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Dlatego, że każdy ma
kogoś, komu zależy,
abyś bezpiecznie
wrócił do domu.
Firma DuPont jest bardziej niż kiedykolwiek
skoncentrowana na dostarczaniu innowacyjnych
środków ochrony indywidualnej i fachowego wsparcia
technicznego, które są dostosowane do konkretnych
potrzeb osób pracujących w branży motoryzacyjnej
na całym świecie.
Twoje bezpieczeństwo to nasza praca, dlatego
pracownicy przemysłu motoryzacyjnego mogą
polegać na specjalistach, produktach i innowacjach,
które czynią firmę DuPont zaufanym partnerem
w dziedzinie środków ochrony indywidualnej.
Dzięki szerokiej gamie wiodących w branży rozwiązań
w zakresie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz
globalnej sieci specjalistów, ekspertów technicznych
i zakładów produkcyjnych, firma DuPont jest wyjątkowo
dobrze przygotowana do zapewnienia ochrony
i komfortu, na które zasługuje każdy pracownik, aby
pewnie stawić czoła zagrożeniom w miejscu pracy.

Nasze marki
Kevlar®
Rękawice wykonane z materiału DuPont™
Kevlar® oferują wiodącą w branży ochronę
przed przecięciem oraz wbudowaną
odporność termiczną, zapewniając
jednocześnie sprawność manualną
i wygodę, której oczekują pracownicy.

Nomex®
DuPont™ Nomex® oferuje przetestowane
i sprawdzone rozwiązania ochronne, które
spełniają lub przewyższają światowe
standardy ochrony przed wysoką
temperaturą, płomieniem i łukiem
elektrycznym.

Tyvek®
Kombinezony DuPont™ Tyvek® posiadają
wbudowaną w materiał barierę ochronną,
która zapewnia zwiększoną ochronę
przed nieorganicznymi cieczami o niskim
stężeniu i aerozolami, zapobiegając
jednocześnie przywieraniu cząstek
stałych.

Tychem®
Odzież DuPont™ Tychem® zapewnia
ochronę i pomaga zapewnić silną barierę
przeciwko przenikaniu szerokiej gamy
chemikaliów.

ProShield®
Kombinezony DuPont™ ProShield® to
wygodna, miękka i oddychająca odzież
o ograniczonym zastosowaniu, która
chroni przed niestwarzającymi zagrożenia
suchymi cząsteczkami i niewielkimi
rozpryskami cieczy.

Czy Państwa
pracownicy
rzeczywiście mają
zapewnioną ochronę?

Rozwiązania firmy DuPont w zakresie środków ochrony
indywidualnej zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełniać
lub przewyższać światowe standardy ochrony i wydajności, w tym
Krajowego Stowarzyszenia ds. Ochrony Przeciwpożarowej (NFPA),
Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Środków
Ochrony Indywidualnej (ISEA) i normy europejskie Międzynarodowej
Organizacji Normalizacyjnej (EN-ISO).
Aby pomóc Państwu w procesie podejmowania decyzji, od oceny ryzyka
do wdrożenia, zalecamy zastosowanie metodologii 4P:

Przewiduj
Przeanalizuj wszystkie zadania
wymagane na każdym etapie Twojej
działalności.
Zidentyfikuj wszystkie potencjalne
zagrożenia związane z każdym
działaniem.
Określ dotkliwość i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.

Pracownicy zatrudnieni w branży motoryzacyjnej są
narażeni na wiele zagrożeń w miejscu pracy, w tym ostre
krawędzie, śliskie, zabrudzone olejem powierzchnie,
stopiony metal, przekłucia, kontakt z wysoką temperaturą,
niebezpieczne substancje chemiczne oraz na działanie
pyłu, rozpuszczalników, farb w sprayu — a to tylko kilka
przykładów.
Zapewnienie pracownikom ochrony, jakiej potrzebują
w obliczu zagrożeń, to ogromna odpowiedzialność.
DuPont Personal Protection dysponuje dogłębną wiedzą,
niezrównanym doświadczeniem i szeroką gamą rozwiązań
w zakresie środków ochrony indywidualnej, aby pomóc
w utrzymaniu bezpieczeństwa Państwa pracowników.

Zapewnij

Zapobiegaj

Udokumentuj ŚOI, które wybrałeś,
aby uwzględnić każde ryzyko
szczątkowe.

Oceń sposoby eliminacji zagrożeń.
W miarę możliwości stosuj
zamienniki.

Uświadamiaj pracowników na
temat zagrożeń i wybranych ŚOI.

Zmniejsz ryzyko szczątkowe za
pomocą zmiany procesów lub
zmian operacyjnych.

Organizuj szkolenia dla
pracowników, jak prawidłowo
stosować ŚOI.

Zabezpiecz
Wybierz odpowiednie ŚOI, biorąc
pod uwagę ryzyko szczątkowe.
Upewnij się, że ŚOI spełniają
wymagania w zakresie wydajności
i komfortu w środowisku pracy.
Pamiętaj: ŚOI to ostatnia linia
obrony.

Dostępne opcje ŚOI

Stemplowanie

Pracownicy zajmujący się tłoczeniem metali wykorzystują
rękawice i zarękawki, które zapewniają najlepszą równowagę
między odpornością na przecięcia, odpornością na przekłucia,
przyczepnością i manualnością. Nasze rozwiązania w zakresie
ŚOI zapewniają ochronę i wydajność, na jaką zasługują
pracownicy zajmujący się tłoczeniem metali.
SHOWA 4561
Niezwykle lekka, odporna na przecięcia rękawica, ścieg 15-oczkowy, podszyta
materiałem Kevlar® w części wewnętrznej wykończona gąbką nitrylową, która
zapewnia doskonałą chwytność w środowisku zabrudzonym olejem.

Zadania

Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

2777

4X32D
2001X

ENX2XXXX
ISO 11612

Załadunek i rozładunek pras

SHOWA S-TEX 581

Działalność prasowni

Zagrożenia

Lekka i wygodna rękawica, ścieg 13-oczkowy, podszyta materiałem Kevlar®
o wysokim poziomie odporności na przecięcia, przeznaczona do przenoszenia
ostrych przedmiotów. Mikroporowata powłoka z pianki nitrylowej zapewnia
pewny chwyt zaolejonych przedmiotów bez utraty zręczności i wrażliwości
dotykowej.
Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

2777

4X42E
2001X

Ostre krawędzie
Śliskie, zabrudzone olejem
powierzchnie

ŚOI
dla każdego
procesu
Produkty i rozwiązania ochronne firmy DuPont są identyfikowane przez nazwy marek naszych licencjobiorców.

JS Gloves – ZOK
Lekki i wygodny zarękawek z otworem na kciuk, ścieg 10-oczkowy wykonany
z dzianego (100%) materiału Kevlar®. Odporna na działanie wysokiej
temperatury przędza Kevlar® zapewnia doskonałą ochronę termiczną i przed
przecięciem bez uszczerbku dla komfortu i przepuszczalności powietrza.
Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

2441X
2001X

EN31XX1X
ISO 11612

Juba – SKST/25
Lekki i wygodny zarękawek, ścieg 10-oczkowy wykonany z dzianego (100%)
materiału Kevlar® z otworem na kciuk. Odporna na działanie wysokiej
temperatury przędza Kevlar® zapewnia doskonałą ochronę termiczną i przed
przecięciem bez uszczerbku dla komfortu i przepuszczalności powietrza.

Pełna lista ŚOI jest dostępna
na stronie SafeSPEC™.

Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

1333C
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Dział karoserii

Dostępne opcje ŚOI

Dostępne opcje ŚOI

Pracownicy działu karoserii wykorzystują rękawice
i zarękawki, które zapewniają najlepszą równowagę między
odpornością na przecięcia, odpornością na przekłucia,
odpornością na działanie wysokiej temperatury,
przyczepnością i manualnością. Nasze rozwiązania w zakresie
ŚOI zapewniają ochronę i wydajność, na jaką zasługują
pracownicy działu karoserii.

Pracownicy zajmujący się montażem silników noszą rękawice
i zarękawki, które zapewniają najlepszą równowagę między
odpornością na przecięcia, odpornością na przekłucia,
przyczepnością i manualnością. Nasze rozwiązania w zakresie
ŚOI zapewniają ochronę i wydajność, na jaką zasługują
pracownicy zajmujący się montażem silników.

Dział montażu
silników

ATG MaxiFlex Cut 34-1743
®

Zadania
Ładowanie części do systemu
montażowego

™

Dzięki niezwykle lekkiej i manualnej wyściółce z materiału Kevlar®,
ze ściegu 18-oczkowego, rękawica jest bardzo cienka i zapewnia
sprawność manipulacyjną wymaganą do przenoszenia małych
elementów. Materiał Kevlar® oznacza brak kompromisów w zakresie
ochrony przed przecięciem.
Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

2777

Poprawki spawalnicze
Kontrola wzrokowa i dotykowa
części

Zagrożenia
Ostre krawędzie

4331D
2001X

EN 407:2004

Lekka, wygodna i wytrzymała, wyściółka ze ściegu 13-oczkowego,
podszyta materiałem Kevlar® zapewnia doskonałą ochronę podczas
przenoszenia ciężkich lub ostrych przedmiotów. Mikroporowata powłoka
z pianki nitrylowej zapewnia pewny chwyt na zaolejonych przedmiotach
bez utraty zręczności i wrażliwości dotykowej.
Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

2777

4X42E
2001X

Niezwykle lekka, odporna na przecięcia rękawica podszyta materiałem Kevlar®,
ścieg 15-oczkowy z gąbczastą nitrylową powłoką na dłoń, która zapewnia
doskonałą przyczepność w środowisku zabrudzonym olejem.

Zadania

Stopiony metal

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

2441X
2001X

EN31XX1X
ISO 11612

Ostre krawędzie
Śliskie, zabrudzone olejem
powierzchnie

Juba – SKST/25
Lekki i wygodny zarękawek, ścieg 10-oczkowy wykonany z dzianego
(100%) materiału Kevlar® z otworem na kciuk. Odporna na działanie
wysokiej temperatury przędza Kevlar® zapewnia doskonałą ochronę
termiczną i przed przecięciem bez uszczerbku dla komfortu
i przepuszczalności powietrza.

Pełna lista ŚOI jest dostępna
na stronie SafeSPEC™.

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

1333C
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

2777

4X32D
2001X

ENX2XXXX
ISO 11612

Zagrożenia

Ciepło kontaktowe

Kat.
II
CAT III

EN 407:2011

Niezwykle lekka i zręczna wyściółka z materiału Kevlar®, ścieg
18-oczkowy, z powłoką na dłoń z mikropianki nitrylowej zapewnia
wrażliwość dotykową i najwyższą sprawność manipulacyjną podczas
przenoszenia drobnych, małych elementów w bezpieczny sposób.

Lekki i wygodny zarękawek z otworem na kciuk, ścieg 10-oczkowy
wykonany z dzianego (100%) materiału Kevlar®. Odporna na działanie
wysokiej temperatury przędza Kevlar® zapewnia doskonałą ochronę
termiczną i przed przecięciem bez uszczerbku dla komfortu
i przepuszczalności powietrza.
Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

JS Gloves – ZOK

Śliskie, zabrudzone olejem
powierzchnie

Kat.
II
CAT III

Mocowanie małych części
do bloku silnika

ENX1XXXX
ISO 11612

SHOWA S-TEX 581

SHOWA 4561

Pełna lista ŚOI jest dostępna
na stronie SafeSPEC™.

Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Lakiernia

Dostępne opcje ŚOI

Dostępne opcje ŚOI

Pracownicy lakierni noszą rękawice i zarękawki, które
zapewniają najlepszą równowagę między ochroną,
przyczepnością i manualnością, a także kombinezony, które
chronią ich przed substancjami chemicznymi i rozpuszczalnikami
w lakierni. Nasze rozwiązania w zakresie ŚOI zapewniają
ochronę i wydajność, na jaką zasługują pracownicy lakierni.

Pracownicy zajmujący się montażem końcowym noszą rękawice,
które zapewniają najlepszą równowagę między odpornością na
przecięcia, odpornością na przekłucia, odpornością na działanie
wysokiej temperatury, przyczepnością i manualnością. Nasze
rozwiązania w zakresie ŚOI zapewniają ochronę i wydajność, na
jaką zasługują pracownicy zajmujący się montażem końcowym.

SHOWA 4561

Montaż
końcowy

Wysoki poziom ochrony termicznej i przed przecięciem zapewnia lekka,
odporna na przecięcia rękawica, ścieg 15-oczkowy, podszyta materiałem
Kevlar® bez utraty manualności, dzięki czemu jest to idealny wybór do montażu
komponentów w zamkniętej przestrzeni.

Niezwykle lekka, odporna na przecięcia rękawica, ścieg 15-oczkowy, podszyta
materiałem Kevlar® z gąbczastą nitrylową powłoką na dłoń.

Zadania

Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

2777

4X32D
2001X

ENX2XXXX
ISO 11612

Zadania

Szlifowanie i natryskiwanie
Korygowanie niedoskonałości
Poprawki
Kontrola wzrokowa i dotykowa
powierzchni

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743
Gdy do celów inspekcji wymagana jest sprawność manualna i wyczucie
dotykowe wyjątkowo lekka i manualna rękawica podszyta materiałem Kevlar®,
ścieg 18-oczkowy, z powłoką na dłoń z mikropianki nitrylowej zapewnia
najwyższy komfort, elastyczność i wyczucie dotykowe.
Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Narażenie na działanie pyłu,
rozpuszczalników i farby w sprayu

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

2777

4X32D
2001X

ENX2XXXX
ISO 11612

Połączenie korpusu ramy
z podwoziem lub ramą
pomocniczą

SHOWA S-TEX 581

Łączenie korpusu z elementami
mechanicznymi

Lekka, wygodna i wytrzymała, wyściółka z materiału Kevlar®, ścieg
13-oczkowy, zapewniająca ochronę przed przecięciem z mikroporowatą
piankową powłoką nitrylową na dłoń gwarantuje doskonałą ochronę podczas
bezpiecznego przenoszenia ciężkich i ostrych przedmiotów.

Montaż wnętrza

Kombinezon wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości w technologii flashspinning, który tworzy wyjątkową włókninę dostępną tylko w firmie DuPont.
Tyvek® 500 Xpert zapewnia ochronę chemiczną kategorii III, typu 5
i 6 przed niebezpiecznymi cząstkami i lekkimi aerozolami cieczy, gwarantując
jednocześnie komfort użytkownikowi. Jest nisko pylący, obustronnie
antystatyczny, nie zawiera silikonów i przeszedł test kraterowy.

Pełna kontrola końcowa
pojazdu
Usuwanie usterek

EN 1149-5

KAT III III
Category

Typ 5-B
TYPE
5-B

Typ
TYPE6-B
6

EN 1149-5

Zagrożenia
Kontakt z prądem elektrycznym
Ostre krawędzie
Ciepło kontaktowe
Uderzenie
Przekłucia

Pełna lista ŚOI jest dostępna
na stronie SafeSPEC™.

Kat.
II
CAT III

Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

2777

4X42E
2001X

Instalowanie wiązki przewodów
Tyvek® 500 Xpert

Zagrożenia

SHOWA 4561

Pełna lista ŚOI jest dostępna
na stronie SafeSPEC™.

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743
Rękawica podszyta materiałem Kevlar®, ścieg 18-oczkowy z powłoką na dłoń
z mikropianki nitrylowej jest bardzo cienka i doskonale sprawdza się podczas
przenoszenia małych przewodów i pracy w ograniczonej przestrzeni.
Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Logistyka

Dostępne opcje ŚOI

Dostępne opcje ŚOI

Pracownicy zajmujący się logistyką noszą rękawice i zarękawki,
które zapewniają najlepszą równowagę między odpornością
na przecięcia, odpornością na przekłucia, przyczepnością
i manualnością. Nasze rozwiązania w zakresie ŚOI zapewniają
ochronę i wydajność, na jaką zasługują pracownicy zajmujący
się logistyką.

Pracownicy utrzymania ruchu noszą rękawice, które zapewniają
najlepszą równowagę między ochroną przed wieloma
zagrożeniami, chwytnością i manualnością, a także kombinezony,
które chronią ich przed substancjami chemicznymi,
rozpuszczalnikami i zagrożeniami elektrycznymi. Nasze
rozwiązania w zakresie ŚOI zapewniają ochronę i wydajność,
na jaką zasługują pracownicy utrzymania ruchu.

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Dział
konserwacji

Wyjątkowo lekka i manualna rękawica podszyta materiałem Kevlar®, ścieg
18-oczkowy, z powłoką na dłoń z mikropianki nitrylowej.

Zadania

Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Przenoszenie pudeł i dużych
części

SHOWA 4561

Zagrożenia

Niezwykle lekka, odporna na przecięcia rękawica podszyta materiałem
Kevlar®, ścieg 15-oczkowy z gąbczastą nitrylową powłoką na dłoń, zapewnia
doskonałą przyczepność w środowisku zabrudzonym olejem, umożliwiając
bezpieczne przenoszenie części i wysoki poziom odporności na przecięcie
w celu ochrony przed ostrymi przedmiotami.

Ostre krawędzie
Śliskie, zabrudzone olejem
powierzchnie
Uderzenie

Zadania
Serwis instalacji elektrycznych

Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

2777

4X32D
2001X

ENX2XXXX
ISO 11612

SHOWA S-TEX 581
Lekka i wygodna rękawica podszyta materiałem Kevlar®, ścieg 13-oczkowy,
z mikroporowatą, piankową powłoką nitrylową w wewnętrznej części
dłoni.
Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

2777

4X42E
2001X

Naprawa układów
mechanicznych i pojazdów

SHOWA 240
Lekka i wygodna rękawica podszyta materiałem Kevlar®, ścieg 13-oczkowy,
powłoka wnętrza dłoni z gąbki neoprenowej. Trudnopalny materiał Kevlar®
zapewnia ochronę przed łukiem elektrycznym do wartości ATPV 9,2 cal/cm2.
Nanoszona poprzez zanurzenie na płasko powłoka z gąbki neoprenowej
zapewnia lepszą chwytność, a anatomiczna konstrukcja zapobiega zmęczeniu
dłoni.
Kat.
CAT III
III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

2777

3X31C
2001X

EN42212X
ISO 11612

Nomex® Essential Arc

Zagrożenia
Łuk elektryczny

Nomex® Essential Arc został zaprojektowany w taki sposób, aby ochronić elektryków
przed łukiem elektrycznym. Właściwości mechaniczne i wysoka trwałość wydłużają
okres użytkowania odzieży. Nomex® jest odporny na wiele substancji chemicznych,
a plamy z oleju schodzą z niego szybciej niż w przypadku standardowej odzieży
bawełnianej. Materiał spełnia wymagania norm ISO 11612, IEC 61482-2 i EN 1149.
EN ISO 11612

IEC 61482-1-1

EN 1149-5

A1 ISO
B1 C1
F1
EN
11612

ATPV
>8 cal/cm2
IEC 61482-1-1

EN 1149-5

Ostre krawędzie
Zagrożenia chemiczne
ProShield® 20 SFR

Śliskie, zabrudzone olejem
powierzchnie
Uderzenie

Kombinezon ProShield® 20 SFR jest wykonany z uniepalnionej włókniny
polipropylenowej SMS niezawierającej związków chlorowcoorganicznych,
zapewniającej ograniczoną ochronę przed rozprzestrzenianiem się płomienia
(EN 14116, indeks 1), a także ochronę przed cząstkami stałymi i lekkim
zachlapaniem lub rozpryskami cieczy na bazie wody (zgodnie z kategorią III,
typ 5 i 6). Ten kombinezon należy zakładać na wierzch odzieży trudnopalnej,
np. odzieży wykonanej z materiału Nomex® Essential Arc.
EN 1149-5

KAT III III
Category

Typ5-B
5
TYPE

Typ 66
TYPE

EN 14116
Indeks 1

EN 1149-5

SHOWA S-TEX 581
Lekka i wygodna rękawica podszyta materiałem Kevlar®, ścieg 13-oczkowy,
z mikroporowatą, piankową powłoką nitrylową w wewnętrznej części dłoni.

Pełna lista ŚOI jest dostępna
na stronie SafeSPEC™.

Pełna lista ŚOI jest dostępna
na stronie SafeSPEC™.

Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388
4X42E

2777

2001X

SHOWA 4561
Doskonała rękawica zapewniająca ochronę przed wieloma zagrożeniami oraz
wysoki poziom odporności na przecięcia i działanie wysokiej temperatury,
przy jednoczesnym zachowaniu komfortu, zręczności i wrażliwości dotykowej,
dzięki wyjątkowo lekkiej, odpornej na przecięcia wyściółce z materiału Kevlar®,
ścieg 15-oczkowy.

Dział
konserwacji

Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2011

4X32D
2001X

ENX2XXXX
ISO 11612

2777

ATG MaxiFlex Cut 34-1743
®

™

Wyjątkowo lekka i poręczna rękawica podszyta materiałem Kevlar®, ścieg
18-oczkowy, z powłoką na dłoń z mikropianki nitrylowej.

Zadania

Kat.
II
CAT III

ENEN
388:2016
388

EN 407:2004

2777

4331D
2001X

ENX1XXXX
ISO 11612

Serwis instalacji elektrycznych
Tyvek® 500 Xpert

Naprawa układów
mechanicznych i pojazdów

Kombinezon wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości w technologii flashspinning, który tworzy wyjątkową włókninę dostępną tylko w firmie DuPont.
Tyvek® 500 Xpert zapewnia ochronę przeciwchemiczną kategorii III, typu 5 i 6
oraz wykończenie antystatyczne po obu stronach i komfort.
EN 1149-5

Zagrożenia
Łuk elektryczny
Ostre krawędzie
Zagrożenia chemiczne
Śliskie, zabrudzone olejem
powierzchnie
Uderzenie

Pełna lista ŚOI jest dostępna
na stronie SafeSPEC™.

KAT III III
Category

Typ 5-B
TYPE
5-B

Typ
TYPE6-B
6

EN 1149-5

Tyvek® 800 J
Odzież ochronna typu 3 o ograniczonym zastosowaniu, która zapewnia
skuteczną barierę przed nieorganicznymi substancjami chemicznymi,
cząstkami niebezpiecznymi o wielkości powyżej jednego mikrona, olejami
oraz cieczami pod ciśnieniem. Tyvek® 800 zapewnia również ochronę przed
wyładowaniami elektrostatycznymi oraz ochronę przeciwchemiczną
w kategorii III ŚOI, typ 3-B, 4-B, 5-B i 6-B.
EN 1149-5

3

T

KAT III III
Category

Typ
3-B
TYPE
3

Typ
4-B
TYPE
4

Typ 5-B
TYPE
5-B

Typ
TYPE6-B
6

EN 1149-5

Twoje
bezpieczeństwo
napędza naszą
innowacyjność

Globalny
zasięg
Działamy w 96 krajach i posiadamy centra
techniczne zatrudniające ekspertów na całym
świecie, aby zapewnić Ci wsparcie potrzebne
przy wyborze odpowiednich środków ochrony
indywidualnej.
Nasza aparatura Thermo-Man® (ocena oparzeń
termicznych na manekinie wielkości dorosłego
człowieka) i Arc-Man® (ocena obrażeń wywołanych
przez łuk elektryczny) umożliwia prezentacje, które
pomagają edukować pracowników działów BHP
na temat wytrzymałości i odporności na działanie
wysokiej temperatury, płomienia i łuku
elektrycznego, jaką zapewnia bezpieczny sprzęt
ochrony indywidualnej DuPont.
Centra techniczne

Jednostki Thermo-Man®

Jednostki Arc-Man®

Tutaj
znajdziesz
pomoc
DuPont™ SafeSPEC™, nasze narzędzie internetowe pomoże Ci
dobrać odpowiednią odzież firmy DuPont do użycia
w środowisku, w którym występują zagrożenia chemiczne,
termiczne, mechaniczne lub w pomieszczeniach czystych.
SafeSPEC™ posiada pełną bazę danych z wynikami badań
materiałów Tychem® pod kątem odporności na przenikanie
i umożliwia wyszukiwanie według zagrożeń lub branży, aby
pomóc w znalezieniu właściwej ochrony do danego zadania.
safespec.dupont.co.uk

DuPont Personal Protection
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Contern L-2984 Luxembourg
Biuro Obsługi Klienta
T. +352 3666 5111
mycustomerservice.emea@dupont.com
safespec.dupont.co.uk
dpp.dupont.com
DuPont Personal Protection
@DuPontPPE
DuPont

**OSTRZEŻENIE: Kombinezonów Tyvek®, ProShield® i większości odzieży Tychem®, w tym taśmy
Tychem® 2000 Tape, nie należy używać w pobliżu źródeł ciepła, płomieni, iskier ani w strefach zagrożenia
wybuchem lub środowisku potencjalnie łatwopalnym.
Jedynie kombinezony ochronne Tychem® 6000 FR zostały zaprojektowane i przetestowane w celu
ograniczenia obrażeń podczas ewakuacji z miejsca pożaru. Kombinezony Tychem® 2000 SFR oferują tylko
dodatkową ochronę przed płomieniem i są przeznaczone do noszenia na podstawowej odzieży niepalnej,
w tym między innymi na odzieży Nomex® Essential (Nomex® IIIA) lub Nomex® Comfort. Dodatkowo,
w przypadku odzieży Tychem® 2000 SFR z kapturem, należy stosować podstawowy kaptur/kominiarkę
o właściwościach niepalnych. Użytkownicy odzieży Tychem® 6000 FR i Tychem® 2000 SFR nie powinni
świadomie wchodzić do stref zagrożenia wybuchem. Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania,
pielęgnacji i konserwacji odzieży ochronnej Tychem® można znaleźć w instrukcjach użytkowania dostępnych
na naszej stronie internetowej.
Kombinezony Tychem® 2000 SFR zapewniają jedynie dodatkową ochronę przed płomieniem. W środowisku
wymagającym ochrony przed płomieniami, należy je zawsze zakładać na odpowiednią podstawową odzieżą
niepalną i stosować wraz z innymi środkami ochrony indywidualnej, które chronią twarz, ręce i stopy.
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W strefach zagrożenia wybuchem lub potencjalnie łatwopalnych nie należy stosować odzieży nieodpornej
na działanie płomienia. Zamiast tego zaleca się odzież niepalną lub odzież zapewniającą dodatkową ochronę,
którą należy założyć na podstawową odzież niepalną.

Tyvek® 500, Tyvek® 600 i Tyvek® 800 zawierają lateks kauczuku naturalnego, który może powodować
reakcje alergiczne u niektórych uczulonych osób. Użytkownicy, u których wystąpi reakcja alergiczna podczas
stosowania produktów firmy DuPont, powinni natychmiast zaprzestać ich stosowania. Zdarzenie należy zgłosić
do firmy DuPont pod numerem +1-800-441-3637, aby można było rozpocząć dochodzenie.
Kombinezony ochronne Tyvek® i ProShield® 60 mogą być stosowane w połączeniu z odpowiednimi maskami
oddechowymi i innymi właściwymi środkami ochrony indywidualnej w celu zminimalizowania kontaktu
z aerozolami farb izocyjanianowych. Kombinezony Tyvek® nie są odpowiednie, jeżeli ulegną zamoczeniu
(farba kapie lub cieknie, są wilgotne w dotyku) lub jeżeli na skórze lub odzieży noszonej pod kombinezonem
widoczne są plamy. Fartuchy i fartuchy z długim rękawem Tychem® są odpowiednie w sytuacjach, w których
długotrwałe narażenie na działanie cieczy może być ograniczone do przedniej części tułowia i/lub ramion
użytkownika. Te fartuchy można nosić razem z produktami Tyvek®, aby zapewnić miejscową ochronę,
ograniczając jednocześnie zakres ekspozycji termicznej.
Niniejsza informacja oparta jest na danych technicznych uznawanych przez firmę DuPont za rzetelne i może
być weryfikowana w miarę uzyskiwania nowej wiedzy i doświadczenia. Ustalenie poziomu toksyczności
i prawidłowy dobór środków ochrony indywidualnej jest obowiązkiem użytkownika. Informacje podane
w niniejszym dokumencie odzwierciedlają parametry materiałów, a nie kompletnej odzieży, uzyskane
w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób posiadających
kompetencje techniczne pozwalające im według własnego uznania i na własne ryzyko dokonać oceny pod
kątem warunków użytkowania odzieży. Osoba zamierzająca wykorzystać te informacje powinna najpierw
sprawdzić, czy odzież została wybrana prawidłowo do zastosowania. Aby nie narazić się na działanie substancji
chemicznej, użytkownik powinien zaprzestać użytkowania odzieży, jeżeli materiał, z którego jest ona
wykonana, uległ rozerwaniu, przetarciu lub przebiciu. Warunki użytkowania produktów są poza naszą kontrolą,
DLATEGO FIRMA DUPONT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH), W TYM
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO ZASTOSOWANIA I NIE PONOSI ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ INFORMACJI. Niniejsza
informacja nie stanowi licencji upoważniającej do działalności na jej podstawie ani zalecenia naruszenia praw
patentowych lub informacji technicznych firmy DuPont bądź innych podmiotów, obejmujących jakikolwiek
materiał lub jego użytkowanie.
MaxiFlex® Cut™ jest znakiem towarowym firmy ATG Ceylon (Pvt) Limited.
© 2022 DuPont. Wszystkie prawa zastrzeżone. DuPont™, owalne logo DuPont oraz wszystkie znaki towarowe
i usługowe oznaczone symbolem ™, SM lub ® są własnością podmiotów stowarzyszonych DuPont de Nemours,
Inc., o ile nie zaznaczono inaczej. MT-2021-PL (05/22).

