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A megajánlott védőruha megfelel az alábbi szabványok követelményeinek: 
  
EN 469:2005, EN340:2003, EN-1149-1:1998, EN 471:1994 
 
EK típusbizonyítvány száma: 52590/1 (BTTG Testing & Certification Ltd) 
Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 30/04522/1 (BTTG Testing & Certification Ltd) 
 
Ruhadarab kiegészítő vizsgálat (műszeres próbabábus teszt) jegyzőkönyv  
száma: 30/04572/1  (BTTG Testing & Certification Ltd) 
 
 
 
 
 
 

HESZTIA
®

 

H-1037 Budapest, Csillaghegyi  út  13. 
Telefon: +36-1-454-1400, Fax: +36-1-240-0960 

web: www.hesztia.hu • e-mail: hesztia@hesztia.hu 

Tőzvédelmi és 
Biztonságtechnikai Kft. 



 

2 

A bevetési védőruha az alábbi rétegrend alapján készül: 
 

Modellszám: 
 
 

EH3/TEH2 

Gyártási 
szám: 

 
PS1YG 

 
 
 

Külső szövet: 
• PBI GOLD külső szövet / 210 gr 

60% Kevlar,  
40% Polybenzamidazol 

             mely hőhatásnak kitéve sem gyűrődik,                       
szilárdságából nem veszít, méretét, formáját és színét 
megtartja. Nagyfokú hő és lánghatásnak kitéve sem reped 
szét. 

Középső anyag: 
• M10 – Goretex Airlock nedvzáró réteg  / 210 gr 

Bélés: 
• N26ME – Nomex Meta Aramid Viscose bélés Kevlar 

közbetéttel / 195 gr 
Fényvisszaverő csíkozás: 

• Légáteresztő fényvisszaverő csíkkal és varratvédővel 
ellátott kivitel, a csíkozás felső része fényvisszaverő 
ezüst, alsó része fluoreszkáló citromsárga. A 
csíkozás szélessége 5 cm 
Külső anyag színe: 

• „Arany” sárga 
Kialakítás: 

• A védőkabát és védőnadrág 37 cm-rel, hátul 42 cm-
rel átfedi egymást, alapanyaguk és színük azonos.  

 
 
KIALAKÍTÁS:  

  
KabátKabátKabátKabát::::    
 
- elejezárás: erős igénybevételnek ellenálló fémhúzózárral (pánik) záródik. A húzózár elhelyezése, 
csatlakozó elemeinek kialakítása biztosítja, hogy kesztyűben is zárható, illetve nyitható legyen. A 
húzózár védelmét vízelvezető takarópánt kialakítása biztosítja, a takarópánt teljes hosszában 
tépőzárral rögzített.  
Az eleje kialakítása alul a lépéskényelmet nem korlátozza, felül biztosítja a gallér megfelelő zárását 
(nincs fedetlen testfelület); 
 
- gallér kialakítása: 12 cm  magas, a nyak védelme érdekében a kabát eleje zárását biztosító húzózár 
felső vége és az áll közötti területet takarópánt fedi. Az eleje nyakkör mélyített kialakítású, hogy a 
gallér ne akadályozza a légzőkészülék fel, illetve levételét, valamint az áll mozgását; 
 
- ujja zárás: belső záróelemként az ujjába elcsavarodás mentesen bevarrt, kézfejközépig érő 
lángmentes fonalból kötött passzé van. A passzéban hüvelykujj beakasztó lett kialakítva. Az ujja alja 
vízszintes irányú, tépőzárral zárható bőségszabályozó pánttal van ellátva; 
 
- oldalzseb: az eleje két oldalán két, a benyúlás vonalában teljes hosszában zsebfedővel ellátott, 
tépőzárral záródó zseb van kialakítva. A zseb nyílásának és  mélységének mérete  lehetővé teszi, 
hogy egy pár szabványos méretű tűzoltó védőkesztyű beleférjen. Mindkét zsebfedő alatt egy-egy fül 
kerül patentgombbal rögzítésre, hogy ott egy forgócsuklós karabinert lehessen beakasztani.  Az 
oldalzseb biztosítja, hogy mászóöv viselete esetén is szabadon hozzá lehet férni. A zsebek iránya 
vízszintes.; 
 
- rádiózseb: az eleje bal oldalán a nyakcsúcstól 20 cm-re, az elejepánttól 5 cm-re  egy darab 
zsebfedős tasakos foltzseb van elhelyezve. A zseb méretei igazodnak a rendszeresített kézi rádióhoz 
(befoglaló méretek: magasság:19 cm x szélessége:7,5 cm x mélysége:5 cm).  
A zseb belsejében a magasság változtatása tépőzárral megoldott. 
Ez a kialakítás  lehetővé teszi a vízkifolyást. A zsebfedő megbízhatóan rögzíti a rádiót kiesés ellen.  
 
- belső zseb: baloldalon 1 db  30 cm mélységű, és  17 cm szélességű, 16 cm hosszú húzózárral 
záródó zseb van kialakítva; 
 
- egyéb tartóelem: az eleje jobb oldalán a nyakcsúcstól mérve 35 cm-re 1 db lámpatartó pánt került 
kialakításra; 
 
- jó láthatóság: a nyakcsúcstól 28-30 cm-re a hátoldalon végig , rá merőlegesen a vízszintes csíkozás 
alatt a FERIHEGY felirat két oldalán két párhuzamos 30-35 cm hosszú csíkozás , a mellvonalon a 
nyakcsúcs alatt 13-15 cm-re egy vízszintes csík, a kabát aljától 10-12 cm-re körbe egy csík és az ujjak 
végétől 18-20 cm-re körbe egy csíkozás kerül kialakításra.     
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A fényvisszaverő csíkok varratvédővel ellátott légáteresztő fényvisszaverő csíkok; 
 
 
- feliratozás: a kabát hátán a fényvisszaverő csíkok felett vízszintesen elhelyezett, 4 cm-es 
betűmagasságú (ékezet nélkül megadott méret), ezüstszínű, fényvisszaverő tulajdonságú 
„TŰZOLTÓSÁG” felirat, a fényvisszaverő csíkok alatt vízszintesen elhelyezett , 4 cm-es 
betűmagasságú, ezüstszínű, fényvisszaverő tulajdonságú „FERIHEGY” felirat van elhelyezve. A kabát 
jobb oldali elején mellvonalon tépőzárral rögzíthető, 9 cm x 3 cm méretű egyedi névfelirat van  
elhelyezve. A nevet hordozó anyag és felirat lángálló. 
 
- a kabát derékvonala belül rugalmas záró elemmel (passzé) készül; 
 
-a bélésben a váll terhelését csökkentő habcsíkokkal bélelt vállrész kerül kialakításra 
 
-a kabát könyök részére erősítő kevlár rátét készül  
 
 
NadrágNadrágNadrágNadrág::::    
 
- formai kialakítás: 12 cm-es derékmagasítással készült, a derékrész gumírozottan, fix bőség beállító 
elemmel kiegészítve van kialakítva. 3,5 cm széles gumírozott nadrágtartóval van ellátva. A nadrágtartó 
hosszúsága szabályozható , beállítás után szabadon lógó vég nincsen. A szabályozó elem kinyílás és 
kicsúszás ellen védelmet biztosít. Mosáshoz, illetve csere esetén a nadrágról levehető.; 
 
- nadrágclicc (hasíték): erős húzózárral és tépőzárral, a derékpántnál erős rögzítő elemmel záródik; 
 
- kellékek: a nadrágon elhelyezett rögzítő, kiegészítő és állító elemek korróziállók; 
 
- zseb: a nadrágon mindkét oldalt svédzsebek kerültek kialakításra , a kabát alsó vonala alatt,  
melynek mérete 20cm széles és 25 cm mély és 6 cm-es tépőzáras zsebfedővel ellátott. A zseben alul 
és hátul 5 cm-es bővítés van. A zsebfedők alatt egy-egy fül kerül kialakításra patentgombbal a 
karabiner számára; 
 
- nadrágszár alja: a nadrágszárak alja rugalmas záróbéléssel van kialakítva, mely megakadályozza az 
égéstermék bejutását. 
 
- jó láthatóság: a nadrág szárán elhelyezett varratvédővel ellátott légáteresztő fényvisszaverő csíkok, a 
szárak aljától 15 cm–re kerültek  kivitelezésre.  
 
-  a nadrág aljrész kopását a belső szár aljrészén és a térdnél kevlár betét gátolja, továbbá a szárak 
alja kevlárral szegett. 
 
-  a nadrág alja bősége háromszög betéttel és tépőzárakkal szabályozható 
 
A mérési eredményeket a sugárzó hő, kontakthő és közvetlen lánghatás ellen mellékeljük. 
 
 
Fényvisszaverő csíkok  
és varratai:   A BS7208 szabvány B függeléke  szerinti tesztnél a   
    légáteresztő képesség biztosítása érdekében a fényvisszaverő  
    csík rendelkezik négyzetcentiméterenként 10 apró lyukkal,  
    amely átereszti a vízgőzt.      
    Vízgőz áteresztő képesség: 24 óra alatt 160.4 g/m2.  
    Vízgőz áteresztő képességi mutató: 20.7%.  
    A fényvisszaverő csíkok varrása meta-aramid fonatba zárt  
    meta-aramid szállal történik.  
    A varrat dörzsállósága  a BS ISO 12947-2:1999 (EN ISO  
    12947-2:1998) ill. EN530 szerinti vizsgálaton eléri a 28.500  
    ciklust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


