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Ochrona i bezpieczeñstwo w pracy
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ProChem® III C

ProChem® III C

ProChem® III C wykonany jest z antystatycznego materia³u 
Tychem® C jest kombinezonem pe³nej ochrony, przeznaczo-
nym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym. 

Model zapewnia optymaln¹ ochronê równie¿ przed radioakt-
ywnymi w³óknami, cz¹stkami i py³ami oraz przed p³ynnymi 
nieorganicznymi chemikaliami (równie¿ pod ciśnieniem) i 
biologicznymi substancjami niebezpiecznymi. Kombinezon w 
wykonaniu standardowym posiada elastyczne pêtelki na kciuki 
zapobiegaj¹ce zsuwaniu siê rêkawów podczas wykonywania 
prac nad g³ow¹. Podwójna os³ona przedniego wejścia jest 
zamkniêta za pomoc¹ dwustronnej taśmy klej¹cej. Stoso-
wanie aparatu filtrowentylacyjnego eliminuje u¿ywanie maski 
twarzowej i pozwala wys³u¿yæ czas u¿ytkowania. Umieszczenie 
go pod kombinezonem (tylko filtry znajduj¹ siê na zewn¹trz)  
zapobiega jego ska¿eniu. Panoramiczny wizjer wysokiej 
przeźroczystości zapewnia doskona³e pole widzenia.

Zastosowanie:

Usuwanie zanieczyszczeñ, prace przy dekontaminacji, prace ze 
sta³ymi i ciek³ymi substancjami niebezpiecznymi, czyszczenie 
zbiorników i kana³ów, przegl¹dy maszyn i urz¹dzeñ, praca w 
pomieszczeniach czystych, przemys³ farmaceutyczny, wykony-
wanie pow³ok przemys³owych, wizytowanie zak³adów pracy, 
prace budowlane, technologie nuklearne, rolnictwo i ochrona 
roślin.

Wykonanie standardowe (bez opcji):
1 Ści¹gacze gumowe na rêkawach, nogawkach i talii
2 Podwójna os³ona zamka b³yskawicznego, 
 zamykana dwustronn¹ taśm¹ klej¹c¹
3 Poprzeczny otwór wejściowy z przodu
4 Luźny krój w celu zapewnienia optymalnej swobody ruchów
5 Elastyczne pêtelki na kciuki

Dane dotycz¹ce przepuszczalności dla Tychem® C zgodnie z norm¹ EN 369:

Substancja 
chemiczna

Stan
skupienia CAS EN 369

Bezwodnik kwasu chromowego p³ynny 1333-82-0 > 480 min.

Formaldehyd (10%) p³ynny 50-00-0 > 480 min.

Formaldehyd (30%) p³ynny 50-00-0 > 480 min.

Cyjanek potasu (10%) p³ynny 151-50-8 > 480 min.

Wodorotlenek sodu (50%) p³ynny 1310-73-2 > 480 min.

Wodorotlenek sodu stê¿ony p³ynny 1310-73-2 > 480 min.

Podchloryn sodu (12%) p³ynny 7681-52-9 > 480 min.

Oleum (40% wolnych SO3) p³ynny 8014-95-7 > 105 min.

Kwas fosforowy (85%) p³ynny 7664-38-2 > 480 min.

Rtêæ p³ynny 7439-97-6 > 480 min.

Kwas azotowy (70%) p³ynny 7697-37-2 > 480 min.

Kwas siarkowy (98%) p³ynny 7664-93-9 > 480 min.

Nadtlenek wodoru (50%) p³ynny 7722-84-1 > 480 min.

Uwaga! Wszystkie modele kombinezonów ProChem® s¹ certyfikowane jako odzie¿ ochrony chemicznej o ograniczonym okresie u¿ytkowania. Jedynie u¿ytkown-
ik decyduje o mo¿liwości wielokrotnego wykorzystania kombinezonu. 
Protek-System nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niew³aściwe u¿ytkowanie kombinezonów. W przypadku kombinezonów ProChem®, 
aparaty powietrzne filtrowentylacyjne  nie s¹ wliczone w cenê. Prosimy wcześniej wyjaśniæ z dostawc¹, które aparaty powietrzne pasuj¹ do modelu.
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Kombinezony ProChem®III C
Kat. III, typ 3B i 5
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Kolor: ¯ó³ty

Waga podstawowa: 83 Gr./m2

W³aściwości materia³u:

Wlasciwosci 
fi zyczne materialu

Metoda 
badania

Jed-
nostka Wynik Klasa

EN

Odpornośæ na ścieranie EN 530:2010 cykle >1500 5 / 6

Odpornośæ na przebicie EN 863:1997 N 18 2 / 6

Odpornośæ na rozer-
wanie ISO 9073-4:1999 N L 35 / Q 30 1 / 6

Wytrzyma³ośæ na 
rozci¹ganie

EN ISO 
13934-1:2013 N L 160 / 

Q 150 3 / 6

W³aściwości antye-
lektrostatyczne, opór 
powierzchni zewnêtrznej

1149-5 Ohm < 2,5 x 109

Waga DIN ISO 536 g/m2 83 N/A

CE:
Typ 3B: Odzie¿ chroni¹ca przed dzia³aniem 
strumienia cieczy pod ciśnieniem EN 14605

Typ 5: Odzie¿ chroni¹ca przed cz¹stkami sta³ymi EN ISO 
13982-1

Antystatyczny: EN 1149-5

Biobariera: EN 14126

Ochrona przed ska¿eniem cz¹stkami promieni-
otwórczymi: EN 1073-2

Filtry wentylatorowe z he³mem lub kapturem: EN 12941

Materia³: Tychem® C

Opcje:

Przyk³ady opcji:

Nastêpuj¹ce dodatkowe opcje dla kombinezonów ProChem®
s¹ do twojej dyspozycji:

A Skarpetka na buty (obszar EX, ergonomiczna)
B Dodatkowa nogawka, os³ona cholewki buta
C Wzmocnienie na ³okciach i kolanach
D Dodatkowy rêkaw, os³ona po³¹czenia z rêkawic¹ 
E Podwójna plisa z taśm¹ doppel
F Rêkawice przeciwchemicznet 
H Os³ona na buty z podeszw¹ antypoślizgow¹ i antystatyczn¹ 
L Rozprowadzenie wentylowania dla 3M ProFlow
I Rozprowadzenie wentylowania Phoenixe
V Kamizelka wentylowana

Chêtnie udzielimy Pañstwu wsparcia w zakresie konfi guracji 
i indywidualizacji.

Opcja F:
Rêkawice przeciwchemiczne 
nitrylowe

Opcja H:
Os³ona na buty z podeszw¹ 
antystatyczn¹ (H1) 

Opcja L:
Rozprowadzenie dla ProFlow 
160 litrów/minutê (L2)

EN 1073-2


