Marcajele etichete
1. Producătorul Salopeta / nume de brand. 2. Identificare a modelului. 3. Marcajul CE.
Confirmă Categoria III aprobarea de către S6S Marea Britanie, examinare CE de tip
efectuate de către SGS UK Ltd, Weston-Super-Mare BS22 6WA, Marea Britanie.
Notificare: 0120it. 4. Imbrăcăminte de protecție chimica durata limitată. 5. Citiți această
foaie de instrucțiuni înainte de utilizare 6. Costum Complete de protecție "tipuri" realizate
de MICROGARD ® 1500. Vizitați www.microgard.com pentru detalii complete privind
metodele de testare. 7. Dimensionarea 8. Dimensionarea pictogramă indică masuratori
ale corpului 9. Materiale inflamabile. A se feri de foc. 10. Luna / An de fabricație. 11. Nu
spălați. 12. Nu calcati. 13. Nu uscati. 14. Nu curățați chimic. 15. Nu reutilizați

Performanta fizica a MICROGARD ® 1500 Standard
EN Class *
EN530 abraziune
1 din 6
EN ISO 7854 Flex Rupere
4 din 6
EN ISO 9073-4 Rezistență rupere
2 din 6
EN ISO 13934-1 Rezistența la tensiune
1 din 6
EN 863 rezistență la perforare
1 din 6
EN 25978: Rezistenta la blocare
Nu de blocare
2 EN ISO 13935-2 rezistenta cusaturii
3 din 6
* EN clasa specificată de EN14325: 2004. Performan ța mai buna cu Cat
mai mare este numărul de clasă.

Instructiuni de folosire

EN ISO 6530 Rezistență la pătrunderea substanțelor chimice
MICROGARD ® 1500
de respingere (EN Class) de penetrare (EN Class)
Acid sulfuric (30%)
3 din 3
3 din 3
Hidroxid de sodiu (10%) 3 din 3
3 din 3
2 o-xilen
0 din 3
0 din 3
Butan-1-ol
0 din 3
0 din 3
MICROGARD ® 1500 Total Performance Suit
Tip 5: test particulelor EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Pass
Ljmn, 82/90 <30% și Ls, 8/10 <15%
Tip 6: pulverizare- Spray de testare EN13034: 2005 + A1: 2009 Pass
Zonele tipice de utilizare
® salopete 1500Standard MICROGARD sunt concepute pentru a proteja lucrătorii de substan țe
periculoase. Ele sunt de obicei utilizate pentru protecție împotriva particulelor (tip 5) sau stropiri de
lichide (de tip 6), care depind de toxicitate și condițiile de expunere. Pentru detalii complete va rugam
sa contactati MICROGARD.
Limitări ale utilizării
• Trebuie avut grijă atunci când scoateți salopetele contaminate, în a șa fel încât să nu contaminati
utilizatorul cu substanțele periculoase. Dacă hainele sunt contaminate, atunci procedurile de
decontaminare trebuiesc urmate (adică duș decontaminare] înainte de îndepărtarea îmbrăcăminte.
• MICROGARD ® hainele 1500Standard nu sunt concepute pentru a fi utilizate în medii extreme
.• purtarea de îmbrăcăminte de protecție chimică poate provoca stres termic, în cazul în care se
considerara în mod corespunzător, nu este dat de mediul de lucru și performan ța de îmbrăcăminte de
protecție în termeni de rating de confort. Pentru consiliere cu privire la caracterul adecvat al
MICROGARD ® ISOOStandard în mediul dvs. vă rugăm să contacta ți MICROGARD.
• lenjerie corespunzătoare ar trebui să fie luate în considerare pentru a reduce stresul termic sau
deteriorarea îmbrăcăminte dumneavoastră MICROGARD. Pentru sfaturi vă rugăm să contacta ți
MICROGARD.
• Determinarea compatibilitatea produselor MICROGARD ® pentru o aplicare este responsabilitatea
finală a utilizatorului. Toate produsele MICROGARD ® sunt recomandat pentru aplicarea unică
folosință. La uzura contaminare sau deteriora îmbrăcăminte ar trebui să fie eliminate și eliminarea lor,
de la mai curând posibil.
• În cazul în care produsele MICROGARD ® sunt utilizate în combina ție cu alte PPE, și
pentru complet de protecție "tip", este necesar să mansete bandă de mănu și, glezne la
cizme, hota la dispozitivul respirator. Self clapa zip adeziv trebuie să
de asemenea, fi utilizate prin cojire degajeze hârtia suport și apăsarea în jos
siguranță, având grijă să se evite cute sau pliurile, după asigurarea clapa zip
bandă suplimentară ar trebui, de asemenea, aplicate pentru a permite protejarea tip completă.
Utilizatorul va fi singurul judecător de la combina ția corectă de corp plin
Salopeta de protecție și suplimentare PPE.
«MICROGARD Ltd nu va accepta nici un fel răspunderea pentru utilizarea necorespunzătoare a
produselor ® MICROGARD
Înainte de a utiliza, în cazul puțin probabil de defecte, nu purta combinezonul. Vă rog
reveni îmbrăcăminte defect (neutilizată și necontaminată) a MICROGARD Ltd.
Vom inlocui toate hainele defecte gratuit.
Depozitare - * Produsele MICROGARD pot fi stocate la adapost de umezeala, caldura excesiva, si a se
feri de razele soarelui.
Eliminarea - * Produsele MICROGARD pot fi incinerate sau îngropate într-un mediu controlat
Depozitele de deșeuri fără a afecta mediul. Restricții de eliminare depinde numai de la
contaminant introdus în timpul utilizării.
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