
Інструкція з використання CHEMSAFE C1 

Маркування: Кожен комбінезон ідентифікується внутрішньою етикеткою на якій зазначено тип 
захисту та деяка додаткова інформація щодо використання. 

1. Ідентифікатор моделі 
2. Найменування виробника. 
3. Маркування СЕ – Комбінезон відповідає вимогам європейських стандартів засобів 

індивідуального захисту по категорії III. Перевірка ні відповідність та сертифікація гарантії 
якості була проведена Agenzia Nationale Certification Componenti e Prodotti, Via Rombon 11, I-
20124 MILANO (ідентифікаційний номер 0302) 

4. Європейські стандарти щодо одягу для захисту від хімікатів розділяють шість типів захисту, що 
зазначаються на піктограмі. 

Typ 1 – газонепроникний одяг 
Typ 2 – газопроникний одяг 
Typ 3 – одяг не проникний для рідин 
Typ 4 – одяг не проникний для аерозолів 
Typ 5 – одяг не проникний для твердих часток 
Typ 6 – одяг не проникний для обмеженої кількості виплесків рідин 

5. Комбінезон забезпечує електростатичний захист у відповідності до BS EN 1149-1 
6. Таблиця розмірів поєднує в собі виміри тіла з стандартними розмірами. Перевірне, буд ласка, 

виміри Вашого тіла та виберіть собі відповідний розмір. 

Розмір Охват грудей Висота Розмір Охват грудей Висота 
S 84-92 164-170 XL 108-116 108-188 
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194 
L 100-108 174-182    

7. Символ «відкритої книги нагадує користувачу по необхідність ознайомлення з інструкцією з 
використання. 

8. Додатково комбінезон забезпечує захист від радіоактивно заряджених твердих часток у 
відповідності до EN 1073-2:2002 

9.  
10. Піктограми догляду означають: 

 
Не прати. Прання погіршує захисні 

властивості  
Не прасувати 

 
Не піддавати машинній сушці 

 
Не піддавати хімічному чищенню 

 
Не відбілювати 

 
 

 

 

 

 

 

Експлуатаційні характеристики комбінезона  

Фізичні данні Метод 
випробувань 

Од. 
Вим. 

Результати 

Опір стиранню EN 530 цикл >100; < 500 
Міцніть швів ENISO 139535-2 N 70 
Опір проколу EN 863 N 17,3 
Ламання матеріалу ISO 7854 метод В цикл > 100000 

Міцність на розрив ISO 9073-4 N Основа 55,7 
Утік 40,2 

Опір проникненню 
DIN EN 368 % 

П О 
H2SO4 30% 0,7 91,7 
NaOH 10% 0 95,7 

 

Область використання: Цей комбінезон розроблено для захисту від шкідливих речовин та 
забруднення як продуктів так і персоналу. Зазвичай вони використовуються, в залежності від 
жорсткості забруднення та умов, для захисту від твердих аерозольних часток та обмеженої кількості 
нетоксичних виплесків та аерозолів. 

Обмеження: Вплив деяких хімікатів або високих концентрацій може потребувати більш високих 
характеристик матеріалу чим забезпечує дизайн або матеріал цього комбінезону. Такий захист 
можуть забезпечити комбінезони типів від 1 до 4 або навіть комбінезони з більш сильним захистом. 
слід бути обережним в області карманів. слід уникати перевантаження кишень а також 
забезпечувати вихід хімікатів. Користувач повинен знати в яких місцях можуть скуплюватись 
забруднюючі речовини та вживати та вживати запобіжні заходи. За порадами звертайтесь до вашого 
постачальника. 

Користувачі повинні бути проінструктовані щодо придатності типу захисту для необхідного рівня 
захисту та правильного використання комбінезонів з іншими засобами захисту. Для забезпечення 
повного захисту всі отвори повинні бути надійно закриті, однак користувач повинен бути 
проінформований щодо ефекту перегріву під час використання. Перегрів можна зменшити за 
допомогою використання відповідної натільної білизни та вентиляційного обладнання. Виробник не 
несе відповідальності за неправильне використання комбінезонів. 

Утилізація та зберігання: Зберігайте комбінезони в оригінальній упаковці подалі в критому 
приміщенні подалі від джерел тепла та сонячних променів.  Комбінезони не потребують 
спеціальних умов утилізації. Обмеження утилізації можуть бути викликані тільки забрудненням 
комбінезонів речовинами, що присутні в робочій зоні. 
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