
Protecție superioară
împotriva pulverizării cu
lichid cu risc redus și a
particulelor fine cu îmbinări
lipite pentru o protecție
generală îmbunătățită.

Barieră de protecție dovedită la substanțele chimice lichide
cu concentrație scăzută, pericolele biologice lichide și sub
formă de particule

Confort – permeabil pentru vaporii de apă („respirabil”)
pentru a reduce riscul de stres din cauza căldurii

Capete de încălțări atașate cu pliere peste picior cu elastic.

Antistatic, testat în conformitate cu EN 1149-5

Scămoșare redusă pentru a ajuta la reducerea riscului de
contaminare încrucișată în zone critice

Fără silicon - critic la aplicaţiile de vopsire cu pulverizare
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INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Material produs Polietilenă microporoasă laminată nețesută

Tip de cusătură Cusături lipite

Caracteristici design Combinezon cu glugă cu 3 piese, închidere cu fermoar frontal bidirecțional, cu clapă de protecție, bucle de tragere. 
Glugă, manșete, brâu și glezne cu elastic.

Prezentarea standardelor CATEGORIA CE III (Tip 5-B, Tip 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)

Referințe produs 2000 STANDARD - Model 111

Măsuri S-5XL (02-09)

Greutate 63g/mp
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