
AIZSARGAPĢĒRBS
PRET ĶĪMISKĀM VIELĀM

izmantot apzīmējumi (piktogrammas)

tips 1. Aizsardzība pret šķidrām un gāzveida 
ķimikālijām, ieskaitot šķidros aerosolus un cietās daļiņas  
(EN 943-1: 2002) “gāzes necaurlaidīgie”

tips 2. Aizsardzība pret šķidrajām un gāzveida 
ķimikālijām, ieskaitot šķidrus aerosolus un cietas daļiņas  
(EN 943-1: 2002)  “gāzes caurlaidīgie”

tips 3. Aizsardzība pret liela spiediena šķidrām 
ķimikālijām (EN 1511 : 1994) 

tips 4. Aizsardzība pret aerosoliem (EN 1512: 1993)  
 
 
tips 5. Aizsardzība pret cietu ķīmisku vielu daļiņām   
(ISO EN 13982-1/2) 

tips 6.  Ierobežota aizsardzība pret ķīmisko vielu 
šļakatām (prEN 13634) 

Aizsardzība pret radioaktīvu piesārņojumu  
(EN 1073-2, 1 klase) 

Aizsardzība pret infekciju izraisošiem  
mikroorganismiem (EN 14126: 2003) 

Aizsardzība pret statisko elektrību  
(LVS EN 1149)

Kombinezons no polipropilēna 
Paredzēts īslaicīgai lietošanai, aizsargā 
pret putekļiem un netīru miem. Ar 
rāvējslēdzēju, kapuci, kā arī elastīgu 
kapuces apmali, jostas daļu, aprocēm 
un staru galiem. Izmērs XL.  

art. 65003

aizsargkombinezons microgard® 1500 
Paredzēts īslaicīgai aizsardzībai pret kaitīgiem 
putekļiem. Ar aizlīmējamu atloku, rāvējslē-
dzēju, kapuci, kā arī elastīgu kapuces apmali, 
jostas daļu, aprocēm un staru galiem.  
Izmērs M-XXL.  

art. 441535

aizsargkombinezons  
tyvek® Classic 
Paredzēts īslaicīgai aizsardzībai pret pu-
tekļiem un vieglām ķimikālijām. Viegls 
pretputekļu kombinezons ar kapuci un 
rāvējslēdzēju.  
Izmērs M-XXXL. 

art. 444184
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aizsargkombinezons microgard® 2000 
Paredzēts īslaicīgai aizsardzībai pret kaitī giem 
putekļiem, aerosoliem un radioaktīvo piesār-
ņojumu. Ar aizlīmējamu atloku, rāvēj slēdzēju, 
kapuci, kā arī elastīgu kapuces apmali, jostas 
daļu, aprocēm un staru galiem.
Izmērs M-XXXL. 

art. 442135

aizsargkombinezons  
microchem® 4000 
Paredzēts īslaicīgai aizsardzībai pret 
ķīmiskām vielām,  kaitīgiem putekļiem 
un aerosoliem. Izgatavots no piecslāņu, 
antistatiska materiāla. Ar aizlī mējamu 
atloku, rā    vējlsēdzēju, kapuci, kā arī elastīgu 
ka   pu ces apmali, jostas daļu, aprocēm un 
staru galiem. Sakausētās šuves nodrošina 
papildus aizsardzību. Izmērs M-XXXL. 

art. 444135

aizsargkombinezons  
microchem® 3000
Paredzēts īslaicīgai aizsardzībai pret 
ķīmiskām vielām,  kaitīgiem putekļiem 
un aerosoliem. Izgatavots no trīsslāņu, 
antistatiska materiāla. Ar aizlī mējamu 
atloku, rā    vējslēdzēju, kapuci, kā arī elastīgu 
ka   pu ces apmali, jostas daļu, aprocēm un 
staru galiem. Sakausētās šuves nodrošina 
papildus aizsardzību. Izmērs M-XXXL. 

art. 443135

Kombinezons ESSEn
Ķīmiski izturīgs kombinezons ar aiztaisā-
mu atloku, rāvejslēdzēju un kapuci, kā arī 
elastīgu kapuces apmali. Augstfrekvenču 
sakausētās šuves nodrošina papildu aizsar-
dzību.  Izgatavots no materiāla Chemtex 
(PVC).  Izmērs S-XXL.

art. 445967

Kostīms SCout i 
Ķīmiski izturīgs kostīms ar muguras kabatu 
elpošanas aparātam, kā arī kapuce ar caur-
spīdīgu vairogu. Komplektā – aizsargcimdi 
un aizsargzābaki.  
Materiāls: kostīms – neoprēns, cimdi – 
nitrils, zābaki – PVC. Izmērs: L-XL.

art.  164502

Kostīms RinBa aG 
Gāzes necaurlaidīgs, ķīmiski izturīgs 
kos tīms, tips 1c. Kapuce ar caurspīdīgu 
vairogu. Komplektā – ar aizsargcimdiem 
un aizsargzābakiem.  
Materiāls: kostīms – Ferranyl®, cimdi - nit-
rils, zābaki – PVC. Izmērs: L-XL.

art. 137030
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