50 - 95 s C3 RHTI24  50 - 95 s C3 RHTI24  > 95 s C4 RHTI24  50 - 95 s C3 RHTI24  > 95 s C4 
Виплеск розплавленого 
алюмінію > 350 g D3 > 350 g D3 > 350 g D3 > 350 g D3 > 350 g D3 

Виплеск розплавленого
заліза > 200 g E3 > 200 g E3 > 200 g E3 > 200 g E3 > 200 g E3 

Контактне тепло – опір 
250 °C

5 – 10 s F1 5 – 10 s F1 5 – 10 s F1 5 – 10 s F1 5 – 10 s F1 

Обслуговування: Прання заборонено. Не відбілювати. Не прасувати. Суха хімічна чистка заборонена. Не сушити в автоматичній 
сушарці. Застебніть одяг перед чищенням. Для чищення використовуйте слабкий мильний розчин без додавання хлору та м'яку 
ганчірку. Сушити одяг в розправленому стані.

1. Прозорий полікарбонат - робочі місця з максимальною постійною температурою до 120°C
2. Прозоре ламіноване скло - робочі місця з максимальною температурою до 500°C
3. Ламіноване скло із золотим покриттям - робочі місця з максимальною температурою до 1000°C

http://www.goodpro.cz/
Adzen
Машинописный текст




