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ProChem® VI TK

ProChem® VI TK

Zastosowanie:

Zalety produktu:

Wypadki chemiczne, petrochemiczne, obchodzenie siê z to-
warami niebezpiecznymi, ochrona CBRJ, kontrola owadów.

Bezpieczny czas pracy 5 lat bezobs³ugowej*.
Próba szczelności musi byæ przeprowadzona, gdy nie jest 
u¿ywana oraz nieuszkodzone opakowanie najwcześniej po 
5 latach, a nastêpnie w odstêpach rocznych (lub po ka¿dym 
u¿yciu).
* Przez pierwsze piêæ lat nie wymaga siê ¿adnej opieki i kon-
serwacji, chyba ¿e kombinezon jest noszony (w tym przypad-
ku kombinezon musi zostaæ poddany próbie ciśnieniowej po 
u¿yciu, a nastêpnie w odstêpach rocznych).

Nasz model podstawowy oferuje:
1 Niezwykle lekki i odporny na rozdarcia materia³
2 Panoramicznywizjer zapewniaj¹cy doskona³¹ widocznośæ
3 Luźny krój w celu zapewnienia optymalnej swobody ruchów
4 Skarpety na buty z krawêdzi¹ ociekow¹, alternatywnie 
 buty gazoszczelne
5 Wewnêtrzny system pasków gwarantuj¹cy nale¿yte 
 u³o¿enie kombinezonu

Model ProChem® VI jest jednoczêsciowym kombinezonem 
pe³nej ochrony wykonanym z materia³u Tychem® TK. Zapewnia 
ochronê przed gazami, jak i przed radioaktywnymi w³ók-
nami, cz¹stkami i py³ami oraz przed p³ynnymi, organicznymi 
i nieorganicznymi substancjami chemicznymi w wysokim 
stê¿eniu (równie¿ pod ciśnieniem) i biologicznymi substancjami 
niebezpiecznymi. Kombinezon zapewnia tak¿e ochronê przed 
środkami bojowymi.

Pozytywnie przeszed³ badania zgodnie z norm¹ EN943-1:2002 
(typ 1a) oraz EN943-2 (typ 1a-ET) i dziêki temu odpowiada 
aktualnie obowi¹zuj¹cej dyrektywie Vfdb 08/02. Wejście do 
kombinezonu znajduje siê z boku, a aparat noszony jest pod 
kombinezonem.

Koñce rêkawów stanowi¹ system podwójnych rêkawic 
(wewn¹trz: rêkawice foliowe, na zewn¹trz: chloroplenowe 
lub butylowe). W wykonaniu standardowym model posiada 
nogawki wykoñczone szczelnie przymocowanymi skarpetami 
(opcja A) i os³onami na cholewkê buta (opcja B), opcjonalnie 
dostêpne jest tak¿e wykoñczenie butami gazoszczelnymi (EN 
ISO 20345-S 5 P / opcja E). System mocowania rêkawic oraz 
butów pozwala na ich ³atw¹ wymianê bez u¿ycia narzêdzi. 
Panoramiczny wizjer wysokiej przezroczystości zapewnia 
doskona³e pole widzenia. Jeśli kombinezon i ewentualne opcje 
nie uleg³y ska¿eniu i/lub mechanicznemu uszkodzeniu podczas 
pracy i kontrola szczelności powiod³a siê, mo¿liwe jest jego 
powtórne u¿ycie.

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

Informacje na temat przenikania dla TYCHEM® TK:
Substancja chemiczna Stan skupienia CAS EN 369 Klasa EN
Aldehyd octowy p³ynny 75-07-0 > 480 min. 6

Amoniak (- 70° C) p³ynny 7664-41-7 > 480 min. 6

Izocyjanian metylu p³ynny 624-83-9 > 480 min. 6

Octan winylu p³ynny 108-05-4 > 480 min. 6

Chloroform p³ynny 67-66-3 > 480 min. 6

Dichlorometan p³ynny 75-09-2 > 480 min. 6

Fluorobenzen p³ynny 462-06-6 > 480 min. 6

Kwas azotowy (> 90 % dymi¹cy) p³ynny 7697-37-2 > 480 min. 6

Kwas fl uorowodorowy (92 %; 90° C) p³ynny 7664-39-3 > 480 min. 6

Wodorofl uorek - bezwodnik gazowy 7664-93-3 > 480 min. 6

Dwutlenek siarki gazowy 7446-09-5 > 480 min. 6

Chlorek winylu gazowy 75-01-4 > 480 min. 6

Chlorek metylu gazowy 74-87-3 > 480 min. 6

Butadien 1,3- gazowy 106-99-0 > 480 min. 6

Chlorowodór gazowy 7647-01-0 > 480 min. 6

Merkaptan metylowy gazowy 74-93-1 > 480 min. 6

 Tlenek etylenu gazowy 75-21-8 > 480 min. 6

W³aściwości materia³u:
Wlasciwosci fi zyczne 
materialu Metoda badania Jednostka Wynik Pl – Klasa

Wymagane Klasa 
wydajności dla normy 
EN 943-2: 2002 

Odpornośæ na ścieranie EN 530:2010 cykle >2000 6 / 6 4 / 6

Odpornośæ na przebicie EN 863:1997 N 28 2 / 6 2 / 6

Odpornośæ na rozerwanie ISO 9073-4:1999 N L 114 / Q 118 5 / 6 3 / 5

Wytrzyma³ośæ na rozci¹ganie EN ISO 13934-1:2013 N L 243 / Q 236 4 / 6 4 / 6

W³aściwości antyelektrostatyczne, 
opór powierzchni zewnêtrznej EN 1149-1 Ohm Nie antystatyczny Wyposa¿ony N/A N/A

Waga DIN ISO 536 g/m2 400 g/m2 N/A N/A

Grubośæ DIN EN ISO 534 µm 730 µm N/A N/A

Odpornośæ na p³omieñ EN 13274-4 metoda 3 ¯adnych kropelek, ¿adnych oparzeñ, 
brak powstawania dziur N/A

Odpornośæ na zapalenie EN 13274-4 metoda 3 Po usuniêciu p³omienia ¿adna czêśæ nie uleg³a 
zap³onowi ani nie pali³a siê dalej 1 1

Wytrzyma³ośæ szwów ISO 5082:1982 za³¹cznik A2 N 607 5/6 5/6

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 kombinezon 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 – SysProtek-System nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niew³aściwe u¿ytkowanie kombinezonów.
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Kombinezony ProChem®VI TK
Kat. III, Typ 1a ET

CE:
 Typ 1A: Odzie¿ gazoszczelna EN 943-2:2002 (ET)

Jasnozielony

Waga podstawowa: 400 Gramm

W³aściwości materia³owe:

Materia³: Tychem® TK


