ODĚVY DuPont®

DuPont® CLOTHING

Různé aplikace – stejný Tyvek®
Tyvek® je jedinečný materiál, který je pevný, lehký a pružný. Slouží jako vynikající bariéra pro prach
a kapaliny, ale současně je prodyšný. Tato jedinečná kombinace vlastností činí Tyvek® ideálním
materiálem pro různorodé použití. Tyvek® chrání pracovníky před kapalnými nebo pevnými chemikáliemi,
azbestem, prachem a vlákny, agrochemikáliemi a barvami, nebo chrání procesy před znečištěním
zaměstnanci, například v čistých provozech a v prostředí s manipulací s léčivy nebo potravinami.
Tento neobvyklý rozsah vlastností jedné tkaniny zajišťuje, že širokou škálu
aplikací lze pokrýt jedním stylem oděvu.

Different applications – same Tyvek protection
CLOTHES

®

Tyvek® is a unique material that is tough, light and flexible. It is an outstanding particle and liquid barrier,
yet is also breathable. This unique combination of properties makes Tyvek® ideal for a vast range of
applications. Tyvek® protects people from liquid or solid chemicals, asbestos, dusts and fibres, agrochemicals and paint, or protects processes from contamination by people such as in cleanrooms, pharmaceutical or food handling environments.This unusual range of properties in a single fabric ensures that
a wide variety of tasks can be performed with a single coverall style.

Tyvek, zvětšeno 50x
Tyvek, zoom 50x

Ochrana: Vysoká ochrana proti prachu, postřiku a polití kapalinami.
Trvanlivost: Tyvek® je výjimečně pevný a odolný proti roztržení a oděru.
Oblečení si drží svou celistvost i v náročných podmínkách a tak udržuje
úroveň ochrany po celou dobu použití.
Pohodlí: Tyvek® je propustný pro vzduch i vodní páry a umožňuje tkanině
„dýchat“. Je také výjimečně lehký, měkký a pružný.
Nelíná: Zhotoven z nepřetržitých pevných vláken, Tyvek® nepouští vlákna.
Bez znečištění: Tyvek® je zhotoven z čistého vysokohustotního polyetylénu.
Neobsahuje plnidla, pojiva ani silikony, takže je bez kontaminantů.
Antistatika: Oba povrchy Tyvek® (style 1431N) jsou antistaticky ošetřeny,
takže správně uzemněné oblečení zabraňuje tvorbě elektrostatického
náboje.
Vynikající zadržování částic: Protože je Tyvek® zhotoven z velmi jemných
vláken, má mimořádnou schopnost účinně zadržovat jemné částice
a vlákna.
Odolnost proti postřiku chemikáliemi: Tyvek® odolává postřiku vodnými
roztoky chemických látek až do tlaku 0,12 bar (ekvivalent 120 cm vodního
sloupce).
Odpudivost: Tyvek® má ultrahladký povrch, který odpuzuje anorganické
kapaliny a neumožňuje pevným částicím ulpět na povrchu.

Vysvětlivky:
Key:

✓

= Vhodná ochrana
= Appropriate protection

❍

= Maximální ochrana
= Over protection

✓✓

■

Ochranné oděvy Kategorie III

= Zvýšená ochrana
= Enhanced protection

▲

Protection: High particulate, spray and splash barrier.
Durability: Tyvek® is extremely tough, tear and abrasion resistant. Coveralls
retain their integrity in arduous conditions, and so maintain protection
levels throughout their usage.
Comfort: Tyvek® is permeable to both air and water vapour, allowing the
fabric to “breathe”.It is also extremely light, soft and flexible.
Non-linting: Made of continuous strong fibres, Tyvek® is lint-free.
Contaminant-free: Tyvek® is made from pure high-density polyethylene. It
does not contain fillers, binders or silicon, so is free of inherent contaminants.
Antistatic: Both Tyvek® (style 1431N) surfaces are antistatically-treated, so
that when coveralls are correctly earthed electrostatic charge build-up is
prevented.
Outstanding particle holdout: Because Tyvek® is made of extremely fine,
continuous fibres, it has outstanding holdout effectiveness against fine
particles and fibres.
Chemical splash resistant: Tyvek® resists water-based
liquid chemical splashes up to a pressure of 0.12 bar (equivalent
to a 120 cm column of water).
Repellent: Tyvek® has an ultra-smooth surface that repels inorganic

liquids and discourages solid particles from adhering.

= Nedostatečná ochrana
= Insufficient protection

= Kontaktujte dodavatele nebo DuPont
= Contact supplier or DuPont
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Nebezpečné látky
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Běžná tkanina, zvětšeno 50x
Usual fabric, zoom 50x

Hazardous Substance

Pevné částice < 0,6 ∝m

Solid particles < 0.6 ∝m

■

■

✓

❍

Pevné částice < 0,6 ∝m

Solid particles < 0.6 ∝m

✓

✓✓

❍

❍

Azbestová vlákna

Asbestos fibres

✓

✓✓

❍

❍

Vodní roztoky anorganických kys. < 30%
kromě:
kyseliny fluorovodíkové a chlorovodíkové

Water-based inorganic acids < 30%
exceptions:
Hydrofluoric acid & Hydrochloric acid

✓

✓✓

❍

❍

▲

▲

✓

❍

Vodní roztoky anorganických kys. > 30%
kromě:
dýmavé kys. sírové, dýmavé kys. dusičné
vysoce koncentrované kys. fluorovodíkové

Water-based inorganic acids > 30%
exceptions:
Oleum, fuming nitric acid
Highly conc. Hydrofluoric acid

▲

▲

✓

❍

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Vodní roztoky anorganických zásad < 40%

Water-based inorganic bases < 40%

✓

✓✓

❍

❍

Vodní roztoky anorganických zásad > 40%

Water-based inorganic bases > 40%

▲

▲

✓

❍

Vodní solné roztoky

Water-based salt solutions

✓

✓✓

✓✓

❍

Vodní roztoky chemikálií pod tlakem

Water-based chemicals under pressure

▲

▲

✓

❍

Organické tekuté chemikálie

Organic liquid chemicals

▲

▲

▲

✓

Plyny

Gases

▲

▲

▲

▲
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Tyvek Pro.Tech® Classic

Tyvek Pro.Tech® Classic Plus

Ochranný oblek Tyvek Pro.Tech Classic (DuPont), s kapucí,
netkaný polyetylén Tyvek®, antistatický, bez silikonů, materiál
oděvu odolává vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu,
barva bílá, velikosti M, L, XL, XXL
®

Protective coverall Tyvek Pro.Tech® Classic (DuPont) with
hood, unwoven Tyvek® polyethylene, antistatic, silicone-free,
resistant to water, chemical solutions, asbestos and dust
particles, white colour, sizes M, L, XL, XXL
barva

34618

●

code No.

colour

Protective coverall Tyvek Pro.Tech® Classic Plus (DuPont)
with hood and sealed seams, unwoven Tyvek®
polyethylene, antistatic, silicone-free, resistant to water,
chemical solutions, asbestos and dust particles, CE cat. III.
type 4 & 5 & 6, white colour, sizes M, L, XL, XXL
objednací č.

ODĚV Y

objednací č.

Ochranný oblek Tyvek Pro.Tech® Classic Plus (DuPont),
s kapucí a přelepenými švy, netkaný polyetylén Tyvek®,
antistatický, bez silikonů, ochrana proti vodě, roztokům
chemikálií, azbestu a prachu, CE kat. III. typ 4 & 5 & 6,
barva bílá, velikosti M, L, XL, XXL

barva

34678

●

code No.

colour
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Tychem® C

CLOTHES

Ochranný oblek Tychem® C (DuPont), s kapucí
a přelepenými švy, netkaný polyetylén Tyvek® s polymerní
vrstvou, antistatický, bez silikonů, ochrana proti vodě,
koncentrovaným anorganickým chemikáliím, ultrajemným
částicím, CE kat. III. typ 3 & 4, barva žlutá,
velikosti M, L, XL, XXL
Protective coverall Tychem® C (DuPont) with hood and
sealed seams, unwoven Tyvek® polyethylene with
polymeric layer, antistatic, silicone-free, resistant to water,
concentrated inorganic chemicals and ultra fine particles,
CE cat. III. type 3 & 4, yellow colour, sizes M, L, XL, XXL
objednací č.

barva

34487

●

code No.

colour

Tyvek®
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Vrstva polymeru
Polymer coating

ODĚVY DuPont®
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Tychem® F
Ochranný oblek Tychem® F (DuPont), s kapucí a přelepenými švy,
netkaný polyetylén Tyvek® s polymerní bariérovou a krycí vrstvou,
antistatický, bez silikonů, ochrana proti vodě, koncentrovaným
anorganickým a organickým chemikáliím, ultrajemným částicím, CE
kat. III. typ 3 & 4, barva stříbřitá šedá, velikosti M, L, XL, XXL

objednací č.

barva

34698

●

code No.

colour

ODĚV Y

Protective coverall Tychem® F (DuPont) with hood and sealed
seams, unwoven Tyvek® polyethylene with polymeric barrier and
covering layer, antistatic, silicone-free, resistant to water,
concentrated inorganic and organic chemicals and ultra fine
particles, CE cat. III. type 3 & 4, silver-grey colour,
sizes M, L, XL, XXL

Tyvek®
Vrstva polymeru/Polymer coating
Ochranný film/Barrier film
Vrstva polymeru/Polymer
coating
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Tyvek® Practic
Ochranný oblek Tyvek® Practic (DuPont), s límečkem, netkaný
polyetylén Tyvek®, mikroperforovaný, ochrana proti ušpinění,
barva šedá, velikosti M, L, XL, XXL
Protective coverall Tyvek® Practic (DuPont)
with collar, unwoven Tyvek® polyethylene,
microperforated, protection against
dirt, grey colour, sizes M, L, XL, XXL

CLOTHES

objednací č.

barva

34638-02

●

code No.

colour

Tyvek Pro.Tech® Industry
Ochranný oblek Tyvek-Pro.Tech® Industry (DuPont),
s límečkem, netkaný polyetylén Tyvek®, antistatický, bez
silikonů, materiál oděvu odolává vodě, roztokům chemikálií,
azbestu a prachu, barva bílá, velikosti M, L, XL, XXL
Protective coverall Tyvek-Pro.Tech® Industry
(DuPont) with collar, unwoven
Tyvek® polyethylene, antistatic,
silicone-free, resistant to water,
chemical solutions, asbestos
and dust particles, white
colour, sizes M, L, XL, XXL
objednací č.

barva

34628

●

code No.

colour

MINTO

POLYCLEAN
Ochranný oblek DuPont® Polyclean, s kapucí, polypropylén,
ochrana proti ušpinění, barva bílá, velikosti M, L, XL, XXL

Jednorázový overal s kapucí, netkaný polypropylen,
ochrana proti ušpinění,
velikosti M, L, XL, XXL

Protective coverall DuPont® Polyclean
with hood, polypropylene, protection
against dirt, white colour,
sizes M, L, XL, XXL

Disposable coverall with hood, polypropylene,
protection against dirt,
sizes M, L, XL, XXL

objednací č.

barva

34718

●

code No.

colour
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objednací č.

barva

34778

●

code No.

colour

ODĚVY DuPont®
Kapuce
Hood

DuPont® CLOTHING

Kapuce na ramena z materiálu Tyvek

Návlek na boty nízký
Shoe cover low

Protective hood, shoulder cover, made from Tyvek

Návlek na obuv z materiálu Tyvek, nízký

objednací č.

Shoe cover made from Tyvek, low

DSL630TY
code No.

objednací č.
DSL700TY
code No.

ODĚV Y

Návlek na boty vysoký
Shoe cover high

Návlek na boty nízký s podrážkou
Shoe cover low with outsole

Návlek na obuv z materiálu Tyvek, vysoký

Návlek na obuv z materiálu Tyvek, nízký s PVC podrážkou

Shoe cover made from Tyvek, high

Shoe cover made from Tyvek, low with PVC outsole

objednací č.
DSL710TY
code No.

objednací č.
DSL701TY
code No.
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