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Tychem® 6000 FR ThermoPro: dwucz�sciowy zestaw lub fartuch 
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Kategoria III TypJ• Typ4' Typ6' EN1149-5 EN 15011612 IEC 61482-2 EN 1SO14116 

lndeksJ 

DOST�PNY ROWNIEi JAKO DWUCZ�SCIOWY ZESTAW sktadajc1cy si� z kurtki 
i spodni typu ogrodniczki LUB fartuch z r�kawami. 

N fe 
. TP 0750 T OR CE (zestaw) 

r re rencyJny: 
TP 0275 T OR CE (fartuch z r�kawami) 

Kolor: 

Rozmiar: 

jaskrawopomarariczowy 

SM do 4XL (zestaw) 
SM do 3XL (fartuch z r�kawami) 
(wszystkie rozmiary MTO) 

Zestaw: spodnie ogrodniczki i kurtka 

Kurtka z kotnierzem i spodnie ogrodniczki w kolorze 

jaskrawopomarariczowym w celu poprawy widocznosci. Kurtka 

z elastycznymi mankietami r�kaw6w i gumk<J w pasie. Spodnie 

ogrodniczki podtrzymywane przez szelki z regulacj<J dtugosci, 

zamykane na klamr� zatrzaskow<J. Bez sci<Jgaczy u dotu nogawek. 

Kurtka z podw6jn<J patk<J ostaniaj<JC<J zamek btyskawiczny. 

Szelki z regulacj<J 
dtugosci i klamrs 

zatrzaskow<J 

Sleeved Apron 

Zamek btyskawiczny 
ostoni�ty patk<J 

Mankiet r�kawa 
z gumks w tunelu 

Fartuch z r�kawami, w kolorze jasnopomarariczowym w celu 

poprawy widocznosci. z tytu fartucha w pasie i na wysokosci 

ramion trudnopalne zapi�cie o regulowanej dtugosci z klamrami 

zatrzaskowymi. R�kawy szczelnie pol<Jczone z fartuchem, 

elastyczne mankiety. Zszyty nicmi wykonanymi z wt6kna DuPont= 

Nomex®. Akcesoria Tychem® 6000 FR Thermo Pro zapewniaj<J 

cz�sciow<J ochron� ciata (kategoria III typ PB[3]) i musz<J byc 

stosowane razem z niepalns odziez<J przeznaczon<J do ochrony 

przed zagrozeniem w postaci ognia/ tuku elektrycznego. Typowe 

zastosowania: laboratoria akademickie i laboratoria profesjonalne. 

0chrona przedniej 
cz�sci ciata 

Elastyczne mankiety 
r�kaw6w 

Zapinany na dwie 
klamry zatrzaskowe 

MTO = Produkowany na zam6wienie. "'Fartuch z r�kawami Tycheme!J Thermo Pro TP275T zapewnia cz�SCiowq ochron� ciala (kategoria III typ PB[3]) 
i nie spetnia wymagar'I ustanowionych dla odziei:y typ 4 i typ 6 Tychem@ 

Tychem
® 

6000 F FaceSeal 
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Kategoria III TypJ-B Typ4-B Typ5-B Typ6-B EN1149-5 EN107J-2• EN14126 

Klasal 

Uszczelniona konstrukcja w potc1czeniu z ochronc1 zapewnionc1 przez materiat 
Tychem® . 

Na zdj�ciu, 

uzytkownik nosi r�kawice Tychem® NT570 CT. 

Kaptur dobrze 
przylega do 

twarzy 

Podw6jna 
os\ona zamka 

btyskawicznego 

Nr referencyjny: TF 0611 T GY UG 

Kolor: Grey 

Rozmiar: 
SM do 5XL 
(SM, 4XL i 5XL - MTO) 

Tychem® 

R�kawice 
wewn�trzne 
po\<Jczone 
z r�kawami 

Gumowy element uszczelniaj,icy kaptur wok6\ twarzy 

zapewnia scis\e przyleganie do maski pe\notwarzowej, 

r�kawice po\,iczone z r�kawami kombinezonu 

Nie stosuje si� tasmy uszczelniaj,icej dzi�ki czemu 

w nagtych sytuacjach kombinezon mozna szybciej zatozyc 

Zapi�cie zabezpieczone podw6jn,i os\on;i znajduje si� 

z ty\u kombinezonu, eo zwi�ksza poziom ochrony przedniej 

cz�sci ciata 

Skarpety rozpraszaj,ice \adunek elektrostatyczny 

przymocowane do nogawek kombinezonu 

Uziemienie uzytkownika dzi�ki skarpetom rozpraszaj,icym 

\adunek elektrostatyczny 

Do uzycia w szczeg6lnosci przez zespo\y ratownictwa, 

kt6re mog,i magazynowac kombinezon przez d\uzszy czas 

- data produkcji podana na opakowaniu kartonowym 

00 -:Q-
C, C, 

Usuwanie Zespoty Produkcja 

wyciekow ratownictwa i czyszczenie 

chemicznych przemystowe 

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizuj;:icym MTO = Produkowany na zam6wienie 

31 

1 


