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CLASA 6

Combinezoane de protecþie
4530

ANTISTATIC
EN1149-1

CLASA 5

EN533
INDEX 1

Date tehnice

Descriere
Combinezoanele de protecþie 4530 3M™ sunt clasificate în
Categoria III CE, clasa 5 & 6 pentru îmbrãcãminte de
protecþie.
Principalele caracteristici cuprind:
• Barierã excelentã împotriva particulelor solide ºi a stropirii
cu substanþe chimice lichide (clasa 5/6 CE)
• Material care asigurã circulaþia aerului, pentru reducerea
acumulãrii cãldurii ºi creºterea confortului la purtare
• Manºete tricotate pentru creºterea confortului utilizatorului
• Elastic pentru glugã, talie ºi glezne, ce asigurã comoditate
la purtare
• Fermoar în ambele sensuri pentru comoditate suplimentarã
• Clapã de închidere etanºã deasupra fermoarlui pentru
protecþie împotriva contaminanþilor
• Protecþie limitatã împotriva flamelor (ignifug) (EN533
Index 1/0)
• Anti-static (ambele feþe)
• Disponibil în 4 dimensiuni
Aprob[ri
Combinezonul 4530 îndeplineºte exigenþele principale ale
normelor de securitate europene în conformitate cu articolele
10 ºi 11B ale Directivei Europene 89/686/EEC ºi este
marcat CE.
Produsul a fost examinat în stagiul de proiect de cãtre: SGS,
United Kingdom Ltd, Weston-Super-Mare, BS22 6WA,
United Kingdom (Notified Body numãr 0120).
Aplica\ii
Combinezonul de protecþie 4530 3M este destinat
aplicaþiilor în care existã posibilitatea ca utilizatorul sã fie
expus pe perioade limitate la pulverizãri uºoare cu substanþe
periculoase sau la stropiri cu substanþe chimice lichide ºi/sau
particule solide (praf).
Utilizãri recomandate: protecþia împotriva particulelor
solide, acizi, substanþe alcaline ºi/sau stropirea cu solvenþi ºi
apã.
Aplicaþiile tipice includ:
• Operaþii de întreþinere ºi repataþie
• Vopsirea în camp electrostatic
• Vopsire
• Aplicarea straturilor de izolaþie
• Industria farmaceuticã
• Prelucrarea lemnului
• Manipularea substanþelor chimice în concentraþii reduse
• Aplicaþii cu rãºinã

• Operaþii de curaþare cu apa sub presiune / aburi
• Operaþii uºoare de pulverizare a fluidelor de curãþare
• Procesarea metalelor
• Sudare – când este utilizat deasupra unui material ignifug
potrivit (consultaþi limitlele de utilizare).
Standarde
Combinezonul 4530 3M îndeplineºte cerinþele de
performanþã conform urmãtoarelor standarde europene:
prEN ISO13034: 1997: Performanþe limitate privind
protecþia
Clasa 6: Împotriva substanþelor chimice lichide (protecþie la
stropire).
prEN ISO13982-1: 2000: Performanþe limitate privind
protecþia
Clasa 5: Împotriva particulelor solide periculoase pentru
sãnãtate (protecþie împotriva particulelor solide).
EN 1149-1: 1995: Proprietãþi electrostatice.
De asemenea, combinezonul 4530 3M™ este ignifug ºi
îndeplineºte cerinþele de performanþã conform standardului
european EN 533: 1997
index 1/0: Protecþie limitatã împotriva flamelor (ignifug) ºi a
cãldurii.
Limite de utilizare
Nu este destinat utilizãrii pentru:
• Medii de lucru cu risc mecanic ridicat (ºlefuire, rupere,
tãiere).
• Expunere la substanþe periculoase pentru sãnãtate ce
depãºesc nivelul standardului Clasa 5/6 CE.
• Situaþii de expunere rezultând în pulverizare direcþionatã
sau acumularea lichidului pe suprafaþa combinezonului.
• Expunerea la radiaþie ionizantã.
• Contactul cu þiþei greu/lubrifiant greu.
Atenþie:
• Trebuie utilizat deasupra unui material ignifug index 2 sau
3 pentru protecþie împotriva flamelor.
Materiale
• Combinezon: SMS
• Triunghiul pentru circulaþia aerului, poziþionat pe spate: SMS
• Elastic: cauciuc neoprenenic (nu conþine latex)
• Fermoar: nilon pe bandã din poliester
• Manºete tricotate: poliester
• Firul pentru cusãturi: poliester/bumbac
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Performan\ele materialului
combinezoanelor 3M
Caracteristici

Metoda de testare

Testul simplificat împo- pr EN 13034 &
triva pulverizãrii (clasa 6) EN468 (modificat)

Rezultate

Clasa

Conform

Conform

Dimensiuni
Este indicat sã fie selectatã mãsura potrivitã pentru a
permite libertatea de miºcare necesarã operaþiei realizate.
H

L

M

167 - 176 cm

92 - 100 cm

L

174 - 181 cm

100 - 108 cm

Clasa 1

XL

179 - 187 cm

108 - 115 cm

>40 N

Clasa 2

XXL

186 - 194 cm

115 - 124 cm

>74 N

Clasa 3

Întregul combinezon
testat împotriva
infiltrãrii particulelor
fine (clasa 5)

pr EN ISO 13982-1 13.6 % (medie) Conform

Rezistenþã la abraziune

EN 530 Metoda 2

>10 cicluri

Rezistenþã la rupere
trapezoid

ISO 9073-4

Rezistenþa cusãturilor

ISO 5082-A2

Rezistenþã la fisurare
prin indoire

ISO 7854 Metoda B >100,000 cicluri Clasa 6

Rezistenþã la strãpungere prEN 863

>5 N

Clasa 1

Rezistenþã la inflamare

EN 1146

Conform

Conform

Antistatic

EN 1149-1

5,0 x10^10

Conform

Ignifug

EN 533:1997

Conform

INDEX
1/0

Între\inere, depozitare §i îndep[rtare
Întreþinere:
Nu spãlaþi

Nu folosiþi clor

Nu curãþaþi
chimic

Nu uscaþi
centrifugal

Nu cãlcaþi

Penetrarea substan\elor chimice lichide
Standardul european EN 368 mãsoarã rezistenþa materialului
la penetrarea lichidelor ºi proprietatea materialului de a
respinge lichidele. Testul simuleazã expunerea la substanþe
chimice în cantitãþi mici (10 ml) pe durata de 1 minut.
Indexul privind penetrarea se referã la procentul din cantitatea
iniþialã ce penetreazã materialul în intervalul de 1 minut.
Indexul de respingere se referã la cantitatea de lichid colectat
dupã 1 minut (într-un recipient detector) ca procent din
cantitatea iniþialã.
Date privind penetrarea
3M 4530

Metoda de testare Index de
pentrare

Index de
respingere

Rezistenþã la 30%
acid sulfuric (H2SO4)

EN 368

0%

98.4 %

Rezistenþã la 10%
hidroxid de sodiu
(NaOH 10%)

EN 368

0%

98.4 %

Rezistenþã la n-Heptane
(nediluat)

EN 368

31.8%

0%

Rezistenþã la alcool
izopropilic

EN 368

28.1%

7.8 %

Depozitare:
Acest produs trebuie depozitat într-un mediu rãcoros ºi
uscat, farã expunere la luminã.

Îndepãrtare:
Combinezonul trebuie înlocuit când se deterioreazã sau când
se contamineazã puternic.
Combinezonul contaminat trebuie tratat ca deºeu special ºi
îndepãrtat conform reglementãrilor naþionale.

Pentru mai multe informaþii privind produsele ºi serviciile
3M vã rugãm sã ne contactaþi la telefonul (021) 202 8000

Departamentul Sãnãtate în Muncã ºi Protecþia Mediului
3M România SRL
Bucharest Business Park, corp D, et. 3,
Str. Menuetului nr. 12, sector 1, Bucureºti
Telefon (021) 202 8000 Fax (021) 317 3184
E-mail: ohes-ro@mmm.com ; www.sigurantapersonala.ro

3M este marcã înregistratã a companiei 3M.

