KÄSIENSUOJAUS

Suojahihat

Worksafe hihansuojus

Deltaplus Manchbe kertakäyttöinen suojahiha

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Käsivarsisuoja polyeteeniä, kuminauha ei sisällä lateksia
Suojaa hyvin lialta ja roiskeilta
Pituus 40 cm, paksuus 0,03 mm: yksi koko sopii hyvin kaikille
Sopivia käyttökohteita mm. elintarviketeollisuus, siivoustyöt ja maalaus
Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)
Sininen 8.581.682

Kuminauha molemmissa päissä
Materiaali sinistä polyethyleeniä
Mitat: 40 x 20 cm
Myyntierä: 1 pkt (100 kpl)
Sininen 5.965.713

Kengänsuojat

Siniset kengänsuojat
• Yhden koon kengänsuojat
• Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)
Sininen 5.737.486

HYGIENIASUOJAT

Deltaplus
suojahattu lipalla

Deltaplus PO110
kuitukangasmyssy

Deltaplus kertakäyttöinen hygieniasuoja

Deltaplus PO115
leuka/partasuoja

• Polypropyleenista valmistettu
suojahattu, jossa lippa
• Yksi koko
• Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)
Sininen 5.965.688

• Kertakäyttöinen
• Kuminauha
• Läpimitta 53 cm
• Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)
Valkoinen 5.965.666

• Kuitukangas polypropeenia
• Kuminauha ja nenätuki
• Myyntierä: 1 pkt (50 kpl)
Vihreä 5.965.655

• Yhdenkoon kertakäyttöinen
leuka/partasuoja
• Kuminauhakiinnitys
• Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)
Valkoinen 7.213.968

1 Deltaplus TABP002
kertakäyttöinen esiliina
• Yhdenkoon kertakäyttöinen esiliina
• Polyetyleeniä
• Koko: 120 x 70 cm
• Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)
Valkoinen 7.088.566
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Kertakäyttöinen esiliina

• Kestävä esiliina, joka suojaa likaantumiselta
• Polyeteeniä
• Hyväksytty elintarvikekäyttöön
• Koko: 160 x 85 cm
• Materiaalin paksuus 0,05 mm
• Myyntierä: 1 pkt (50 kpl)
Sininen 7.970.007
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Suojaesiliina 4905
• Materiaali PVC-muovia
• Koko: 70 x 120 cm
• Myyntierä: 1
Sininen 8.612.997

2
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Suojavaatetus kuuluu suojaindirektiivin 89/686 piiriin ja sen tulee olla

Tyyppi 3 – suojausteho tiettyjä
nestemäisiä kemikaaleja vastaan.
EN 14605 + A1

Suojahaalarit voivat soveltua vaarallisiin (CE-kategorian III mukainen hyväksyntä)

Tyyppi 4 – suojausteho tiettyjä
nestemäisiä kemikaaleja vastaan.
EN 14605 + A1

EY-tyyppitarkastettu ja CE-merkitty. Standardit määrittelevät suojavaatetuksen
tekniset vaatimukset. Suojavaatteen tunnistaa EN-standardin numerosta ja sen
merkinnässä on standardikohtainen tunnuskuva ja suojaustaso.
tai vaarattomiin (CE-kategoria I) käyttökohteisiin. Haalarien suojaus on suunniteltu ja
testattu erityyppisten vaaratekijöiden osalta, hiukkasista nesteisiin ja kaasuihin.

Tyyppi 5 – suojausteho tiettyjä
kiinteitä ilmahiukkasia vastaan.
EN ISO 13982-1

Käyttökohteet:
Haalarit tyyppiä 3 – 4
vaarallisten pölyjen ja kemikaalien käsittely
Kemia
suojaus verta/viruksia vastaan
Ensiapu
Ruiskutus jauhemaiset nestemäiset ja kiinteät aineet
Ydinvoima radioaktiiviset hiukkaset
Maatalous paineenalaiset suihkutettavat aineet maataloudessa

Tyyppi 6 – suojausteho tiettyjä
nestemäisiä kemikaaleja vastaan.
EN 13034 + A1
Suojavaatteet – sähköstaattiset
ominaisuudet, pintavastus. EN 1149-5

Haalarit tyyppiä 5 – 6
Tuotanto
lääkkeet tai kemikaalit
Puhdastilat
Asbesti
akuutit toimenpiteet tai vaarallisten aineiden kuljetus
Ensiapu
Jätteenkäsittely
Maatalous/puutarhanhoito
ruiskutuskemikaalien käsittely

Suojausteho – tartuntavaaralliset
aineet. EN 14126
Suojausteho – radioaktiivisesti
saastuneita hiukkasia vastaan.
EN 1073-2

Suojahaalarit

PO106 suojahaalari
• Kertakäyttöinen suojahaalari hupulla
• Vetoketjukiinnitys
• Kuminauha vyötäröllä, hihansuissa
ja lahkeissa
• Yksittäispakattu
• Väri: valkoinen
• Myyntierä: 1/50

Koko

Tilausnumero

L

5.944.265

XL

5.995.432

XXL

5.995.443

3M 4500 suojahaalari

3M 4540+ suojahaalari

• Haalari sopii kevyeen suojaamiseen
vaarattomilta aineilta, suunniteltu
kevyeen teollisuuskäyttöön,
puhdistustöihin ja kotiaskareisiin
• Hengittävä ja kevyt suoja
• CE-luokka I
• Vahvaa ja kestävää polypropyleenia
• Vetoketjuläppä
• Joustava huppu, hihansuut,
lahkeensuut ja vyötärö
• Väri: valkoinen
• Myyntierä 1

• Haalari on suurimmaksi osaksi valmistettu ainutlaatuisesta mikrohuokoisesta PE-laminaatista, joka tuntuu
pehmeältä ja on helppo pukea päälle
• Tarjoaa erinomaisen suojan hiukkasia ja
kemikaalipisaroita vastaan
• Hengittävä SMMMS-materiaalista valmistettu selkäosa
• CE-tyyppi 5 ja 6 haitallisia pölyjä ja roiskeita vastaan
• Sähköstaattiset ominaisuudet EN 1149-5:2008
mukaisesti
• Suojaa radioaktiivisilta hiukkasilta standardin
EN 1073-2:2002 mukaisesti
• Joustava, kolmiosainen huppu ja lahkeensuut, joustava
vyötärö
• 2-suuntainen vetoketju kokonaan suljettavalla läpällä
• Neulotut hihansuuresorit
• Lähes nukkaamaton
• Väri: valkoinen
• Myyntierä: 1

Koko

Tilausnumero

Koko

L

7.222.105

L

Tilausnumero
5.944.254

XL

5.995.396

XXL

5.995.408

Uvex Sil-Wear suojahaalari
• Korkeatasoinen suoja roiskeita ja kiinteitä
hiukkasia vastaan
• Kertakäyttöhaalarit on valmistettu erittäin
kevyestä mikrohuokoisesta polyetyleerilaminaatista
• Silikoniton
• Hengittävä SMS-selkäosa, kantatut saumat
• Huppu yhteensopiva hengityssuojaimen kanssa
• Keskisormilenkit estävät hihoja putoamasta alaspäin
esimerkiksi työskenneltäessä käsivarret ylhäällä
• Täyttää EN ISO 13982-1, EN 13034 ja EN 1149-5
-vaatimukset
• Väri: valkoinen/lime
• Myyntierä: 1

Koko

Tilausnumero

M

5.944.276

L

5.991.963

XL

5.991.974

XXL

5.991.985

Työvaatteet

TYPE 5

TYPE 6

