Tychem

DuPont Tychem 4000 S
SERIØS BESKYTTELSE, DET ER EN
FORNØJELSE AT HAVE PÅ
TM

®

Beskyttelsesudstyr til kroppen skal være behageligt, ellers bliver ydelsen ikke optimal. Dette gælder navnlig i barske
miljøer eller ved mere krævende anvendelser. På den anden side er vores DuPont™ Tychem® 4000 S kedeldragt blød, let og
alligevel holdbar. Dragten, der er designet til bedre bevægelighed og beregnet til at beskytte dig mod en lang række kemiske
miljøpåvirkninger og risici, yder seriøs beskyttelse og er samtidig en fornøjelse at have på.

DuPont Tychem 4000 S
TM

®

SERIØS BESKYTTELSE, DET ER EN FORNØJELSE AT HAVE PÅ

Behagelig og effektiv beskyttelse mod en lang
række kemikalier.
Den nye kedeldragt, DuPont™ Tychem® 4000 S, er et nyt
alternativ til arbejdstageren, der ønsker sikker og behagelig
beskyttelse ved mere krævende anvendelser. Dragtens
tekstil, der består af DuPont™ Tyvek® lamineret med en
kemisk spærrefilm, giver bæreren den optimale beskyttelse
mod en lang række kemiske miljøpåvirkninger og risici, men
er alligevel blød og let.

Tychem® 4000 S har en spærre, der hindrer
gennemtrængning af mere end 100 kemikalier.
Tychem® 4000 S-dragterne har en indbygget film, der
er lamineret på Tyvek®-tekstilet for at opnå en spærre
for gennemtrængning af en bred vifte af uorganiske og
organiske kemikalier, herunder fenol, ethanol og metanol.
Innovative og intelligente designdetaljer, såsom
dobbeltlynlås og dobbeltmanchetter, bidrager til dragtens
samlede beskyttelse.
Behagelig dragt designet med særligt henblik på nem
anvendelse.
Samtidig med at det giver meget stor beskyttelse, betyder
blødheden og fleksibiliteten i tekstilet, at dragten er let og
behagelig og nem at anvende.
Vi har g jort os stor umage med optimeringen af dragtens facon
og pasform, især under bevægelse. Arbejdstagerens sikkerhed er
også forbedret via den hvide farve på Tychem® 4000 S-dragter,
da hvidt giver god kontrast i forhold til mange forskellige
naturlige baggrunde. I en laboratorieundersøgelse har
Tychem® 4000 S sammenlagt opnået gode tal på parametre
vedrørende synlighed i dæmpet belysning, skarpt lys og
kontrast til naturlige baggrunde.
Tychem® 4000 S er det rigtige valg til blanding af og
oprydning efter kemikalier samt til beredskabsopgaver.
Dragten er anvendelig i mange forskellige industribrancher
og også i forbindelse med miljøoprensning, olie og
gas, kemikaliefremstilling, beredskabsteams til indsats
mod farlige stoffer og andre beredskabstjenester.

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.

DuPont Tychem 4000 S, Model CHZ5
TM

®

Hvid kedeldragt med tapede sømme i størrelse S til XXXL.
Fås også med påsyede strømper (model CHZ6).
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TYPE 3-B

TYPE 4-B

TYPE 5-B

TYPE 6-B

EN 14126: 2003

EN 1149-5: 2008*

Kategori III

EN 1073-2: 2002
Klasse 1

Heldækkende ansigtsmaske med filter egnet til forhold med eksponering, der sidder tæt sammen med hætten og er forsynet med
yderligere tape omkring hætte, manchetter, ankler og lynlåsklap, er nødvendig for at opnå den påståede beskyttelse.

Hættens design
giver fuld bevægelighed
for hovedet og passer også
godt til helmasker.

Løkke med elastik
til tommelfingeren
på den inderste
manchet.

Kemisk spærrefilm lamineret
på DuPont™ Tyvek®beskyttelsesmateriale
Dobbeltlynlås og
dobbeltklap giver
forbedret beskyttelse
og genanvendelig-hed,
hvis der ikke er sket
forurening.

Stort lynlåsgreb,
der gør det nemt at
låse og løsne med
handsker på.

Dobbeltmanchetsystem
giver god
handsketilpasning.

Elastikker i manchetter,
ved anklerne og i taljen
giver optimal pasform.

Den hvide farve skiller sig tydeligt ud.

* Tychem® 4000 S model CHZ5 har fået antistatisk behandling indvendigt og
yder beskyttelse mod statisk elektricitet i overensstemmelse med EN 1149-1:2006,
herunder EN 1149-5:2008 med korrekt jordforbindelse. Gælder ikke for
Tychem® 4000 S med strømper, model CHZ6. Jf. venligst brugsvejledningen.

Hårdføre og beskyttende sømme
(syede og forsynet med spærretape).
Sømspærre af samme type som tekstilet.

FÅS OGSÅ MED PÅSYEDE STRØMPER, MODEL CHZ6, STR. S TIL XXXL:

Strømper, der påsys dragtens ankelstykker, passer ned i sikkerhedsstøvler eller -sko med
en ekstra støvleklap fra knæet for at sikre et højt.

Dupont safespec
tm

tm

Tyvek
Classic Xpert
®

Tyvek
Classic Plus
®

Tychem C
®

Tychem F
®

Brug for hjælp til at finde og vælge beklædning
til kemikaliebeskyttelse?
Prøv DuPont SafeSPEC
TM

TM

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