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A DUPONT ELKÖTELEZETT 
A SZEMÉLYI VÉDELEM IRÁNT

A megfelelő védőöltözet kiválasztása nemcsak

a sérülésektől óvja meg viselőjét, hanem 

segít a hosszú távon kialakuló foglalkozási 

ártalmak megelőzésében is. Munkavállalói 

kockára tehetik egészségüket. Ezért olyan 

védelemre van szükségük, amelyre támasz-

kodhatnak, és amelyben bízhatnak.

A DuPont vállalatnál a tudományos innovációt 

gyártási tapasztalattal ötvözzük, hogy 

a védőruházatok teljes skálájával segítsük 

az embereket a legjobb teljesítmény 

elérésében.

Szorosan együttműködünk az iparággal, 

így biztosak lehetünk abban, hogy termékská-

lánk megfelel az egyedi iparági igényeknek. 

A biztonság iránti elkötelezettségünk ezzel 

nem ér véget; széleskörű támogatást 

kínálunk a ruházati specifi kációk, valamint 

a vegyvédelmi ruházat helyes használatával 

kapcsolatos oktatás terén is; ezzel hozzájáru-

lunk a ruházatok biztonságos viseléséhez

DuPontTM  Tychem® a kis tömegű, 

átfogó védelem érdekében, a kevéssé 

mérgező vegyi anyagoktól az erősen 

mérgező gázokig és biológiai kockáza-

tokig. Részletek a 4-13. oldalakon

DuPontTM  Tyvek® védelem a különböző 

folyékony és szilárd vegyi anyagokkal, 

valamint a fi nom részecskékkel és 

rostokkal, és a biológiai kockázatokkal 

szemben. Részletek a 14-20. oldalakon

DuPontTM  ProShield® védőruházati 

megoldás, amely megfelel a kevésbé 

szigorú korlátozásokkal kapcsolatos 

elvárásoknak. Részletek a 21-25. 

oldalakon

A legfrissebb hírekért és a DuPont által kínált támogatási szolgáltatások leírásáért keresse 

fel honlapunkat: www.dpp-europe.com

Ebben a katalógusban vegyvédelmi ruházataink, 

a részleges védelmet biztosító termékeink és 

a munkaruházati termékskálánk részletes leírását 

találja:

A DUPONT ELKÖTELEZETT 

A DOLGOZÓK BIZTONSÁGA 

IRÁNT,  

MERT
A DUPONT PERSONAL PROTECTION OLYAN SZERVEZET, AMELY NAGY HAGYOMÁNYOKKAL 

RENDELKEZIK ÉS FOLYAMATOS ELKÖTELEZETTSÉGET TANÚSÍT A BIZTONSÁG IRÁNT. CÉLUNK 

EGYSZERŰ: A TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓT ANYAGOKKAL, RUHÁZATTAL ÉS GYÁRTÁSSAL 

KAPCSOLATOS TAPASZTALATAIKKAL ÖTVÖZVE HOZUNK LÉTRE OPTIMÁLIS VÉDŐRUHÁZATOKAT, 

HOGY SEGÍTSÜK A EGYÉNI VÉDŐESZKÖZT (PPE) VISELŐ EMBEREKET ABBAN, HOGY A LEHETŐ 

LEGJOBBAN TELJESÍTHESSENEK 
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Vegyvédelmi ruházat, III. kategória  

Típus és piktogram* Meghatározás és kitettségi szint Gyártási szabvány és a kiadás éve

T1

1. TÍPUS

Gázok által áthatolhatatlan

Folyékony és gáznemű vegyszerek – ideértve a folyékony aeroszolokat és a szilárd 

részecskéket – ellen védő ruházat.

EN 943-1:2002**

ET - 1. TÍPUS Vészhelyzetben dolgozó csapatoknál elvárt teljesítmény. EN 943-2:2002

T2
2. TÍPUS

Gázok által áthatolható

Folyékony és gáznemű vegyszerek – ideértve a folyékony aeroszolokat és a szilárd 

részecskéket – ellen védő ruházat.

EN 943-1:2002**

T3
3. TÍPUS

Folyadék által áthatolhatatlan

Folyékony vegyszerek elleni védőruházat.

Nagynyomású folyadéksugárnak való kitettség.

EN 14605:2005/A1:2009

4. TÍPUS

Permet által áthatolhatatlan

Folyékony vegyszerek elleni védőruházat.

Folyékony aeroszolpermetnek való kitettség (nyomásmentes).

EN 14605:2005/A1:2009

5. TÍPUS

Szilárd részecskék

Szilárd, légköri aeroszolok elleni védőruházat.
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

6. TÍPUS

Folyékony vegyi anyagokkal szembeni korlátozott védelem

Potenciális kitettség kis mennyiségű finom permetnek/párának vagy véletlenül 

keletkező fröccsenésnek, és ha a viselő személy időben megfelelő lépéseket tud 

tenni a szennyeződés bekövetkezekor. 

EN 13034:2005/A1:2009  

  * DuPont piktogram.

** 2005-ben módosított.

  

Egyéb vonatkozó szabványok 

Piktogram Meghatározás Szabvány és év*
**

  

**
Elektrosztatikus tulajdonságokkal rendelkező védőruházat – anyaggal és 

tervezéssel szembeni elvárások.
EN 1149-5:2008

***

  

***

Radioaktív szennyeződés elleni védőruházat. EN 1073-2:2002

Hő és láng elleni védelmet nyújtó védőruházat – A tűz terjedését korlátozó anyagok, 

anyagillesztések és ruházat.

Három “index” jelölte védelmi szint került meghatározásra: Index 1/0/0 Index 1 

teljesítmény, egyszer használatos, előzetes tisztítás vagy mosás nélkül. Az INDEX 1 

szintű anyagok megakadályozzák a lángok terjedését, de megolvadnak, ezért mindig 

Index 2 vagy Index 3 besorolású védőruhák fölé kell felvenni ezeket.  

EN ISO 14116:2008

Védőruházat (anyag) fertőző kórokozók ellen (ezt “B”-vel jelölik, pl. 3-B típus), 

amely számos védelmi teszten esik át.
EN 14126:2003

A VÉDŐRUHÁZAT KIVÁLASZTÁSA: 
ÉLETMENTŐ VÁLASZTÁS

A kereskedelemben számos különböző vegyvédelmi ruházat kapható, és noha 

rendelkeznek CE minősítéssel, az azonos típusú minősítéssel rendelkező 

különböző termékek teljesítmény vonatkozásában rendkívül eltérőek lehetnek. 

A szédítő választékkal és a tanúsítási információk összetettségével szembesülve 

milyen kritériumok alapján kell kiválasztani a megfelelő védőruházatot?

CE jelölés 

Az öltözetek kiválasztásának lehetővé tétele érdekében az Európai Unió össze-

hangolt termékszabványokat határozott meg a Vegyvédelmi Ruházat elnevezésű 

III. kategórián belül (lásd az alábbi táblázatot) meghatározott hat védelmi szintre 

vonatkozóan (ezeket “Típusoknak” nevezik). Egy ruha tanúsítványa egy adott 

védelmi típusra vonatkozóan az adott kitettségi formával (gáz, folyadék vagy por) 

szembeni szoros záródását képviseli. Tudni kell, hogy a ruha tanúsítványa nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy annak a kitettségi típusnak 100 százalékban ellenáll.

Csak annyit jelent, hogy a ruha eleget tesz a minimumkövetelményeknek. 

A gyártó köteles feltüntetni az anyag(ok) és varrások teljesítmény-besorolását 

is, melyeket “teljesítményosztályoknak” nevezünk.

3
    * Mivel a szabványokat rendszeresen felülvizsgálatoknak vetik alá, a közzététel éve változhat.

  ** A DuPont vegyi védőruházatain elvégzett antisztatikus kezelések csak 25 % alatti relatív nedvességtartalom esetén hatásosak, és ha a védőruha és viselője is folyamatosan leföldelt állapotban van.

*** Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
•  Vegyipar  

• Olaj kezelése, olajtartályok tisztítása

• Petrolkémiai ipar

• Gyógyszeripar

• Tartálytisztítás, felülvizsgálat és karbantartás 

• Nukleáris ágazat

•  Mezőgazdasági vegyszerek kezelése 

• Biomérnöki tevékenység

• Polgári lakosság védelme

• Termelőüzemek karbantartása 

• Szennyezett talajok dekontaminálása 

•  Betegségek és katasztrófák kezelése 

•  Veszélyes hulladékok kezelése

•  Katasztrófavédelem, kiömlött anyagok 

eltakarítása és baleseti kármentés

• Ipari takarítás és karbantartás

•  Orvosi célú alkalmazások és biológiai 

kockázatnak való kitettség 

• Katonai célú alkalmazás

Tychem

TYCHEM®

A TYCHEM® EGY INNIVATÍV, TÖBB VÉDŐRÉTEGŰ ANYAGCSALÁD, AMELY VÉDELMET 

NYÚJT A KÉMIAI ÉS BIOLÓGIAI KOCKÁZATOKKAL SZEMBEN. A TARTÓSSÁG 

ÉRDEKÉBEN  TYVEK®-RE LAMINÁLT ANYAG, MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁST KÍNÁL 

MAGAS SZINTŰ KÉMIAI VÉDELEM ÉS PÁRATLANUL ALACSONY FAJLAGOS TÖMEG 

MELLETT. A TYCHEM® TERMÉKEKEN TÖBB, MINT 180 VEGYI ANYAGRA VÉGEZTEK 

EL ÁTERESZTŐKÉPESSÉG-VIZSGÁLATOKAT
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Szelepek. 
Az EN 943-1 szabvány 

szerint 

 Belső derékszíj  

Beépített zoknik
a vegyvédelmi bakancson 

belül kell hordani 

  A Denevérszabás lehetővé teszi, 

hogy viselője könnyen visszahúzhassa 

kezét az ujjrészből

  Bakancsborítás a vegyvédelmi 

bakancs lefedésére

   Álarc. Nagy álarc és zavartalan 

kilátás. Az anyaghoz hasonlóan 

az álarc is 6. osztályú áthatolási 

védelmet biztosít az EN 943-2 

szerint végzett vizsgálat-sorozata 

alapján

w

TYCHEM® TK. TYCHEM® TK.

A DuPontTM  Tychem® TK.
korlátozott élettartamú, gázzáró ruha, 
amely önálló légző-készülékkel 
használható, és kifejezetten a mérgező, 
korrozív gázok, gőzök és folyékony 
kémiai anyagok ellen fejlesztették ki.

  Hozzájárul a mérgező, korrozív gázok, 

gőzök és szilárd kémiai anyagok elleni 

magas szintű védelem kialakításához, 

az EN 943-2 szabványnak megfelelően

  Alternatívát kínál a hagyományos 

újrahasznosítható eszközökkel szemben, 

kis tömegű, könnyen viselhető és hajlékony

MÉRET: M - XXL

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

Lime zöld: TYK GEVJD YL 00

Dupla kesztyűs rendszer
Egyedi kialakítás, amely 

illeszkedik a kézelőhöz. 

A kesztyű cseréjéhez 

nem szükséges külön eszköz 

III. KATEGÓRIA

T1

1a-ET típus
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  * Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.

** CHZ5 modell XL méretben.

Védelem
 •  Mechanikus ellenállás 5 bar nyomásig

 •  Biológiai védelem – megfelel az EN 14126 

szabvány legmagasabb osztálya 

követleményeinek

•  Részecskebiztos anyag

 •  Védelem a radioaktív részecske-

szennyeződés ellen*

 •  Alkalmas az Ex-zónákban való használatra 

(lásd a használati utasítást)

 •  Tűzött és fedett varratok: a robusztus varratok 

az anyaggal azonos védelmet biztosítanak

Kényelem
 •  Kis tömegű, mégis erős ruházat < 500 g 

a Tychem® F és < 850 g a Tychem® F2 

ruházat** esetén

•   Akadálytalan mozgás és pontos 

illeszkedés

Környezetbarát védőruha
•  A Tychem® overallok nem tartalmaznak 

halogén vegyületeket, így a szokásos 

módon helyezhetők el hulladékként.

TYCHEM®F és F2
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III. KATEGÓRIA

  VÉDELEM SZÁMOS SZERVES ÉS MAGAS 

  KONCENTRÁCIÓJÚ SZERVETLEN VEGYI ANYAG, 

  VALAMINT A BIOLÓGIAI KOCKÁZATOK ELLEN



w

TYCHEM® F

* Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.

Rugalmas kámzsa és 

öntapadós nyakvédő, 

amely szorosan illeszkedik 

az álarc köré 

Kámzsás overall 

Rugalmas kézelők 

és bokarész 

Rugalmas 

derékrész 

gondoskodik 

a testhez 

való optimális 

illeszkedésről 

Kettős öntapadós 

zipzáras fedés nyújt 

magas fokú 

védelmet 

Tartós és védelmet 

adó varratok (tűzött 

és szalaggal lefedett). 

A ragasztott varrás 

az anyaggal azonos 

védelmet biztosít 

    Rugalmas hüvelykhurok, amely ideális 

megoldás fej fölötti munkavégzés esetén, 

amikor szélsőséges karmozdulatokra 

van szükség. Nem engedi a ruha ujját 

felcsúszni

 

III. KATEGÓRIA

T3

3. TÍPUS 4. TÍPUS 5. TÍPUS 6. TÍPUS 3-B TÍPUS

EN 14126

EN 1149-5 EN 1073-2*

TYCHEM® F
CHA5 modell

Védelem számos szerves 
és magas koncentrációjú szervetlen 
vegyi anyag, valamint a biológiai 
kockázatok ellen

F F

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

Méret: S-XXXL
Szürke: TYF CHA5T GY 00 

Méret: M-XXL 

Narancs: TYF CHA5T OR 00 

Méret:  M-XXXL 

Szürke: TYF CHA5T GY 16  

KAPHATÓ BEÉPÍTETT ZOKNIVAL IS,

CHA6 MODELL

A zokni a bokánál csatlakozik: 

Védőbakancson vagy cipőn belül 

viselendő, extra külső szárral, 

a magas fokú védelemért

MÉRET: S - XXXL
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TYCHEM® F2

* Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.

A kámzsa kialakítása 

biztosítja a fej szabad 

mozgását a látótér korlátozása 

nélkül, és szoros illeszkedést 

biztosít az álarc körül 

A ruházat lezárásának hatékony 

rendszere: a magától illeszkedő 

gumizott kézelők és bokarészek 

jelentős mértékben javítják 

az illeszkedést, és csökkentik 

a szivárgás veszélyét a kritikus 

záródási pontokon 

   Az innovatív kettős zipzár és fedés 

magasabb szintű védelmet nyújt, 

könnyebb a le- és felvétel, és 

a ruha visszazárható

Rugalmas derékrész 

gondoskodik a testhez 

való optimális 

illeszkedésről 

Gumizott dupla kézelős 

rendszer az emelt szintű 

védelem érdekében 

Tartós és védelmet adó 

varratok (tűzött és szalaggal 

lefedett). A ragasztott varrás 

az anyaggal azonos 

védelmet biztosít 

F2
TYCHEM® F2

CHZ5 Modell

A Tychem® F védelme, nagyobb 
mechanikai szilárdsággal 
és visszazárható kialakítással

  Tartós, mégis kis tömegű (< 850 g)

  Innovatív visszazárható zipzár és fedés

  Az új, több rétegű rendszernek 
köszönhetően kényelmes, textil-tapintású 
belső anyagok

  A ruházat lezárásának hatékony rendszere

  Gumizott dupla kézelő

MÉRET: M - XXXL

SZÍN / AZONOSÍTÓ:
 

Szürke: TF2 CHZ5T GY 00

III. KATEGÓRIA

T3

3. TÍPUS 4. TÍPUS 5. TÍPUS 6. TÍPUS 3-B TÍPUS

EN 14126

EN 1149-5 EN 1073-2*
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Termékleírás Kategória 
és típus Azonosító Méret

Tychem® F anyagból készült kötény
szürke, PA30LO modell

Nyaknál és deréknál köthető meg. 

Lábszárközépig érő.

III. Kat.

PB [3] típus*
TYF PA30S GY 00 Egy méret

Tychem® F anyagból készült, csúszásgátlós 
bakancsvédő

szürke, POBA modell
Térdig érő bakancsvédő, csúszásgátló talppal.

A talp részlegesen tűzött: fröccsenésálló, 
de nem teljesen folyadékzáró.

III. Kat.

PB [3] típus*
TYF POBAS GY 00 Egy méret

Tychem® F anyagból készült alkarvédő 
szürke, PS32LA modell

Széles gumizott rész (a kézelőnél és 

a felkarnál) 50 cm hosszúságú. 

III. Kat.

PB [3] típus*
TYF PS32S GY 00 Egy méret

Tychem® F anyagból készült köpeny
szürke, PL50 modell

Az elülső rész védelme érdekében 

köpenyszerű, hátul záródó kialakítás. 

Rugalmas kézelők. Lábszárközépig érő.

III. Kat.

PB [3] típus*
TYF PL50S GY 00

S/M

L/XXL

* Részleges testvédelmet nyújt.

TYCHEM® F KIEGÉSZÍTŐK
A TYCHEM® F KIEGÉSZÍTŐK VEGYVÉDELMI RUHÁZATTAL KOMBINÁLVA EMELT SZINTŰ 

VÉDELMET NYÚJTANAK AZON TESTRÉSZEKNEK, AMELYEK JOBBAN KITETTEK 

A VESZÉLYES ANYAGOKNAK

ÚJ TANÚSÍTVÁNY! 

RÉSZLEGES TESTVÉDELEM 

VEGYVÉDELMI RUHÁZAT 

III KATEGÓRIA
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  * Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.

** CHZ5 modell XL méretben.

Védelem
 •  Védelem számos szervetlen vegyi anyaggal 

szemben

 •  Biológiai védelem – megfelel az EN 14126 

szabvány legmagasabb osztálya 

követleményeinek

•  Részecskebiztos anyag

•  Védelem a radioaktív részecske-

szennyeződés ellen*

 •  Mechanikus ellenállás legfeljebb 2 bar 

nyomásig: a 3. típus által nyújtott védelem

 •  Alkalmas az Ex-zónákban való használatra 

(lásd a használati utasítást)

 

•  Tűzött és fedett varratok: a robusztus varratok 

az anyaggal azonos védelmet biztosítanak

 Kényelem
 •  Kis tömegű, mégis erős ruházat < 450 g

a Tychem® C és < 650 g a Tychem® C2 

ruházat** esetén

 •  Akadálytalan mozgás és pontos 

illeszkedés

Környezetbarát védőruha
•  A Tychem® overallok nem tartalmaznak 

halogén vegyületeket, így a szokásos módon 

helyezhetők el hulladékként.

TYCHEM®C és C2
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III. KATEGÓRIA

  VÉDELEM A TÖMÉNY SZERVETLEN VEGYI 
  ANYAGOK ÉS A BIOLÓGIAI KOCKÁZATOK ELLEN



* Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.

Rugalmas kámzsa 

és öntapadós nyakvédő, 

amely szorosan illeszkedik 

az álarc köré 

Rugalmas derékrész 

gondoskodik 

a testhez való 

optimális 

illeszkedésről 

Rugalmas 

kézelők és 

bokarész 

Kettős öntapadós 

zipzárazható 

borítás nyújt magas 

fokú védelmet 

   Rugalmas hüvelykhurok, amely ideális 

megoldás fej fölötti munkavégzés esetén, 

amikor szélsőséges karmozdulatokra 

van szükség. Nem engedi a ruha ujját 

felcsúszni 

Tartós és védelmet 

adó varratok (tűzött 

és szalaggal lefedett). 

A ragasztott varrás 

az anyaggal azonos 

védelmet biztosít 

w

TYCHEM® C

III. KATEGÓRIA

T3

3. TÍPUS 4. TÍPUS 5. TÍPUS 6. TÍPUS 3-B TÍPUS

EN 14126

EN 1149-5 EN 1073-2*

TYCHEM® C
CHA5 modell

Védelem számos tömény 
szervetlen vegyi anyag és 
biológiai kockázatok ellen

© Copyri
ght 2

00
3 D

uPont.  

MÉRET: S - XXXL

Méret: M-XXXL 

Sárga: TYC CHA5T YL 16 

KAPHATÓ BEÉPÍTETT ZOKNIVAL IS,

CHA6 MODELL

A zokni a bokánál csatlakozik: 

Védőbakancson vagy cipőn belül 

viselendő, extra külső szárral, 

a magas fokú védelemért

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

Sárga: TYC CHA5T YL 00
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A kámzsa kialakítása 
biztosítja a fej szabad 
mozgását a látótér 
korlátozása nélkül, 
és szoros illeszkedést 
biztosít az álarc körül 

Rugalmas derékrész 

gondoskodik a testhez 

való optimális 

illeszkedésről 

Rugalmas dupla kézelős 

rendszer az emelt szintű 

védelem érdekében 

   Az innovatív kettős zipzár és 

a fedés magasabb szintű védelmet 

nyújt, könnyebb a le- és felvétel, 

és a ruha visszazárható

* Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.

A ruházat lezárásának 

hatékony rendszere: 

a magától illeszkedő gumi-

zott kézelők és bokarészek 

jelentős mértékben javítják 

az illeszkedést, és csökkentik 

a szivárgás veszélyét 

a kritikus záródási pontokon 

Tartós és védelmet 

adó varratok (tűzött 

és szalaggal lefedett). 

A ragasztott varrás 

az anyaggal azonos 

védelmet biztosít 

TYCHEM® C2 TYCHEM® C2

CHZ5 modell

A Tychem® C védelme, nagyobb 
mechanikai szilárdsággal és 
visszazárható kialakítással

  Tartós, mégis kis tömegű (< 650 g)

  Innovatív visszazárható zipzár és borítások 

  Az új, több rétegű rendszernek 
köszönhetően kényelmes, textil-tapintású 
belső anyagok

  A ruházat lezárásának hatékony rendszere

  Rugalmas dupla kézelő

III. KATEGÓRIA

T3

3. TÍPUS 4. TÍPUS 5. TÍPUS 6. TÍPUS 3-B TÍPUS

EN 14126

EN 1149-5 EN 1073-2*

MÉRET: M - XXXL

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

SÁRGA: TC2 CHZ5T YL 00
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* Részleges testvédelmet nyújt.

TYCHEM® C KIEGÉSZÍTŐK
A TYCHEM® C KIEGÉSZÍTŐK VEGYVÉDELMI RUHÁZATTAL KOMBINÁLVA EMELT 

SZINTŰ VÉDELMET NYÚJTANAK AZON TESTRÉSZEKNEK, AMELYEK JOBBAN 

KITETTEK A VESZÉLYES ANYAGOKNAK

ÚJ TANÚSÍTVÁNY! 

RÉSZLEGES TESTVÉDELEM 

VEGYVÉDELMI RUHÁZAT 

III KATEGÓRIA

13

Termékleírás Kategória Azonosító Méret

Tychem® C anyagból készült kötény
sárga, PA30LO modell

Nyaknál és deréknál köthető meg. 

Lábszárközépig érő.

III. Kat.

PB [3] típus*
TYC PA30S YL 00 Egy méret

Tychem® C anyagból készült, csúszásgátlós 
bakancsvédő 

sárga, POBA modell
Térdig érő bakancsvédő, csúszásgátló talppal.

A talp részlegesen tűzött: fröccsenésálló, de nem 
teljesen folyadékzáró.

 

III. Kat.

PB [3] típus*
TYC POBAS YL 00 Egy méret

Tychem® C anyagból készült alkarvédő
sárga, PS32LA modell

Széles gumizott rész (a kézelőnél és a felkarnál) 

50 cm hosszúságú.

III. Kat.

PB [3] típus*
TYC PS32S YL 00 Egy méret

Tychem® C anyagból készült köpeny
sárga, PL50 modell

Az elülső rész védelme érdekében köpenyszerű, 

hátul záródó kialakítás. Rugalmas kézelők. 

Lábszárközépig érő.

III. Kat.

PB [3] típus
TYC PL50S YL 00

S/M

L/XXL



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
•  Vegyipar

•  Nukleáris ágazat

•  Gyógyszeripar

•  Mezőgazdasági vegyszerek kezelése

•  Azbeszt

•  Gépjárműipar

•  Tisztatéri alkalmazások

•  Szennyeződött földterület megtisztítása

•  Elektronika

•  Katasztrófavédelem

•  Élelmiszer-feldolgozás

•  Szennyeződött földterület 

és munkaterületek dekontaminációja

•  Járványügyi menedzsment

•  Veszélyes hulladék kezelés

•  Ipari takarítás és karbantartás

•  Orvosi célú alkalmazások és biológiai 

kockázatnak való kitettség

TYVEK®

A TYVEK® MAXIMALIZÁLJA A VÉDELMET, ÉS MINIMÁLISRA CSÖKKENTI 

A FOLYAMATOK SORÁN A SZENNYEZŐDÉST, SZELLŐZÉSE RÉVÉN KÉNYELMES 

ÉS JÓL ILLESZKEDIK, ÍGY HOZZÁJÁRUL VISELŐJE JÓ KÖZÉRZETÉHEZ. A VÉDELMET 

MAGA A SZILÁRD, JÓL SZELLŐZŐ, NEM-SZŐTT ANYAG BIZTOSÍTJA, AMELY NEHEZEN 

KOPIK VAGY SZAKAD EL. A TYVEK® ÁTJÁRHATÓ MIND A LEVEGŐ, MIND A VÍZPÁRA 

SZÁMÁRA, DE LEPERGETI A VÍZBÁZISÚ FOLYADÉKOKAT ÉS AEROSZOLOKAT, ÉS 

ELLENÁLL AZ ALACSONY NYOMÁSÚ, VÍZBÁZISÚ VEGYSZER KIFÖCCSENÉSÉNEK.

TARTÓSSÁGA ELLENÉRE EZ A SOKOLDALÚ ANYAG RENDKÍVÜL KÖNNYŰ ÉS PUHA. 

A TISZTA, ULTRAFINOM, VÉGTELENÍTETT NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIETILÉN ROSTOKBÓL 

KÉSZÜLŐ TYVEK® ANTISZTATIKUS KEZELÉSEN ESIK ÁT, RENDKÍVÜL KEVÉSSÉ 

BOLYHOZÓDIK ÉS NEM TARTALMAZ TÖLTŐ- ÉS KÖTŐANYAGOKAT VAGY SZILIKONT, 

ÍGY MENTES MINDEN SZENNYEZŐANYAGTÓL.
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Kámzsás overall 

A kámzsa alakja és 

rugalmas széle a teljes-álarc 

köré szorosan illeszkedik 

Öntapadós zipzárfedés, 

beépített nyakvédővel 

Tyvek® zipzár az emelt 

szintű védelem 

érdekében 

A gumiházban vezetett 

gumik (kézelő, bokák 

és arc) hozzájárulnak 

a szennyeződés 

kockázatának 

csökkentéséhez 

Rugalmas hüvelykhurok, 

amely ideális megoldás 

fej fölötti munkavégzés 

esetén, amikor szélsőséges 

karmozdulatokra van 

szükség, megakadályozza 

az ujjrész felcsúszását  

Gumizott derékrész 

(beragasztott) a testhez 

való optimális illeszkedés 

és a lehető legmagasabb 

szintű védelem 

érdekében  

* Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.

w

TYVEK® CLASSIC PLUS

III. KATEGÓRIA 4. TÍPUS 5. TÍPUS 6. TÍPUS 4-B TÍPUS

EN 14126

EN 1149-5 EN 1073-2*

2. osztály

TYVEK® CLASSIC PLUS
CHA5a modell

A 4. típus teljesítményét 
a nem-szőtt öltözék 
kényelmével ötvözi

 Tűzött és fedett varratok: 

az anyaggal megegyező védelmet 

biztosítanak

 Rugalmas hüvelykhurok, az ujjrész 

végéhez erősítve, nem engedi a ruha 

ujját felcsúszni

  Kapható beépített zoknival is

KAPHATÓ BEÉPÍTETT ZOKNIVAL IS,

CHA6 MODELL

A zokni a bokánál csatlakozik: 

Védőbakancson vagy cipőn belül 

viselendő, extra külső szárral, 

a magas fokú védelemért

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

Fehér: TYV CHA5T WH 00

Méret: M - XXL

Zöld: TYV CHA5T GR 00

Fehér: TYV CHA5T WH 16

MÉRET: S - XXXL
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Beragasztott 

(nem tűzött) gumi 

a derékrésznél 

a védelem és 

a jó illeszkedés 

érdekében 

ÚJ A minden részében 

ergonomikus forma 

a mozgás során tökéletes 

illeszkedést és védelmet 

nyújt

ÚJ A kámzsa alakja tökéletesen 

követi a fej mozdulatait és 

a maszk illesztését 

ÚJ Nagyobb zipzárhúzó; 

könnyebb rögzíteni és 

levenni kesztyűben is 

     Az optimális illeszkedés 

érdekében 3 darabból álló 

kámzsa

     Tyvek® automatikusan záródó 

zipzár és zipzár-fedés az emelt 

szintű védelem érdekében

     ÚJ Tyvek® azonosító és innovatív 

csomagolás! 2

     ÚJ A ruhaujjak nem csúsznak 

fel, ezért már nincs szükség 

hüvelykhurokra!

     Széles illesztések a nagyobb 

mozgásszabadságért

1 Kizárólag az anyag.

* Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.

2

Gumírozott kámzsa, 

kézelő és boka 

a tökéletes zárásért 

w

TYVEK® CLASSIC XPERT TYVEK® CLASSIC XPERT
CHF5 modell

A védelem minden részletének 
újraértelmezése

 Kiemelt folyadék elleni védelem

  Kiemelt részecskék elleni 

védelem

 Kivételes tervezés és kényelem

 A levegő és vízpára számára 

átjárható, ezért jól szellőzik

© Copyri
ght 20

12 
DuPont 

 

Tyvek®

ClassicXpert

MÉRET: S - XXXL

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

Fehér: TYV CHF5S WH 00

Méret: M-XXL 

Zöld: TYV CHF5S GR 00 

Méret: M-XXL 

Kék: TYV CHF5S BU 00
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III. KATEGÓRIA
5. TÍPUS 6. TÍPUS

Új vizsgálati módszer:

EN ISO 17491-4 A módszer

EN ISO 

1149-5
mindkét oldalon

EN 1073-2* EN 141261

ÚJ ÚJ
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lló technológia
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Beragasztott rugalmas 

derékrész gondoskodik 

a testhez való optimális 

illeszkedésről és 

a védelem maximális 

szintjéről (kevesebb 

öltéslyuk)  

 Új Tyvek® logó

A gumiházban vezetett 

gumik hozzájárulnak 

a szennyeződés 

kockázatának 

csökkentéséhez 

Csúszásgátló 

talp 

* Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.

** Lásd a használati utasítást

Beépített csúszásgátlós 

cipővédő 

A belső varratok 

hozzájárulnak a belülről 

kifelé irányuló szennyeződés 

csökkentéséhez 

Tyvek® zipzár és zipzár-fedés 

a viselő és a folyamat emelt 

szintű védelme érdekében 

Az optimális arcra illeszkedés 

érdekében 3 darabból álló, 

félig gumírozott, gumiházzal 

ellátott kámzsa 

w

TYVEK® LABO

III. KATEGÓRIA 5. TÍPUS 6. TÍPUS EN 

1149-5**

EN 1073-2*

TYVEK® LABO
CHF7 modell

Védelem Önnek és a terméknek 
a laboratóriumokban 
és a gyógyszeriparban

 Új innovatív „kellemes közérzetet” 

adó forma a kényelem és a rugalmasság 

növelése érdekében

  Rendkívül szigorú minőség-ellenőrzési 

követelmények az öltözék gyártásakor

  Új innovatív csomagolás

   Alkalmazások: Gyógyszeripar, 

laboratóriumok, kozmetikai, optikai 

és elektronikai ágazatok

© Copyri
ght 20

03 
DuPont - 

CTL_
001

 

Tyvek®

Labo

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

Fehér: TYV CHF7S WH 00

MÉRET: S - XXXL
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Ergonomikus, 

3 darabból álló kámzsa 

Szoros zárás 

a kritikus pontokon 

Külső, tűzött 

varrások a kívülről 

a ruha belsejébe 

történő bejutás 

elleni védelmet 

növelik 

    Nagy, lélegző SMS 

hátrész, a fejtetőtől 

a sarokig az optimalizált 

kényelemért

    Az ergonomikus, 

3 darabból álló kámzsa 

biztosítja a fej szabad 

mozgását – a kámzsa 

hátsó darabja SMS- 

ből készül, hozzájárul 

a levegő és a vízpára 

átjárhatóságához

Gumírozott 

derékrész 

a l

á

* Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.

A tökéletes 

illeszkedést 

szolgálják 

a gumírozott 

kézelők 

és bokarész 

w

TYVEK® DUAL

III. KATEGÓRIA 5. TÍPUS 6. TÍPUS EN 1149-5 EN 1073-2*

TYVEK® DUAL
CHF5a modell

Tyvek® védelem, ahol Önnek 
a legnagyobb szüksége van rá, 
és teljes kényelem 

 A Tyvek® védelme, tartóssága 

és kényeleme az öltözék elején, 

lélegző SMS a hátoldalán

MÉRET: S - XXXL

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

Fehér: TYV CHF5A S WH 00
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Belső, tűzött varrások 

a magasabb szintű 

folyamatvédelemért 

Teljes fedettség 

  Tyvek® zipzár és zipzár-

fedés a viselő és 

a folyamat emelt szintű 

védelme érdekében

* Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.

A gumírozott kézelők 

és bokarész a tökéletes 

illeszkedést szolgálja 

Rugalmas derékrész 

gondoskodik a testhez 

való optimális 

illeszkedésről 

w

TYVEK® INDUSTRY

III. KATEGÓRIA 5. TÍPUS 5. TÍPUS EN 1149-5 EN 1073-2*

TYVEK® INDUSTRY
CCF5 modell

A ruha, amely hozzájárul 
a folyamatok és termékek 
emberi eredetű szennyeződésekkel 
szembeni védelméhez

 Belső, tűzött varrások csökkentik 

a szennyeződés kockázatát a ruha 

belsejéből származó részecskék 

kijutásának mérséklésével

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

Fehér: TYV CCF5S WH 00

MÉRET: S - XXXL
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Termékleírás Méret Azonosító

Tyvek® anyagból készült laborköpeny
fehér, PL309 modell

Gallér, zipzár, 2 zseb.

Rugalmas kézelők (gumiházas).

S - XXL TYV PL30S WH 09

Tyvek® anyagból készült laborköpeny
fehér, PL30NP modell

Gallér, 5 patent, zsebek nélkül.

Rugalmas kézelők (nem gumiházas).

M - XXL TYV PL30S WH NP

Tyvek® anyagból készült laborköpeny
fehér, PL30 modell

Gallér, 5 patent, 3 zseb.

M - XXL TYV PL30S WH 00

Tyvek® anyagból készült nadrág
fehér, PT31LO modell

Zseb nélkül – Gumírozott derékrész.

M - XXL TYV PT31S WH L0

Tyvek® anyagból készült kabát
fehér, PP33 modell

Kámzsával.

M - XXL TYV PP33S WH 00

Tyvek® anyagból készült kötény
fehér, PA30LO modell

Két helyen kell hátul megkötni.

Hossza 108 cm.

Egy méret TYV PA30S WH L0

Tyvek® anyagból készült alkarvédő
fehér, PS32LA modell

50 cm, kék varrások a felkarnyílásnál. Állítható.

Egy méret TYV PS32S WH LA

Tyvek® anyagból készült kámzsa
fehér, PH30LO modell

Kámzsa és gallér, rugalmas a nyak és az arc körül. 

Egy méret TYV PH30S WH L0

Tyvek® anyagból készült cipővédő
fehér, POS0 modell

40 cm hossz, a bokánál gumírozással. 

Egy méret TYV POS0S WH 00

Tyvek® anyagból készült cipővédő
fehér, POSA modell

Csúszásgátló talppal.

36 - 42

42 - 46
TYV POSAS WH 00

Tyvek® anyagból készült bakancsvédő
fehér, POB0 modell

Fölül gumírozott. Rögzítés a lábhoz. 
Egy méret TYV POB0S WH 00

Tyvek® anyagból készült bakancsvédő
fehér, POBA modell

Csúszásgátló talp. Rögzítés a lábhoz. 

Egy méret TYV POBAS WH 00

Valamennyi Tyvek® kiegészítő antisztatikus kezelést kapott.

TYVEK® KIEGÉSZÍTŐK
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ProShield

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
•   Az 5. és 6. típusra jellemző korlátozott 

kitettségi szint

•   Petrolkémiai anyagok

•   Létesítmények

•   Vasút

•   Hegesztés

•   Gáz iparág

•   Fémfeldolgozás

•   Látogatók

•   Barkácsolás

•   Karbantartás

•   Takarítás

•   Gyárlátogatások

•   Építőipar

•   Gyártási alkalmazások

PROSHIELD®

A PROSHIELD® TERMÉKCSALÁDOT, AMELY SMS VAGY MIKROPORÓZUS 

FILM TECHNOLÓGIÁN ALAPUL, ALACSONY VÉDELMI SZINTET IGÉNYLŐ 

ALKALMAZÁSOKRA FEJESZTETTÜK KI. A PROSHIELD® RUHÁK RENDKÍVÜL 

PRAKTIKUSAK, ÚJ DIMENZIÓT NYITNAK A KÉNYELEM VILÁGÁBAN, 

KORLÁTOZOTT SZINTŰ VÉDELEM MELLETT. 
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Az archoz való optimális 

illeszkedés érdekében 

3 darabból álló kámzsa 

Mindkét oldalon 

antisztatikus kezelés****

Hogyan viseljük a ruhát?

      * Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen. 
    ** Az EN ISO 14116:2008 szerint 150 N fölötti szakítószilárdság a követelmény. Ez a ruha csupán 30 N fölötti szakítószilárdságú.
  *** A varratok, gumírozások és zipzárrészek nem gyulladásgátló anyagból készültek, és hő, illetve láng hatására eléghetnek.
**** A bizonyos FR textileken és FR ruházatokon végzett vizsgálatok tanúsága szerint az antisztatikus tulajdonságok idővel csökkennek. A biztonság érdekében ezért 18 hónapra korlátoztuk 
a ProShield® FR antisztatikus tulajdonságra vonatkozó minőségmegőrzési idejét.

Zipzár-fedés az emelt 

szintű védelem 

érdekében 

Rugalmas derékrész 

(bevarrt) 

A tágas szabás szabad 

mozgást enged 

munkavégzés közben 

Rugalmas kézelők, 

bokarész és kámzsa 

A narancssárga színkóddal 

ellátott varrások lehetővé 

teszik a ruha egyszerű 

beazonosítását*** 

  A 2. vagy 3. indexű 

alsóruházatot és 

fejrevalót kell viselni 

alatta

  Index 1 - korlátozott 

lángterjedésű 

overall

w

PROSHIELD® FR PROSHIELD® FR
CHF5 modell

Az új megoldás védi Önt 
és a védőruha alatt viselt, 
lángálló ruhát

 Lángmentesített nem-szőtt polipropilén 

anyagból készült, kámzsás védőruha 

korlátozott védemet biztosít a hő, 

a lángok és a vegyi anyagok ellen 

(1. index)

 A viselő kényelmének legmagasabb 

szintje: a nem-szőtt lélegző SMS anyag 

nyitott szerkezetének köszönhetően

 Nem-halogénezett lángmentesített, 

nem-szőtt anyag, mentes a REACH 

szerinti megfelelőség elérése 

szempontjából komoly aggályokat 

felvető anyagoktól

 Alkalmazások: Petolkémia, 

létesítmények, vasút, hegesztés, 

olaj- és gázfeldolgozó ipar, 

fémfeldolgozás

III. KATEGÓRIA
5. TÍPUS 6. TÍPUS EN 1149-5 EN 1073-2* EN ISO

14116**

1. INDEX

MÉRET: M - XXXL

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

Fehér narancsszínű 
varratokkal:
PFR CHF5S WH 00
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Műanyag zipzár 

zipzár-fedéssel 

Rugalmas derékrész 

(bevarrt) 

Rugalmas kézelők 

és bokarész  

* Nem nyújt védelmet ionizáló sugárzás ellen.

Műanyag zipzár 

zipzár-fedéssel 

Rugalmas 

derékrész (bevarrt) 

Rugalmas kézelők 

és bokarész 

* Nem nyujt vedelmet ionizalo sugarzas ellen.

MÉRET: S - XXXL

MÉRET: S - XXXL

w

PROSHIELD® 30 PROSHIELD® 30
CHF5a modell

A mikroporózus fi lm 
technológián alapuló 
ProShield® 30 erős 
folyadéklepergető 
hatással rendelkezik

  Jó folyadéklepergető 

tulajdonsággal bír

  Közepesen tartós

  Vízgőzáteresztő

III. KATEGÓRIA 5. TÍPUS 6. TÍPUS EN 1149-5 EN 1073-2*

ProShield®

30 

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

Fehér: S30 CHF5S WH 00

w

PROSHIELD® 10 PROSHIELD® 10
CHF5a modell

Az SMS technológián alapuló 
ProShield® 10 a részecskék elleni 
korlátozott védelmet a magas 
fokú kényelemérzettel párosítja

  Korlátozott részecskék elleni 

védelem

   Magas kényelmi fokozat: nagyfokú 

levegő- és vízgőzáteresztő képesség

III. KATEGÓRIA 5. TÍPUS 6. TÍPUS EN 1149-5 EN 1073-2*

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

Fehér: S10 CHF5S WH 00

Kék: S10 CHF5S BU 00

ProShield®

10 

 Kámzsa

 Kámzsa
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
•  Barkácsolás

•  Általános karbantartás

•  Általános takarítás

•  Gyártási alkalmazások

MUNKARUHÁZAT
PROSHIELD® PROPER

PROSHIELD® POLYCLEAN
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Gallér 

Műanyag zipzár 

Rugalmas 

kézelők 

Rugalmas 

derékrész 

 2 zseb

Kámzsa 

Műanyag zipzár 

zipzár-fedéssel 

Rugalmas kézelők, 

bokarész és arcnyílás 

w

PROSHIELD®  PROPER PROSHIELD® PROPER
CCF5 modell

Sokoldalú, rendkívül tartós 
védőöltözet nem veszélyes 
anyagok használatához

   Mikroperforált, nem-szőtt polietilén 

anyag (60g/m2)

 A belső felülete antisztatikus kezelést 

kap (kényelmi okokból) 

  A ruha segítségével Ön tiszta marad-

hat, rendszerint karbantartási és javítási 

munkákhoz

Legfeljebb 7 alkalommal mosható

 Intelligens formatervezés 

  Rendkívül tartós: ergonomikus és sokáig 

alkalmazható overall 

MÉRET: S - XXL

MÉRET: M - XXL

SZÍN / AZONOSÍTÓ:
 

Szürke: PRF CCF5S GY 00

SZÍN / AZONOSÍTÓ:

Fehér: P50 CHF5S WH 00

w

PROSHIELD®  POLYCLEAN PROSHIELD® POLYCLEAN
CHF5 modell

Maradjon tiszta, még ha piszkos 
munkát is kell végeznie!

  Nem-szőtt polipropilén anyag (50g/m2) 
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VÉDELEM ÉS NOMEX®

A DuPontTM Nomex® egy eredendően lángálló 

és magas hőmérsékletnek ellenálló meta-aramid rost, 

amely nem olvad és nem csöppen, valamint nem 

táplálja az égést. Mivel a hő hatására mutatott 

viselkedése különleges molekulaszerkezetéből adódik, 

és nem abból, hogy lángoknak ellenálló vegyi anyaggal 

kezelték a fonalat, a rostot vagy a polimert, a Nomex® 

állandó, inherens védelmet nyújt, amely mosással 

nem távolítható el és nem kopik le.

A Nomex® anyagot a DuPont találta fel 1967-ben.

Az elmúlt 45 év során a DuPont folyamatosan tovább-

fejlesztette a Nomex® megoldásokat, hogy megfeleljen 

a legfelső szintű védelemmel, kényelemmel és 

tartóssággal szembeni egyre növekvő elvárásoknak.

Vészhelyzetben bevethető szolgálatok és veszélyes 

iparágak (így az elektromos létesítmények, az 

autóversenyzés, a petrolkémiai ipar...) dolgozói 

világszerte több, mint 80 országban találták 

megbízhatónak a Nomex® megoldásokat és bíznak 

meg bennük, függetlenül a kockázat jellegétől: 

tűz, robbanás, elektromos ív, fröccsenő olvadt fém, 

sztatikus feltöltődés, vagy korlátozott látási viszonyok.

DUPONTTM NOMEX® PARTNER PROGRAM

A DuPont Protection Technologies gondos 

mérlegeléssel választja ki gyártó partnereit, akik 

elkötelezettek az iránt, hogy ellenőrzött minőséget 

szállítsanak viselőiknek.

További információkat, ideértve a Nomex® 
anyagból Európában gyártott ruházatok beszerzési 
helyeit is, a www.dpp-europe.com oldalon talál

VÉDELEM ÉS KEVLAR®

Kevlar
A DuPontTM Kevlar® márkanevű rostjaiból készült 

kesztyűk, alkarvédők és más védőruházatok ideális 

kombinációját nyújtják a felsőfokú vágásvédelemnek,

rugalmasságnak és a kis tömeg adta kényelemnek 

többek között a gépjárműipar, az acél-, üveg- és 

fémfeldolgozás, az űrkutatás és az elektronikai 

iparágak területén a dolgozók számára.

Legújabb ajánlataink a következők:

•  KEVLAR® Armor technológia

•  KEVLAR® Comfort technológia

•  KEVLAR® Clean technológia

Az innovatív technológiák kizárólag a licensszel 

rendelkező gyártók számára elérhetők.

További információkat, ideértve a Kevlar® 
anyagból Európában gyártott ruházatok 
beszerzési helyeit is, a www.dpp-europe.com 
oldalon talál

DUPONT FENNTARTHATÓ 

MEGOLDÁSOK

A DuPont Sustainable Solutions (DSS) a változások 

katalizátora. Együttműködési konzultációkat és 

megoldásközpontú technológiákat kínálunk, 

amelyek segítik a vállalatokat a munkavégzési 

területeik és a munkakultúrájuk átalakításában, 

hogy az biztonságosabb, hatékonyabb és 

környezetünk szempontjából fenntartható legyen. 

A DSS több mint 200 év alatt első kézből 

összegyűjtött, a biztonság mérnöki megtervezése, 

környezetvédelmi támogatás és gyártás irányítás 

területén szerzett tudásával és tapasztalataival 

járul hozzá ügyfelei sikeréhez.

További információkért kérjük, keresse fel 
honlapunkat: 
www.sustainablesolutions.dupont.com 

EGYÉB DUPONT BIZTONSÁGI TERMÉKEK
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A tájékoztatás alapját a DuPont tudomása szerint megbízható műszaki adatok képezik. A további 

megszerzett tudás és tapasztalatok birtokában ezeket felül kell vizsgálni. A DuPont nem garantálja 

az eredményeket és nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget ezen információkkal kapcsolat-

ban.

A felhasználó felelőssége a toxicitás szintjének és a szükséges egyéni védőeszközök körének 

meghatározása. Az itt megadott adatokat megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező személy-

eknek szánták, akik vállalják, hogy saját egyedi végfelhasználói környezetük feltételei alapján, saját 

belátásuk szerint és saját kockázatukra értékelik azokat.

A jelen információkat felhasználni kívánó minden személynek először meg kell győződnie arról, 

hogy a kiválasztott ruházat megfelel-e a tervezett célnak. A kémiai kitettség megelőzése érdekében 

a végfelhasználónak fel kell függesztenie az öltözet használatát, ha az elszakadt, elkopott vagy 

kilyukadt. Mivel a használat körülményeire nincs ráhatásunk, nem vállalunk sem közvetlen, sem 

közvetett garanciát – ideértve többek között az eladhatóságra vagy egy adott célra való alkal-

masságra vonatkozó garanciát –, és nem vállalunk felelősséget az információk felhasználásával 

kapcsolatban.

Az itt megadott információk nem minősülnek a működés alapját képező felhatalmazásnak a DuPont 

vagy bármely más személy tulajdonában lévő bármilyen anyaggal vagy annak felhasználásával 

kapcsolatos szabadalom vagy műszaki információ megsértésére irányuló javaslatnak.

A DuPont fenntartja a jelen katalógusban szereplő termékeken végzett kisebb változtatásokhoz való 

jogát.

A DuPont ovális logója, a DuPontTM, a “The miracles of scienceTM” szlogen, és valamennyi ® vagy TM jelzéssel ellátott termék az E. I. du Pont de 

Nemours and Company vagy annak leányvállalatai tulajdonában lévő védjegy vagy bejegyzett védjegy.

Copyright © DuPont 2012. Minden jog fenntartva. A katalógus 2012. évi kiadása

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
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DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours Luxembourg S.a.r.l.

L-2984 Luxembourg

Kapcsolat:

Zsák Péter

DuPont Magyarország 

Értékesítési és Marketing képviselő

Tel: +36-30-636-0980

Tel: +36-62-542-436

Fax: +36-62-542-437

email: peter.zsak@dupont.com

www.dpp-europe.com 


