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DALŠÍ OBECNÉ INFORMACE

ZKOUŠKA HOTOVÉHO ODĚVU
Č. zkoušky Popis Výsledek
EN 14065 Postřik chemikálií ................................................................... Splněno
Typ 4

EN 14065 Tlakový postřik chemikálií ...................................................Splněno
Typ 3

EN 5082 Pevnost švu ..............................................................................118.22 N

B e  S a f e .  B e  S u r e .  W e a r  L a k e l a n d .

Lehký jednorázový chemický  oděv pro ochranu proti postříkání a potřísnění 
nebezpečnými chemikáliemi při aplikacích typu 3 & 4. 

APLIKACE

ČAS PRŮNIKU (V MIN)  EN 374-3
Chemikálie Látka Švy

Kyselina sírová 30% ............................................................................ >540 >330
Hydroxid sodný 36%
Hydroxid sodný 48%

......................................................................... 122 >322

......................................................................... 38.5 nt
Kyselina dusičná, 56% ...................................................................... 279 nt
Hydroxid sodný, 42% ........................................................................ >480 nt
Chlornan sodný,12% ......................................................................... >480 nt
Chroman draselný ................................................................................ >480 nt
Kyselina octová, ledová ..................................................................... 29 nt
Ethylen glykol ....................................................................................... >480 nt
Kyselina fosforečná, 85% .................................................................. >480 nt

Pozn.: Jako u všech oděvů, švy a zapínání mohou vykazovat kratší doby 
průniku chemikálií, než tomu je u vlastní tkaniny. V souladu s nejnovějším 
návrhem normy byly užity některé chemikálie pro testování švů i tkaniny, 
aby se ukázaly jakékoliv pravděpodobné odchylky.

L A K E L A N D I N D U S T R I E S E U R O P E L T D

TYPE 4 TYPE 3

Vnitřní zip Vnitřní chlopeň

Vnější zipVnější chlopeň

Tomtex® Double Zip Flap (Tomtex® chlopeň s dvojitým zipem)

Materiál opatřený povlakem kopolymeru PP/LDPE* nabízí účinnou 
bariéru proti širokému spektru chemikálií (* PP = polypropylen; 
LDPE = polyethylen s nízkou hustotou).
Oděv je konstrukčně řešen s využitím prošívaných švů, chráněných 
páskou, což poskytuje dokonalejší ochranu a vyšší pevnost.
Design se vyznačuje chlopní s dvojitým zipem, pro zajištění snadného 
a bezpečného upevnění předního uzávěru.
Odlehčený materiál nabízí vynikající komfort pro uživatele oděvu.
Uklidňující bledě zelený odstín nepůsobí poplašně, pokud se oděv užije 
na veřejnosti.

Čištění nádrží a nádob pro skladování kapalných chemikálií
Aplikace tlakového stříkání
Aplikace postřiků v zemědělství a manipulace s chemikáliemi
Manipulace s kapalnými chemikáliemi
Likvidace odpadů
Manipulace s uniklými chemikáliemi

PROFILOVÁ ZKOUŠKA TKANINY
Č. zkoušky Popis Výsledek
EN 530 Odolnost proti oděru.............................................>100, <500 cyklů
EN 863 Odolnost proti proražení....................................... 9.51 N
ISO 2960 Pevnost v protlačení.............................................. 228 kPa
ISO 7854 . >5000, <15000
ISO 9073 .... 54.0N/34.5N
ISO 811 Hydrostatická výška.............................................. 286 cm
EN 1149-1 Povrchový měrný odpor (antistatická elektřina).. splněno (vnitřní strana)

Odolnost proti vzniku trhlinek následkem dynamické únavy

Pevnost v dalším trhání (podélný směr - MD / příčný směr - CD)

Požadavky na skladování: Nejsou vyžadovány žádné 
speciální podmínky skladování s výjimkou toho, že 
oděvy by měly být skladovány čisté a suché.

Velikosti oděvu: Oděvy jsou dodávány v rozpětí veli- 
kostí od malé velikosti (S) po největší velikost XXXL. 
Volba správné velikosti oděvu je důležitá z hlediska 
pohodlí osoby, která jej nosí, a trvanlivosti oděvu.
Výběr oděvu: Informace jsou poskytovány pouze jako 
doporučení a vodítko: výběr vhodného oděvu 
pro jakoukoliv konkrétní aplikaci je vlastní 
odpovědností uživatele.
Problémy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti: 
Nejsou známa žádná podstatná rizika nebo alergické 
problémy způsobené materiálem nebo oděvy.

Opětovné použití oděvů: Tyto oděvy nejsou navrženy 
pro praní nebo žehlení, i když mohou snést jemné 
praní. Laskavě si uvědomte, že vypráním se ruší 
antistatické  vlastnosti oděvu. Oděvy je možné znovu 
použít pouze za předpokladu, že nejsou poškozené 
a kontaminované.

Za účelem získání dalších informací kontaktujte:
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