
Інструкція з використання CHEMSAFE CS500 

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

1. CHEMSAFE CS500 - модель захисного комбінезону з капюшоном та еластичними резинками 
на поясі, щиколотках та зап’ястях. 

2. Авторизований представник виробника 
3. Маркування СЕ – Комбінезон відповідає вимогам європейських стандартів засобів 

індивідуального захисту по категорії III. Перевірка ні відповідність та сертифікація гарантії 
якості була проведена A N C C P Agenzia Nationale Certification Componenti, Via Rombon 11, I-
20134 MILANO в 2005/2006 (ідентифікаційний номер 0302) 

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

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 

Специфікація продукції відповідає типам захисту європейських стандартів. 

Комбінезони CHEMSAFE CS500 забезпечують захист типів 5 та 6. 

5. Таблиця розмірів поєднує в собі виміри тіла з стандартними розмірами S – XXXL. 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 XXXL 124-132 194-202 

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

7. Комбінезони CHEMSAFE CS500 мають антистатичні властивості і забезпечують 
електростатичний захист згідно з EN 1149-1. 

8. Додатково комбінезони CHEMSAFE CS500 забезпечують захист від радіоактивно заряджених 
твердих часток у відповідності до EN 1073-2:2002 

9. Комбінезони CHEMSAFE CS500 випробувано  на захист від біологічних ризиків у 
відповідності до EN 14126:2003. 

10. Піктограми догляду означають: 

 
Не прати. Прання погіршує захисні 

властивості  
Не прасувати 

 
Не піддавати машинній сушці 

 
Не піддавати хімічному чищенню 

 
Горючий. Тримати подалі від відкритого 

полум’я та інтенсивного тепла  
Не відбілювати 

Експлуатаційні характеристики комбінезона CHEMSAFE CS500 

Фізичні данні Од. Вим. Результати Метод випробувань Клас 
Опір стиранню цикл >100; <500 EN 530 метод 2 2 

Міцність на 
розтягування N la. 85 qu. 40 EN ISO 1393-1 1 

Ламання матеріалу цикл > 100000 ISO 7854 метод В 6 
Опір проколу N 17 EN 863 2 
Стійкість до 

займання  Самозатухаючий 
матеріал EN 13274-2 Метод 3  

Міцність на розрив N Основа 40,2 
Утік 25,0 ISO 9073-4 2 

Міцніть швів N 70 EN 13935-2 2 
Випробування 

аерозолем   EN 468 пройдено 

Тест на просочення 
аерозолю всередину   EN ISO 13982-1 пройдено 

Опір проникненню  П О 

DIN EN 368 

П О 
H2SO4 30%  0 98 3 3 
NaOH 10%  0 99 3 3 
п-ксилол  0 95 3 3 

Бутанол-н  0 97 3 3 
Захист від 

радіоактивних 
часток 

 
Номінальний 

захисний фактор 
21,7 

EN 1073-2:2002 Клас 1 

Захист від 
біологічних ризиків   EN 4126:2003 пройдено 

Примітка: Щодо додаткових властивостей тканини зв’яжіться з Вашим дистриб’ютором. 

Підготовка перед використанням: Не використовуйте комбінезони, що не відповідають ризикам 
на Вашому робочому місці. Перед використанням слід оглянути комбінезон на наявність дефектів, 
таких як дефекти швів, зіпперу та інших. Правильно підібраний розмір в сукупності з правильним 
вдяганням, застібнутим зіппером захищеним відкидним клапаном, забезпечує заявлений рівень 
захисту. 

Обмеження в використанні: Будь ласка, переконайтесь, що Ви вибрали комбінезон, що підходить 
для умов Вашої роботи. За допомогою в коректному виборі комбінезону звертайтесь до Вашого 
постачальника. Користувач повинен бути проінформований про необхідність комплексного 
використання засобів індивідуального захисту і необхідність використання додаткових ЗІЗ крім 
комбінезонів(рукавички, окуляри, взуття, ЗІЗ органів дихання) а також про те, як довго можна 
використовувати комбінезон CHEMSAFE CS500 буз погіршення захисних характеристик. 
Виробник не несе ніякої відповідальності при неправильному використанні комбінезонів 
CHEMSAFE CS500. 

Зберігання: Зберігайте комбінезони в оригінальній упаковці подалі в критому приміщенні подалі 
від джерел тепла та сонячних променів. 

Утилізація: Комбінезони не потребують спеціальних умов утилізації. Обмеження утилізації можуть 
бути викликані тільки забрудненням комбінезонів речовинами, що присутні в робочій зоні. 

Дистриб’ютор та імпортер: ТОВ ФІРМА «АВ ЦЕНТР» м. Київ, вул. Аляб’єві 3, 04655. 
тел. +380 (44) 230-87-07. Email: office@avcentr.com.ua www: avcentr.com.ua  

mailto:office@avcentr.com.ua

