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ProChem® V CLF®

ProChem® V CLF®

Zastosowanie:
Prace przy dekontaminacji, prace ze sta³ymi i ciek³ymi sub-
stancjami niebezpiecznymi znajduj¹cymi siê pod ciśnieniem w 
pojemnikach, odzie¿ ochronna dla medycznych s³u¿b ratowniczych 
i stra¿y po¿arnej.

Wykonanie standardowe (bez opcji):
1 Ści¹gacze gumowe na rêkawach i nogawkach
2 Poszerzona czêśæ pleców (do umieszczenia aparatu powietrznego)
3 Wizjer z du¿ym polem widzenia
4 Elastyczne pêtelki na kciuki

ProChem® V CLF jest jednoczêściowym kombinezonem pe³nej 
ochrony, wykonanym z antystatycznego materia³u. Model zapewnia 
ochronê przed sta³ymi, p³ynnymi organicznymi i nieorganicznymi 
substancjami chemicznymi w wysokim stê¿eniu (równie¿ pod 
ciśnieniem) oraz biologicznymi substancjami niebezpiecznymi. 
Kombinezon zapewnia tak¿e ochronê przed środkami bojowymi.

Wejście do kombinezonu znajduje siê na plecach. Tylna czêśæ 
zosta³a tak skonstruowana, aby aparat powietrzny by³ noszony 
pod kombinezonem. Maska, urz¹dzenie, butla (butle), aparat 
redukuj¹cy ciśnienie oraz chroni¹cy p³uca nie s¹ zatem nara¿one 
na kontaminacjê. Model ten posiada zamek b³yskawiczny z patk¹ 
ochronn¹ mocowan¹ na rzep. W przedniej górnej czêści znajduje 
siê du¿y wizjer umo¿liwiaj¹cy doskona³e pole widzenia w ka¿dych 
warunkach.

Jeśli kombinezon ProChem® V CLF i ewentualne wyposa¿enie 
opcjonalne nie uleg³y ska¿eniu lub mechanicznemu uszkodzeniu 
podczas pracy, mo¿liwe jest jego powtórne u¿ycie.

W wykonaniu standardowym model posiada elastyczne pêtelki na 
kciuki zapobiegaj¹ce zsuwaniu siê rêkawów podczas wykonywania 
prac nad g³ow¹.

Uwaga! Niektóre czynności, otoczenie i warunki wystêpowania substancji niebezpiecznych mog¹ wymagaæ zastosowania kombinezonów o wy¿szej 
wytrzyma³ości mechanicznej oraz lepszych w³aściwościach ochronnych ni¿ te, które zapewnia PROCHEM. Upewnij siê, ¿e wybra³eś w³aściwy kombin-
ezon do wymaganej ochrony. Wszystkie modele kombinezonów ProChem® s¹ certyfikowane jako odzie¿ ochrony chemicznej o ograniczonym okresie 
u¿ytkowania. Jedynie u¿ytkownik decyduje o mo¿liwości wielokrotnego wykorzystania kombinezonu. Protek-System nie ponosi jakiejkolwiek odpowied-
zialności za niew³aściwe u¿ytkowanie kombinezonów.
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Kombinezony ProChem®V CLF®
Kat. III, typ 3, 4, 5, 6

1

Dane dotycz¹ce przenikania dla CLF zgodnie z ISO 6529:

Substancja chemiczna Stan
skupienia CAS ISO 6529

Aceton p³ynny 67-64-1 > 480 min.

Amoniak Lsg. (25%) p³ynny 1336-21-6 > 480 min.

Wodorotlenek baru (10%) p³ynny 17194-00-2 > 480 min.

Benzen p³ynny 71-43-2 > 480 min.

Wodorotlenek wapnia (10%) p³ynny 1305-62-0 > 480 min.

Dichlorometan gazowy 75-09-2 > 480 min.

Kwas octowy (100%) p³ynny 64-19-7 > 480 min.

Wormaldehyd (37%) p³ynny 50-00-0 > 480 min.

Heptan n- p³ynny 142-82-5 > 480 min.

£ug potasowy (40%) p³ynny 1310-58-3 > 480 min.

Chlorek sodu nasycony p³ynny 7647-14-5 > 480 min.

Cyjanek sodowy nasycony p³ynny 143-33-9 > 480 min.

Fluorek sodu nasycony p³ynny 7681-49-4 > 480 min.

Soda kaustyczna (40%) p³ynny 1310-73-2 > 480 min.

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

Pirydyna p³ynny 110-86-1 > 480 min.

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

Kwas chlorowodorowy (37%) p³ynny 7647-01-0 > 480 min.

Kwas siarkowy (96%) p³ynny 7664-93-9 > 480 min.

Toluen p³ynny 108-88-3 > 480 min.

Nadtlenek wodoru (32%) p³ynny 7722-84-1 > 480 min.

Środki bojowe Testowany zgodnie z norm¹ MIL

Iperyt (gaz musztardowy, 
zaginiony) gazowy 505-60-2 4320 min.

Lewisite p³ynny 541-25-3 2400 min.

Soman p³ynny 96-64-0 7200 min.

Vx p³ynny 50782-69-9 9300 min.

Chlor - gaz gazowy 7782-50-5 440 min.

Amoniak - Gaz gazowy 7664-41-7 90 min.

Chlorowodór - gaz gazowy 7647-01-0 1320 min.

Kwas fl uorowodorowy - gaz gazowy 7664-39-3 3840 min.

Dwutlenek siarki - gaz gazowy 7446-09-5 54 min.

Oliwkowy, pomarañczowy, bia³y

Masa podstawowa: 130 Gr./m2

W³aściwości materia³u:

Wlasciwosci fi zyc-
zne materialu

Metoda 
badania

Jed-
nostka Wynik Klasa 

EN

Odpornośæ na 
ścieranie EN 530:2010 Zyklen >2000 6 / 6

Odpornośæ na prze-
bicie EN 863:1997 N 28 2 / 6

Odpornośæ na rozer-
wanie

ISO 9073-
4:1999 N L 114 / Q 118 5 / 6

Wytrzyma³ośæ na 
rozci¹ganie

EN ISO 
13934-1:2013 N L 243 / Q 236 3 / 6

W³aściwości antyelek-
trostatyczne, opór po-
wierzchni zewnêtrznej

1149-5 Ohm < 1,2 x 108

Waga DIN ISO 536 Gr./m2 130 N/A

Materia³: CLF®

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 Wzmocnienia na ³okciach i kolanach
D Dodatkowy rêkaw, os³ona po³¹czenia z rêkawic¹
E Podwójna plisa zapinana taśm¹ doppel
F Rêkawice przeciwchemiczne
H Os³ony na buty z podeszw¹ antypoślizgow¹ i antystatyczn¹

Chêtnie udzielimy Pañstwu wsparcia w zakresie konfi guracji i indywid-
ualizacji.

*Rêkawice wymagane do
modele z laminatem foliowym
Rêkawice (opcje F2 i F3)

Opcja A+B:
Skarpety i dodatkowe 
os³ony na buty

Opcja F:
Rêkawice przeciwchemiczne F2 
(laminat foliowy*)

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

Type 4: Odzie¿ chroni¹ca przed dzia³aniem rozpy-
lonej cieczy EN 14605

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

Type 6: Odzie¿ o ograniczonej ochronie przed 
dzia³aniem substancji chemicznej w postaci 
cieczy.

EN 13034 + A1

Antistatic EN 1149-5

Biobarrier EN 14126

Counteracting radioactive contamination EN 1073-2

Cat. IIIType 3 Type 4 Type 5 Type 6


