Oděv GoodPRO FR7 Jakub 360 - nehořlavý, antistatický
Suit GoodPRO
PRO FR7 Jakub 360 - flameretardant, antistatic
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Materiál / Material:

64% bavlna, 35% polyester, 1% vodivá vlákna, vazba kepr, gramáž 360 g/m2, trvalá nehořlavá úprava PROBAN®
Lze objednat i v gramáži 300 g/m2.
64% cotton, 35% polyester, 1% conductive fibers, twill, weight 360 g/m2, permanent flame retardant treatment PROBAN®
On request - weight 300 g/m2

Popis / Description:

Tkanina obsahuje vodivá vlákna pro bezpečný odvod statické elektřiny. Materiál oděvu při styku
s plamenem nebo s malými hořícími částicemi pouze zuhelnatí, ale oheň se dál nešíří, a tím se
zabrání úrazům vznikajícím kontaktem s hořícím oděvem. Tento oděv poskytuje svému uživateli nejen
ochranu, ale i pohodlí a komfort. Je vzdušný a prodyšný. Materiál je hygienicky nezávadný a zajišťuje
i vysokou odolnost proti běžné mechanické zátěži. Provedeno ve střihu KOMFORT, lze objednat i ve
střihu KLASIK nebo STANDARD (viz str. 24).
The fabric contains conductive fibres, which eliminate static electricity. When exposed to fire or
burning particles, the material carbonizes, but fire does not spread and therefore it protects users
against burns or other injuries caused by burning clothes. The garment provides full comfort and ease
of movement. The material is lightweight and breathable.

Použití / Use:

Ochranný oděv FR7 Jakub je určen především pro petrochemii, energetiku a ADR pracoviště.
Dále je vhodné ho využívat tam, kde se pracuje a manipuluje s hořícími, rozžhavenými nebo horkými
materiály, a kde v důsledku odletujících hořících částic hrozí poranění pracovníka hořícím oděvem.
Stejně tak se tento oblek používá při manipulaci s otevřeným ohněm, hořlavými látkami a všude tam,
kde obecně hrozí zvýšené nebezpečí výbuchu vlivem zápalného výboje statické elektřiny. Zejména
petrochemický průmysl, energetika, plynárenství, rafinérie a ADR pracoviště.
Protective suit FR7 Jakub designed for petrochemical, energetic and gas industry, rafineries
and ADR work.
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