REGUARD védőruhák
DU PONT TYVEK®, PE-TYVEK®, SARANEX®
overall - kámzsa - cipővédő
Termékleírás:
A Respirátor zrt. REGUARD* védőruha programja a gazdaságosan felhasználható, könnyű, különleges tulajdonságú Tyvek alapanyagokból
készült, saját tervezésű, gyártású védőruhák és ezek kiegészítőinek teljes választékát öleli fel.

TYVEK® család (T) (Bálint* overall):
Kíváló tulajdonságú, nemszőtt anyag. Különleges szerkezeti felépítésének köszönhetően visszatartja felületén a szennyező anyagokat, a
levegőben lévő részecskéket, és a veszélyes vegyi és biológiai anyagok többségét. Szárazon vagy nedves állapotban egyaránt könnyű és puha,
ugyanakkor erős és tartós, nem szakad el, nem lyukad ki. Vegyileg és biológiailag semleges, a felületről szálak nem válnak le, és az első mosásig
antisztatikus. A célszerű fazonú és méretű TYVEK védőruha kényelmes, rugalmas és gazdaságos viselet.
Alkalmazási területek:
permetezés /mezőgazdaság/
azbeszt eltávolítás
tiszta szoba
festékszórás
atomerőművek
vegyipar
gyógyszeripar
kerámiagyártás
laboratóriumok
tetőszigetelés
kohászat
homokszórás
elektronika ipar
festékgyártás

PE- TYVEK® család (P):
A TYVEK felületre felvitt további polietilén réteg a közepes töménységű vegyi anyagok fröccsenésének is ellenálló anyagot eredményez, amely
megőrzi a TYVEK mechanikai tulajdonságait, és komfortérzetét is. Sárga színű, nem légáteresztő, részecskék számára áthatolhatatlan. Ideális
megoldás, ahol könnyű vegyszereknek ellenálló védőruhára van szükség.

Alkalmazási területek:
vegyipar
akkumulátorgyártás

veszélyesanyag tárolás. mozgatás, szállítás
tartálytisztítás

gyógyszeripar
kőolaj feldolgozás

SARANEX® család (S):
A TYVEK réteg és Saranex23 film laminálása a különböző vegyi- és biológiai anyagok részecskéi, cseppjei, folyadék fázisai számára
gyakorlatilag áthatolhatatlan anyagot eredményez. A kiváló vegyszerállóság és kis tömeg optimális megoldást kínál veszélyes, egészségre
ártalmas anyagokkal végzett munkánál, különösen ott, ahol a megbízható védelem mellett a mozgékonyság és a gazdaságosság is fontos.
Alkalmazási területek:
kárelhárítás
veszélyesanyag tárolás. mozgatás, szállítás
kondenzátorgyártás
kőolaj feldolgozás
akkumulátorgyártás
tartálytisztítás

Megjegyzések:

Méretek: S - M - L - XL - XXL

-Lángtól távol tartani!
-® Du Pont védjegy
-© Dow védjegy
* A Respirátor zrt. által védett név
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