
DuPonttM tyvek® 800 J
uAnSet HvAD veRDen uDSÆtteR DIG FoR.
Egnet beskyttelse mod en bred vifte af vandbaserede kemikalier, også i form af væsker under tryk, koster ikke længere på 
komfortsiden. Vores nye Tyvek® 800 J-kedeldragt passer optimalt og giver fuld bevægelighed. Den er udviklet efter vores bedste 
standarder for blødhed, åndbarhed og lethed, uden at der er gået på kompromis med holdbarheden. Uanset hvad giver Tyvek® 
800 J den mest behagelige beskyttelse.



Den nye væsketætte dragt fra DuPont, der er både 
behagelig og hårdfør.

Tyvek® 800 J er en ny beskyttelsesdragt, specielt designet 
til type 3-kemikalier*, der kombinerer modstand over 
for stråler af vandbaserede kemikalier med åndbarhed, 
holdbarhed og bevægelsesfrihed takket være "Tyvek® 
Impervious Technology". Bærerens udbytte af den nye 
Tyvek® 800 J er pålidelig beskyttelse kombineret med 
komfort og hårdførhed.
Dragten er beregnet til arbejde i meget fugtige omgivelser, 
der kræver beskyttelse mod kemikalier, væsker og/eller olie. 
Typiske eksempler:
• Industrirengøring
• Petrokemiske anlæg
• Kloakker
• Vedligeholdelse

Altomfattende beskyttelse mod en vifte af risici

Tyvek® 800 J-dragten yder:

•  En effektiv spærre mod mange lavtkoncentrerede, 
vandbaserede uorganiske kemikalier (selv under tryk), små 
farlige partikler og er olieafvisende (kategori III, type 3)

•  Lyse tapede sømme giver samme spærreniveau som 
tekstilet selv

•  Beskyttelse mod biologiske risici (i overensstemmelse med 
EN 14126)

•  Beskyttelse mod radioaktiv forurening (EN 1073-2) op til 
klasse 2**

•  Beskyttelse mod statisk elektricitet (antistatisk i 
overensstemmelse med EN 1149-5)

Tyvek® - holdbar og åndbar beskyttelse

•  De nye Tyvek® 800 J-dragter er baserede på den holdbare 
spærreydelse i Tyvek®

•  Tekstilet er let og blødt og lader såvel luft som vanddamp 
undslippe.

Et ergonomisk design, der tilpasser sig bærerens 
bevægelser

Som med alle DuPonts dragter er udviklingen af den nye 
Tyvek® 800 J centreret omkring opnåelse af ergonomisk 
pasform, der passer til bærerens kropsform og bevægelser. 
Design af hætte, ærme, talje og ben er optimeret med 
henblik på at opnå en tætsiddende og beskyttende 
pasform under bevægelser, som vil være helt uhindrede på 
grund af selve tekstilets fleksibilitet og lethed. Dragtens 
designdetaljer:

•  en hageklap for øget væskebeskyttelse og bedre pasform 
ved brug af helmasker

• løkker til tommelfingrene hindrer ærmerne i at glide op

• elastikbånd i åbninger

•  tydelig, orange tape over dragtens sømme, der giver 
yderligere sikkerhed ved at gøre arbejdstageren mere synlig.

Oplysningerne, der gives her, er de oplysninger, der for indeværende står til vores rådighed. Der 
kan ske ændringer i specifikationerne. Helt aktuelle oplysninger kan findes ved at besøge DuPont™ 
SafeSPEC™ www.safespec.dupont.co.uk.

DuPonttM tyvek® 800 J
uAnSet HvAD veRDen uDSÆtteR DIG FoR

* Ekstra tape ved manchetter, ankler, hætte og lynlåsklap, der kræves for at opnå type 3-væsketæthed.
** Yder ikke beskyttelse mod ioniserende stråling.



DuPonttM tyvek® 800 J, MODEL CHA5

Hvid kedeldragt med orange tapede sømme i størrelse S til XXXL. Antistatisk behandling.

KATEGORI III

T3
TYPE 3-B* TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B EN 14126: 2003 EN 1149-5: 2008 EN 1073-2: 2002 

Klasse 2

 

* Ekstra tape ved manchetter, ankler, hætte og lynlåsklap, der kræves for at opnå type 3-væsketæthed.
** Yder ikke beskyttelse mod ioniserende stråling.

Ny Tyvek® Impervious Technology!
Hættens form  
følger perfekt 
hovedets bevægelser 
og maskens pasform

Tyvek®-lynlås 
med klæbende 

klap for optimal 
beskyttelse

Syede og tapede 
sømme, der giver 

samme spærre som 
tekstilet

Løkker med 
elastik til 
tommelfingre  

  Elastikker i 
manchetter, ved anklerne  

og i taljen giver  
optimal pasform.

Nyt, forbedret design, der giver 
bevægelsesfrihed også i snævre rum

Stor synlighed: orange striber for 
let genkendelighed  

  Integreret hageklap 
for øget beskyttelse 

mod væsker og bedre 
pasform ved brug af 

helmasker.

*  Ekstra tape ved manchetter, ankler, hætte og lynlåsklap,  
der kræves for at opnå type 3-væsketæthed.
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Brug for hjælp til at finde og vælge beklædning  
til kemikaliebeskyttelse?
Prøv DuPontTM SafeSPECTM -hakutyökalua

Søg og sammenlign produkter efter mærke, design eller specifikation med direkte adgang til 
alle relevante oplysninger, herunder data om gennemtrængning.

www.safespec.dupont.co.uk

Tyvek® 
Classic Xpert

Tyvek® 
Classic Plus Tychem® C Tychem® F

Disse oplysninger bygger på tekniske data, som DuPont mener, er pålidelige. De kan revideres i takt med ny viden og erfaring. DuPont garanterer ikke resultater og kan ikke påtage sig nogen 
forpligtelse eller noget ansvar vedrørende disse oplysninger. Det er brugerens ansvar at afgøre toksicitetsniveau og vælge det tilhørende personlige beskyttelsesudstyr. Disse oplysninger er 
beregnet for personer, der har teknisk ekspertise til at kunne foretage vurderinger i forhold til deres egne specifikke slutbrugerforhold, og efter eget skøn og på egen risiko. Alle, der agter at gøre 
brug af disse oplysninger, bør først undersøge, om den valgte dragt egner sig til den påtænkte brug. Slutbrugeren bør ophøre med at bruge dragten, hvis tekstilet er revnet, slidt eller hullet, for 
ikke at risikere udsættelse for kemikalier. Da anvendelsesforholdene er uden for vores kontrol, kan vi ikke give garantier, hverken udtrykkelige eller indforståede, herunder, men ikke begrænset 
til, garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, og påtager os ikke noget ansvar i forbindelse med enhver brug af disse oplysninger.


