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Általános információ
A Respirex korlátozott használatra szánt SC1 fröccsenés elleni védőruhája egy az alábbi európai szabványoknak 
megfelelő egyrészes vegyvédelmi ruha: 

• EN 14605:2005+A1:2009 3. típusú, 4. típusú (Védőruházat folyékony vegyszerek ellen – folyadékzáró vagy 
permetzáró kapcsolatokat tartalmazó ruházat)

• EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 5. típusú (Szilárd részecskék elleni védőruha)

• EN 13034:2005+A1:2009 6. típusú (Cseppfolyós vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó védőruha)

• EN 1073-2:2002 (Radioaktív szennyeződés elleni védőruha - radioaktív szennyeződés elleni szellőztetés nélküli 
védőruha, Class 1 alászívás)

• EN 14126:2003 3- B típusú, 4-B típusú, 5-B típusú és 6-B típusú (Fertőző anyagok elleni védőruha)

A fent nevezett Európai szabványok meghatározzák a felépítéshez használt anyagokra vonatkozó (pl. kopásállóság, 
szakadási ellenállás stb.), és az egész ruhára vonatkozó (pl. a folyadékok behatolásával szembeni ellenállás) 
teljesítménykövetelményeket. A személyi védőfelszerelésekre vonatkozó 2016/425 irányelv B és D modulja szerinti 
alapvető biztonsági követelmények teljesítésének jelzésére a ruha CE-jelöléssel rendelkezik.

A Respirex korlátozott használatra szánt SC1 fröccsenés elleni védőruhája vegyvédelmi ruhában történő felhasználásra 
tervezett nagy teljesítményű laminált anyagból készül.

A laminált gát számos alkalmazásban nyújt védelmet, úgymint: 

• vegyszerek kezelése,

• veszélyes hulladék eltakarítás,

• festékszórás,

• gyógyszergyártás és/vagy csomagolás,

• katonai alkalmazások,

• betegség és katasztrófavédelem,

• sürgősségi ellátás, kiömlött anyagok feltisztítása és baleseti beavatkozások.

Ruházati funkciók, pl.:

• A kámzsára illesztett neopréné átvezető, amelyik úgy van kialakítva, hogy folyadék áthatolása elleni szigetelést 
biztosítson a viselő személy álarca körül.

• A biztonsági cipőn belül külön (nem csatlakozva) viselendő integrált papucs opció (a nadrágszár zokniszerű 
meghosszabbítása, amelyik magába foglalja az egész lábat), mechanikus védelem céljából.

• Külső szárak (fröccsenés elleni védők), amelyek megakadályozzák a folyadék behatolását a cipőkbe.

• Az EN374-1, EN374-5, EN388 és EN420 szabványoknak megfelelő Kemblok™ vagy KCL Butoject 898 kesztyűk, 
tartósan a ruhához ragasztva (a kesztyűopciókra vonatkozó adatokért olvassa el a mellékelt felhasználói adatokat).  

Az EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126:2003 és EN 1073-
2:2002 követelményeinek teljesítéséhez a ruhát EN137 szerinti önálló, sűrített levegős légzőkészülékkel, vagy EN136 
szerinti teljes álarccal kombinálva KELL viselni. Annak ellenőrzésére, hogy a használandó álarc alkalmas-e az SC1 
fröccsenés elleni védőruhával történő használatra, forduljon a Respirex-hez.



2

Figyelmeztetések és korlátozások
• Csak képzett szakértő személyzet általi használatra.
• Bizonyos nagyon finom részecskéknek, intenzív folyékony permeteknek és veszélyes anyagok fröccsenésének való 

kitettség a korlátozott használatra szánt SC1 fröccsenés elleni védőruhánál nagyobb mechanikai szilárdságú és 
védőtulajdonságú védőruházatot igényelhet.

• A ruha egyszeri használatra van tervezve, a Respirex nem tudja a több használati ciklust látott ruhák integritását vagy 
teljesítményét garantálni.

• Életre vagy egészségre közvetlenül veszélyes területeken, vagy olyan környezetben, ahol nagy az átlyukasztás 
veszélye, TILOS a korlátozott használatra szánt SC1 fröccsenés elleni védőruhát használni.

• Ha a ruha súlyosan szennyeződött vagy mechanikusan bármilyen módon megsérült, TILOS használni, és KÖTELEZŐ 
leselejtezni/kidobni.

• Sose módosítsa, vagy változtassa meg a terméket.
• Az alkalmas védőruha kiválasztása előtt a munkakörnyezetről és a veszély jellegéről részletes veszélyelemzést kell 

készíteni. A korlátozott használatra szánt SC1 fröccsenés elleni védőruha védelmi tulajdonságait sok eltérő tényező 
befolyásolja, úgymint a koncentráció, hőmérséklet, nyomás, és egyéb környezeti hatások.

• Ellenőrizze, hogy a kiválasztott személyi védőfelszerelés alkalmas-e arra, amire használni akarja. Kizárólag a 
felhasználó szabad megítélje a teljes test védőruházat és segédeszközök (kesztyűk, csizmák, légzésvédelmi 
berendezés stb.) kombinációjának helyességét, és azt, hogy védelmi teljesítmény, viselési komfort és hőterhelés 
vonatkozásában mennyi ideig lehet viselni a korlátozott használatra szánt SC1 fröccsenés elleni védőruhát. 

• A kámzsához rögzített neoprén átvezető kivételével, amelyik nem lett bevizsgálva, a ruha megfelel a szabványoknak. A 
ruhaviselőnek vagy az öltözködési asszisztensnek gondoskodnia kell arról, hogy a neopréné átvezető biztonságosan 
illeszkedik az álarc pereme körül úgy, hogy nem érintkezik a bőrrel vagy a hajjal. 

• A mandzsetta gyűrű és a permeációs cella méretei miatt nem lehetett az ISO 6529 szerint tesztelni a KCL Butoject 898 
kesztyűt ruhához rögzítő varratnak a permeációját. A rögzítés azonban megfelel az EN ISO 17491-3 szabványnak, és 
a ruhaanyag és kesztyű áteresztőképessége megtalálható a jelen dokumentum 10. oldalán.

• Nem ismert, hogy a ruhát viselő személy bőrével érintkező anyagok olyan anyagot bocsátanak ki, amely mérgező, 
rákkeltő, mutagén, allergén, reprodukciót károsító, vagy más módon ártalmasak lennének az emberek többségére. A 
dzsekik nem tartalmaznak természetes gumi latexből készült alkatrészeket.

• A ruhák nem nyújtanak védelmet hő és lángok ellen, ezért tilos potenciálisan tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes 
környezetben viselni.

További információért kérjük, forduljon a Respirex ügyfélszolgálatához: 

Tel: +44 (0) 1737 778600 vagy Fax: +44 (0) 1737 779441.

Tárolás
A ruhákat mindig tisztán és szárazon, szobahőmérsékleten, huzamosabb tárolás esetén pedig a közvetlen napfénytől 
védetten kell tárolni.

Előzetes ellenőrzések
1. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy van-e a ruhán olyan sérülés, amelyik rontja a ruha és a kesztyűk 

együtthasználhatóságát.
2. A ruha kívül is és belül is tiszta.
3. A cipzár jól működik és a csúszkája jó állapotban van.
4. A ruhát alkotó anyagokon nincsenek repedések, lyukak. A varratok környéke különös figyelmet igényel.
5. A kámzsára rögzített neopréné átvezető gyűrűn nincsenek szakadások vagy repedések.
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A beöltözés folyamata
A ruhába egy a háton található nyíláson keresztül lehet bejutni – a nyílást dupla átfedő, öntapadó csíkkal vagy Velcro® 
tépőzárral rendelkező hajtókával védett cipzár zárja le.

Az a jó, ha egy segéd segít a ruhát felölteni és levetni. Ez gyorsítja is, és könnyebbé is teszi a folyamatot, és elejét veszi 
a botladozásnak, ami akár személyi sérülést okozhat és a ruha sérüléséhez vezethet.

A beöltözés lépései:

1. Győződjön meg róla, hogy az öltönyt szemrevételezéssel ellenőrizték. Győződjön meg arról is, hogy a célnak 
megfelelő ruha lett kiválasztva.

2. Az SC1 fröccsenés elleni védőruha alatt alsóruházatot kell viselni. Minimumként hosszú ujjú ing, és hosszú szárú 
nadrág ajánlott (hűtőmellény viselése esetén kérjük, olvassa el a jelen leírás 16. lépését).

3. Távolítson el minden olyan személyes tárgyat, amely károsíthatja a kabátot (pl. tollak, jelvények, ékszerek stb.).

4. Vesse le a cipőt/csizmát. Az integrált papucsok nincsenek a lábbeli befogadására tervezve.

5. A ruhaszár és cipő felöltésének megkönnyítése érdekében dugja a nadrágot a zokniba.

1. ábra 

6. Ülve helyezze mindkét lábát a ruhába, majd hajtsa fel a külső szárakat (fröccsenés elleni védők) (lásd: 1. 
és 2. ábrát).

2. ábra 

3. ábra 4. ábra 
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Szimpla gumírozott szárak
a) Lépjen be a ruhába a szokásos módon, lábával a rugalmas kengyelen keresztül (ha van).
b) Hajtsa fel kb. 20-23 cm-t a gumis szárat (8. ábra).
c) Lépjen bele a csizmába (9. ábra).
d) Hajtsa le a gumis szárat a csizma külső részére (10. ábra).

Pontosan ezt az eljárást kell alkalmazni akkor is, amikor sima külső száras ruhát visel.

Gumírozott belső szárak és egyenes vonalú külső szárak 
a) Lépjen be a ruhába a szokásos módon, lábával a rugalmas kengyelen keresztül (ha van).
b) Hajtsa fel kb. 20-23 cm-t a külső szárat (5. ábra)
c) Lépjen bele a csizmába (6. ábra).
d) Hajtsa le a külső szárat a csizma külső részére (7. ábra).

Pontosan ezt az eljárást kell alkalmazni akkor is, amikor gumis belső és külső száras, sima belső és külső száras 
ruhát, és sima zoknit gumis külső szárakkal vagy sima külső szárakkal viselnek.

5. ábra  6. ábra 7. ábra

8. ábra 9. ábra 10. ábra 11. ábra

7. Húzza fel a biztonsági csizmát (lásd a 3. ábrát). Nyomatékosan ajánlott a normál körülmények között viseltnél 
nagyobb csizmát viselni (ideális: legalább egy mérettel nagyobb), nem csupán az integrált papucs anyagtöbbletének 
elhelyezése miatt, hanem a felöltési folyamat megkönnyítésére is. FONTOS: Csak tanúsított ESD csizmákat szabad 
viselni, ezüst vezetőképes szalagos integrált harisnya-papuccsal.

8. A ruha külső szárát óvatosan hajtogassa le a csizma külső részére (lásd a 4. ábra). Amikor a szárak le vannak 
hajtogatva fontos arról gondoskodni, hogy a varrat, ott ahol a szár a ruhával találkozik, legyen sima és ne képezzen 
olyan „csatornát”, amelyben összegyűlhet folyadék. A folyadék nem tud bejutni a csizmába, amikor a külső szár 
teljesen le van hajtva.
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9. Vegye fel a teljes arcmaszkot a gyártó utasításainak megfelelően. 
Ekkor még ne helyezze fel az álarcra a szűrőt. Zárt rendszerű 
légzőkészülék viselése esetén ennél a fázisnál le kell kapcsolni 
az álarc és a palack közötti összekötő tömlőt (lásd a 12. ábrát).

10. Álljon fel, emelje fel a ruhát és csúsztassa mindkét karját 
az ujjakba, míg a kezek kényelmesen a rárögzített laminált 
kesztyűkbe nem helyezkednek (a ruhához rögzített laminált 
kesztyűk alatt ajánlott pamutkesztyűt viselni). Ezt a műveletet 
megkönnyíti, ha a két karját nem külön-külön, hanem egyszerre 
csúsztatja az ujjakba.

11. Döntse fejét enyhén előre (lásd a 13. ábrát) és az öltöztető 
segéd segítségével húzza a fejére a ruha kámzsáját. Az 
öltöztető segéd addig kell húzza és igazítsa a kámzsán lévő 
gumi átbujtatót, míg az álarc át tud bújni a nyíláson. Az öltöztető 
segéd győződjön meg róla, hogy a bújtató kényelmes zárást 
biztosít a maszk körül (lásd a 14. ábrát) A bújtatót olyan közel 
kell húzni a látómező szorítójához, amilyen közel csak lehet.

 12. ábra  

12. Az öltöztető segéd hátul rögzítse teljesen a cipzárt, majd óvatosan távolítsa el a védőcsíkot az öntapadó szalagról 
(ha van), az alsó cipzár hajtókánál.

13. Arra törekedve, hogy a permet vagy fröccsenő folyadék behatolására minimális hézag maradjon, zárja egyenletesen 
a felső hajtókát a ruhára (lásd a 15. és 16. ábrát). Megjegyzés: a felső hajtóka lezárásánál akkor érhető el 
könnyen a sima tömítés, ha középről a szélek felé halad. FONTOS: Amennyiben az EN 14605:2005+A1:2009, 
EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 és EN 1073-2:2002 szabványok követelmények 
teljesítéséhez finom fogazatú műanyag cipzárt használ, a külső hajtóka lezárásához megfelelő, folyadék számára 
áthatolhatatlan szalagot kell használni.

 13. ábra   14. ábra

 15. ábra  16. ábra



6

Dupla gumis mandzsettás kesztyű viselése 
a) Öltse fel a ruhát a szokásos módon.
b) Kb. 15 cm-re hajtsa vissza a külső ujjat (17. ábra)
c) Vegye fel a kesztyűt, a ruha belső ujjával a kesztyű belseje felé (17. ábra)
d) Görgesse le a külső gumis ujjat a kesztyű külső oldalára (18. ábra)

Pontosan ezt az eljárást kell alkalmazni akkor is, amikor gumis belső ujjas és egyenes szabású külső ujjas ruhát 
visel.

Kemblok™ kesztyűs kesztyűk viselése
a) Öltse fel a ruhát a szokásos módon, a Kemblok™ kesztyűvel (5. ábra).
b) Vegye fel a neopréné kesztyűt a Kemblok™ kesztyű fölé (6. ábra).

17. ábra 18. ábra

21. ábra 22. ábra

Szimpla gumis mandzsettás kesztyű viselése 
a) Öltse fel a ruhát a szokásos módon.
b) Vegye fel a kesztyűt a ruha gumis ujjával a kesztyű belseje felé (19. ábra).
c) Húzza a gumis ujjat a kesztyű fölé (20. ábra).

19. ábra 20. ábra
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14. Az integrált Kemblok™ kesztyű extra mechanikus védelme érdekében egy további pár polimer külső kesztyűt kell 
viselni (lásd a 23. ábrát).

 23. ábra

15.EN136 szerinti teljes álarc viselésekor szerelje fel az EN141  (lásd a 24. 
ábrát) szerinti megfelelő szűrőt, ezzel befejeződött a beöltözési folyamat, 
és ön készen áll arra, hogy behatoljon a veszélyes területre,

vagy alternatívaként

zárt rendszerű légzőkészülék viselése esetén vegye fel azt a gyártó 
útmutatása szerint (lásd a 25. ábrát), kapcsolja be a levegőellátást, és 
csatlakoztassa vissza a palack és álarc közötti tömlőt - ezzel befejeződött 
a beöltözési folyamat, és ön készen áll arra, hogy behatoljon a veszélyes 
területre.

Ahhoz, hogy viselni lehessen a tűzoltó sisakot (lásd: 25 ábrát), a ruhadarab 
felesleges anyagát a fej hátsó részére kell összegyűjteni. Ügyeljen arra, 
hogy ne húzza el a gumi bújtatót az álarcról, az veszélyeztetné a tömítést. 
A sisak belső hevederét teljesen ki kell nyitni, és az állszíjat maximális 
hosszúságra kell állítani.

Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy nincs egyéni méret, előfordulhat, hogy 
a ruha szárai túl hosszúak a ruhát viselő személy számára.  A beállítást 
az öltöztető segéd végezheti el úgy, hogy megragadja a fölösleges 
anyagot, és felhúzza a légzőkészülék hevederei alá. 

16. Olyan ruhákhoz, amelyek lehetővé teszik a 
belső viselést, levegővel táplált hűtőmellények, 
a külső levegőellátó tömlőtartóval egy vonalban 
a ruha hátsó oldalán található nyíláson keresztül 
egyszerűen vezesse be a hátsó csatlakozót (lásd 
a 26. ábrát). Vezesse át a külső levegőellátó 
tömlőt a tömlőtartón és csatlakoztassa a tömlőt a 
dugaszoló csatlakozóhoz. A Respirex által szállított 
kábelkötözővel fogja a ruha anyagát a tömlő fölé 
(lásd a 27. ábrát).  

 24. ábra

 25. ábra

 26. ábra  27. ábra
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A ruha levetését megelőző fertőtlenítés
A nagynyomású zuhannyal végzett előzetes mosás eltávolítja a szennyeződés nagy részét a ruha külső felületéről, ami 
elegendő ahhoz, hogy le lehessen vetni a ruhát.

Amennyiben nem áll rendelkezésre nagynyomású zuhany, a ruhát le lehet mosni bő víz és megfelelő tisztítószer és 
semlegesítő szer segítségével végzett min. 5 percig történő permetezéssel.

A ruha levetése
A ruha levetésére a tisztítást követően kerülhet sor – a ruhát két segéd segítségével könnyebb levetni. Alapvető 
fontosságú, hogy a segédek megfelelő védőruhát viseljenek.

1. A ruha viselője engedje el a zárt rendszerű légzőkészülék derékszíját, lazítsa meg a vállpántokat, és kapcsolja le 
a tömlőt az álarcról, miközben az első segéd megtartja a készüléket.   A segédek ekkor levehetik a zárt rendszerű 
légzőkészüléket.

2. A második segéd ekkor a ruha hátán felnyithatja a lezárt takaró hajtókát és lehúzhatja a cipzárt. 

3. A gumi bújtatót előre kell mozgatni – az álarctól elfelé. A viselő feje legyen döntve és a kámzsát át kell emelni előre 
a viselő feje felett úgy, hogy eltávolodjon az álarctól.

4. A karokat ekkor ki lehet húzni a ruhából ügyelve arra, hogy a kesztyűket ne húzza be az ujjakba.  Ez úgy lehetséges, 
hogy a segéd megfogja a kesztyűket, amikor visszahúzza a karjait.

5. Most leveheti az álarcot.

6. A ruhát le kell engedni derék alá úgy, hogy a személy leülhessen. A segéd ekkor lehúzhatja a csizmákat és 
kihúzhatja a ruhát viselő személy lábát a ruhából.

Ártalmatlanítás
A tiszta SC1 ruhát el lehet égetni. A szennyezett ruhát a szennyezett hulladékra vonatkozó nemzeti előírások szerint 
kell kezelni.
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Címkézés
1. Ruhagyártó: 

Respirex International Ltd.
2. Gyártó modellszáma
3. Gyártáshoz használt anyag.
4. Gyártó rendelési száma.
5. Vevő neve.
6. Gyártás dátuma; nap/hónap/év.
7. Ruhaméret 

Méret Mellbőség 
(cm)

S 88-96
M 96-104
L 104-112
XL 112-124
XXL 124-136 UNIT F, KINGSFIELD BUSINESS CENTRE, REDHILL,

SURREY, RH1 4DP. UNITED KINGDOM

info@respirex.co.uk

www.respirexinternational.com

EN14126:2003EN1073-2:2002

LB104

EN14605:2005+A1:2009

TYPE 3
TYPE 4

Issue D

MODEL No: SC1132H05S06L09Z42
STYLE/STYLE No: SC1042
MATERIAL: BLUE LAMINATE A00132
SALES ORDER No: 12345

SIZE

CUSTOMER NAME: JOHN SMITH LTD
DATE OF MANUFACTURE:January 2019

FAX +44 (0)1737 779441
TEL +44 (0)1737 778600

0086

DO NOT RE-USE

TYPE 5
TYPE 6

EN ISO13982-1:2004+A1:2010
EN13034:2005+A1:2009

IL:CLASS 1

TYPE 3-B
TYPE 5-B
TYPE 6-B
TYPE 4-B

8. CE-jel és a bejelentett testület kódja.
9. “Nyitott könyv piktogram”; további információért olvassa el a használati útmutatót.
10. Radioaktív részecskékkel történő szennyeződés elleni védelem
11. Cseppfolyós vegyszerek és szilárd részecskék elleni védelem
12. Biológiai veszélyek elleni védelem
13. Öt piktogram, ami jelzi, hogy a ruha tisztításra és újbóli használatra nem alkalmas:

• 1. piktogram: Nem szabad mosni
• 2. piktogram:  Nem szabad fehéríteni
• 3. piktogram: Nem szabad vasalni
• 4. piktogram: Nem szabad szárítógépben szárítani
• 5. piktogram: Nem szabad vegyileg tisztítani

9

11

13

1

8

12

7 10

3
2

6

5

4
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Vegyi permeáció tesztelés a Respirex-nél
A permeáció az a folyamat, amelynek során a vegyszer molekuláris szinten hatol át a védőruházaton. A surrey-i 
székhelyén a Respirex a legmodernebb technológiával felszerelt kémiai permeációs vizsgálati laboratóriumot működtet. 
Az összes vizsgálatot teljesen képesített vegyészek végzik, akik képesek arra, hogy a Respirex saját anyagait 
vegyszerek széles sorával szemben teszteljék. Ilyen módon a vevőnek tanácsot és ajánlatot tudunk adni a munkahelyén 
előforduló fenyegetettségekhez legalkalmasabb anyagra vonatkozóan.
EN374-3, EN ISO 6529 és ASTM 739 szerinti permeációs teszteket lehet végezni. A ruha anyaga az érintett vegyszernek 
egy permeációs cellában van exponálva, így az áttörési időt és permeációs rátát mérni lehet. Az áttörési idő az az idő, 
amelyre a vegyszernek szüksége van ahhoz, hogy a vegyvédelmi ruha külső felületével folyamatosan érintkezve az 
anyagon keresztül hatoljon. A µg-ban (min.cm²), mért permeációs ráták azt a vegyszermennyiséget mutatják, amelyik az 
áttörést követően eljut a viselő személyhez a ruhán belül.
Vegyszer permeációra vagy dekontaminálásra vonatkozó tanácsokért vegye fel a kapcsolatot a Respirex laboratóriumával 
Tel :+44 (0)1737 778600, Fax :+44 (0) 1737 779441 vagy Email: laboratory@respirex.co.uk, ahol készségesen 
segítenek. A normál (09.00-17.00) munkaidőn kívüli időszakban hagyjon üzenetet az üzenetrögzítőn, és a laboratóriumi 
személyzet rövid időn belül válaszolni fog.

Anyagteljesítmény adatok
Eltérő nyilatkozat híján az összes közölt adat a laminált védőanyag az EN14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, 
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14126:2003 és EN 1073-2:2002, plusz további szabványok követelményei szerinti 
jellemzőit mutatják.

Vegyszerek permeációjával szembeni ellenállás:

Laboratóriumi körülmények között független akkreditált laboratóriumok által EN ISO 6529 szerint végzett tesztek.
A táblázat az átlag áttörési időket mutatja, percekben.

Vegyszer
Eredmény 
Laminált 

védőanyag és 
varrás

Eredmény 
Laminált 

védőanyag 
/ Kemblok™ 

varrás

Eredmény 
Kemblok™

kesztyű

Eredmény 
KCL Butoject 898

kesztyű

EN 
besorolás*

Nátrium-hidroxid (40%) > 480 perc > 480 perc > 480 perc > 480 perc 6-ból 6

A Respirex házi laboratóriuma szükség esetén más vegyszerekre vonatkozó permeációs adatokkal is szolgálhat.  
* EN besorolás: 
EN 14325:2004. Minél magasabb a szám, annál jobb a teljesítmény.

Cseppfolyós vegyszerek elleni védelem (lepergető képesség): 

Laboratóriumi körülmények között független akkreditált laboratóriumok által EN ISO 6530 szerint végzett tesztek.

Vegyszer
Lepergető 
képesség 

mutató
EN besorolás*

Kénsav, 30% > 95% 3-ból 3

Nátrium-hidroxid, 10% > 95% 3-ból 2

o-xilol, 99,9% > 95% 3-ból 2

Butan-1-ol 99,9% > 90% 3-ból 2

* EN 14325:2004-ben meghatározott EN besorolás, minél magasabb a szám, annál jobb a teljesítmény.
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Cseppfolyós vegyszerek penetrációjával szembeni ellenállás
Laboratóriumi körülmények között független akkreditált laboratóriumok által EN ISO 6530 szerint végzett tesztek.

Vegyszer Penetrációs 
index

EN 
besorolás*

Kénsav, 30% < 1% 3-ból 3

Nátrium-hidroxid, 10% < 1% 3-ból 3

o-xilol, 99,9% < 1% 3-ból 3

Butan-1-ol 99,9% < 1% 3-ból 3

* EN 14325:2004-ben meghatározott EN besorolás, minél magasabb a szám, annál jobb a teljesítmény.

Fertőző anyagokkal szembeni ellenállás
Laboratóriumi körülmények között független akkreditált laboratóriumok által végzett tesztek.

Teszteljárás Tulajdonság EN besorolás*
ISO 16603 Szintetikus vér penetrációjával szembeni ellenállás 6-ból 6

ISO 16604 Vér útján terjedő kórokozók penetrációjával szembeni ellenállás 6-ból 1

ISO/DIS 22611 Biológiailag szennyezett aeroszolok penetrációjával szembeni 
ellenállás 3-ból 3

EN ISO 22612 Száraz mikrobiális penetrációjával szembeni ellenállás 3-ból 3

EN ISO 22610 Nedves mikrobiális penetrációjával szembeni ellenállás 6-ból 6

*EN 14126:2003-ban meghatározott EN besorolás, minél magasabb a szám, annál jobb a teljesítmény.

Fizikai tulajdonságok

Laboratóriumi körülmények között független akkreditált laboratóriumok által végzett tesztek. 

Teszteljárás Tulajdonság EN besorolás*
EN 530 Meth 2 Kopásállóság 6-ból 6

EN ISO 7854 Meth B Hajlítási repedésállóság 6-ból 1

EN ISO 7854 Meth B Hajlítási repedésállóság( -30oC) 6-ból 2

EN ISO 9073-4 Trapéz alakú szakítószilárdság 6-ból 4

EN ISO 13934-1 Szakítószilárdság 6-ból 3

EN ISO 13934-1:-2 Varrat szakító tulajdonságai (ruhagát laminált anyag) ** Nincs 
besorolás

EN ISO 13934-2 Varrat szakító tulajdonságai (kesztyű a ruhához) 6-ból 4

EN 863 Átütési ellenállás 6-ból 2

EN 13274-4 Meth 3 Éghetőség Átment

EN 25978 Blokkolásállóság Enyhén blokkoló

* EN 14325:2004-ben meghatározott EN besorolás, minél magasabb a szám, annál jobb a teljesítmény.
**Szövetszakadás >200 N-nál – a pofaterület körül nyújtott laminált anyag.  A varrat sértetlen minden vizsgált minta 
esetében.
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Ruhateljesítmény adatok 
Laboratóriumi körülmények között független akkreditált laboratóriumok által végzett tesztek. 

3. típusú Folyadéksugár-teszt (nejlon cipzárhoz 
ragasztószalagot és a nyitott ujjakat kesztyűhöz kell ragasztani) EN 14605:2005+A1:2009 Átment

4. típusú Folyadékpermet teszt (nejlon cipzárhoz és a nyitott 
ujjakhoz ragasztószalagot ragasztani) EN 14605:2005+A1:2009 Átment

5. típusú A levegőben lebegő szilárd részecskék elleni 
védelem (nejlon cipzárhoz ragasztószalagot, a nyitott ujjakat 
kesztyűhöz kell ragasztani, és a nyitott bokákat a csizmákhoz 
kell ragasztani) 

EN ISO 139822004:2010

Átment 
Ljmn,82/90 

≤30%, 
LS,8/10 ≤15%

6. típusú Permetpróba (nejlon cipzárhoz ragasztószalagot és a 
nyitott ujjakat kesztyűhöz kell ragasztani) EN 13034:2005+A1:2009 Átment

Radioaktív részecskék (nejlon cipzárhoz ragasztószalagot, a 
nyitott ujjakat kesztyűhöz kell ragasztani, és a nyitott bokákat a 
csizmákhoz kell ragasztani)

EN 1073-2:2002 Class 1

Varrat szilárdsága EN ISO 13935-2:1999 Class 4*

* EN 14325:2004-ben meghatározott EN besorolás, minél magasabb a szám, annál jobb a teljesítmény.

Kockázatértékelés

A SC1 fröccsenés ellen védő ruha tervezésekor figyelembe vett kockázatok összegzése.

EN 14605: 2005 +A1:2009
• Teljes testvédelmet nyújtó védőruha, a védőruha különböző részei között folyadékzáró csatlakozásokkal 

(3. típusú: folyadékzáró ruházat) és folyadékzáró csatlakozásokkal a más európai szabványokban 
meghatározható olyan alkotó elemekhez, mint kámzsák, kesztyűk, csizmák, szemvédő vagy légzőkészülék.

• Teljes testvédelmet nyújtó védőruha, a védőruha különböző részei között permetzáró csatlakozásokkal (4. 
típusú: permetzáró ruházat) és permetzáró csatlakozásokkal a más európai szabványokban meghatározható 
olyan alkotó elemekhez, mint kámzsák, kesztyűk, csizmák, szemvédő vagy légzőkészülék.

• A test meghatározott részeinek cseppfolyós vegyszerek permeációja ellen védelmet nyújtó részleges 
testvédő ruházat. A részleges testvédő ruházat a testnek csak azokat a behatárolt részeit védi, amelyeket az 
érintett egyéni védőeszközök takar. 

EN ISO 13982-1: 2004 +A1:2010
• A levegőben lebegő szilárd részecskék ellen az egész testet védő, vegyszer elleni védőruházat (5. típusú 

ruházat) teljesítménykövetelményei.

EN 13034: 2005 +A1:2009
• A 6. típusú vegyvédelmi ruhák, pl. egyrészes kezeslábasok vagy kétrészes ruhák, kámzsával vagy kámzsa 

nélkül, csizmaharisnyával vagy csizmaharisnya nélkül, csizmatakaróval vagy csizmatakaró nélkül legalább a 
törzset és a végtagokat takarják és védik; az “EN ISO 17491-4” egy változatát használva csökkentett teljes 
öltöny permetezés-teszttel tesztelve.

EN 1073-2: 2002 Class 1
• Szemcsés radioaktív szennyeződés elleni, nem szellőztetett védőruházat.

EN 14126: 2003
• Fertőző anyagok elleni újrafelhasználható és korlátozottan használható védőruházat teljesítménykövetelményei 

és vizsgálati módszerei.
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Méretek
A következő piktogramok az SC1 fröccsenés elleni ruhához alkalmas magasság és mellbőség kínálatot mutatják. 
Ellenőrizze a testméretét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelő-e. Testméretek: cm-ben.

Méret Magasság Mellbőség

S 164-170 88-96

M 170-176 96-104

L 176-182 104-112

XL 182-188 112-124

XXL 188-194 124-136
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EU megfelelőségi nyilatkozat

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
-fordítás-

RESPIREX INTERNATIONAL LTD 
Unit F Kingsfield Business Centre, 

Philanthropic Road, 
Redhill, 

Surrey RH1 4DP 
United Kingdom 

kijelenti, hogy az alábbiakban leírt  személyi védőfelszerelés: 

Nem szőtt anyagra laminált 165 g/m2 gát felhasználásával készült
(Chemprotex™ 300, Respirex Part no. A00132) 

Respirex Limited Life SC1 permetzáró ruha 

megfelel az (EU) 2016/425 Európai rendelet rendelkezéseinek, a III. típusú személyi védőfelszerelésekre vonatkozó követelményeknek,  és 
teljesíti a termékszabványok által meghatározott minimum követelményeket: 

EN 14605:2005+A1:2009 Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Teljesítménykövetelmények folyadékzáró (3. típus) 
vagy permetzáró (4. típus) kapcsolatokat tartalmazó ruházatra, beleértve a csak testrészeket 
védő darabokat (PB [3] és PB [4] típusok) 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Szilárd részecskék ellen használt védőruházat. 1. rész: A levegőben lebegő szilárd részecskék 
ellen az egész testet védő, vegyszerek elleni védőruházat (5. típusú ruházat) 
teljesítménykövetelményei. 

EN 13034:2005+A1:2009 Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet 
nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei (6. típusú és PB [6] típusú 
eszköz 

EN 14126:2003 3-B típusú, 4-B típusú, 5-B típusú és 6-B típusú védőruházat. Fertőző anyagok elleni védőruházat 
teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszere

EN 1073-2:2002 Védőruházat radioaktív szennyeződés ellen. 2. rész: Szemcsés radioaktív szennyeződés elleni, 
nem szellőztetett védőruházat követelményei és vizsgálati módszerei, TIL 1. osztályú 
besorolással  

Azonos azzal az egyéni védőeszközzel, amelyre az SGS United Kingdom Ltd, Unit 202b Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA által 
kiállított GB19/962708 (1. kiadás) számú EU B. moduljának megfelelőségi igazolása vonatkozik. 

A BSI, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes, MK5 8PP, United Kingdom bejelentett szervezet (EU bejelentett azonosító száma: 0086) 
felügyelete alatt az (EU) 2016/425 európai PPE-rendelet D. moduljában meghatározott eljárás hatálya alá tartozik. 

A ruhák leírása megtalálható a gyártó TF090, C kiadású műszaki dokumentációjában.  

Kelt: RESPIREX, Redhill, Surrey, 2019. január 12. 

Aláírás:………………………….. 

Mark Bellas Simpson (ügyvezető igazgató) 

Respirex International Limited 
Unit F, Kingsfield Business Centre, 
Philanthropic Road, Redhill, 
Surrey RH1 4DP. 
Tel: +44 (0) 1737 778600 
Fax: +44 (0) 1737 779441 
Email: info@respirex.co.uk 
Web: www.respirexinternational.com/en/ 

Registered in England No. 592506  VAT No. GB 115 0754 43 
Directors: M. Bellas Simpson A.C.A.   D.G. Mackie    PJ Wilson 
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RESPIREX INTERNATIONAL LTD
Unit F Kingsfield Business Centre,
Philanthropic Road,
Redhill,
Surrey RH1 4DP
Egyesült Királyság
 
+44 (0) 1737 778600.
+44 (0) 1737 779441

www.respirexinternational.com

A B modul szerinti típusvizsgálatot végezte: SGS FIMKO OY
   P.O. Box 30 (Särkiniementie 3)
   00211 HELSINKI
   Finland
Bejelentett testület kódja: 0598

A D modul szerinti típusvizsgálatot végezte:  BSI Group The Netherlands B.V.
  Say Building, John M. Keynesplein 9,
  1066 EP
  Amsterdam,
  Netherlands
Bejelentett testület kódja: 2792


