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Çünkü herkesin  
hayatında, eve güvenle 
dönmesini bekleyen  
biri vardır
DuPont, dünyanın dört bir yanında maden 
endüstrisindeki çalışanların özel ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere tasarlanmış yenilikçi koruma çözümleri ve uzman 
teknik destek sağlamaya her zamankinden daha fazla 
odaklanmaktadır.

Maden endüstrisindeki çalışanların güvenliği bizim 
işimizdir. Bu nedenle, maden endüstrisindeki çalışanlar, 
DuPont’un kişisel korumada güvenilir bir iş ortağı 
olmasını sağlayan dünya standartlarındaki çalışanlarına, 
ürünlerine ve yeniliklerine güvenebilirler.

DuPont, çok çeşitli endüstri lideri kişisel koruyucu 
donanım (KKD) çözümleri ve küresel KKD uzmanları, 
teknik uzmanlar ve üretim ağı ile her çalışana çeşitli 
iş yeri tehlikeleriyle güvenle karşılaşmasına yardımcı 
olmak için hak ettiği korumayı ve rahatlığı sağlayan  
ideal bir seçimdir.  

Markalarımız*

Nomex®

DuPont™ Nomex® ısıya, aleve ve elektrik 
arkı parlamasına karşı koruma için küresel 

standartları karşılayıp aşmaya devam 
eden, test edilip kanıtlanmış koruyucu 

çözümlerden oluşan bir portföy sunar.**

Kevlar®

Dünya çapında birçok yenilikçi şirket 
tarafından DuPont™ Kevlar® kullanılarak 

üretilen eldivenler ve kolluklar, 
kesilmelere ve elektrik arkı parlamalarına 
karşı sektörde lider koruma ve kendinden 
ısı ve alev direnci sağlarken çalışanların 
istediği el becerisini ve rahatlığı sunar.***

Tyvek®

DuPont™ Tyvek® tulumlar; ideal bir 
koruma, yüksek görünürlük, dayanıklılık 
ve konfor dengesiyle birlikte boyutu 1,0 

mikrona kadar inebilen parçacıklara karşı 
doğal bir bariyer sağlar.

Tychem®

DuPont™ Tychem® tulumlar, dayanıklı 
koruma sunar ve çok sayıda kimyasalın 
nüfuz etmesine karşı güçlü bir bariyer 
oluşturur. Bu tulumlar, Tychem® bantla 

birlikte Tychem® Trusted Chemical 
System™ sistemini oluşturarak tam  

koruma sunar. 

ProShield®

DuPont™ ProShield® tulumlar, maruz 
kalma düzeyinin düşük olduğu çalışmalar 
sırasında toza ve kire karşı koruma sağlar.

*Ürünlerin bölgenizde sunulup sunulmadığını öğrenmek için yerel 
DuPont satış temsilcinizle iletişime geçin.

**Yüksek ark dereceli çözümlere yönelik mevcut Nomex® katmanlama 
sistemleri için dpp.dupont.com adresini ziyaret edin.

***Kevlar® ile üretilen eldivenler ve kolluklar için belirtilen koruma 
seviyeleri tamamen üreticinin veya distribütörün sorumluluğundadır  

ve mevcut onaylara göre revize edilmelidir.



Madencilik sektöründeki çalışanlar, iş başındayken çok 
sayıda tehlikeyle karşı karşıyadır. İş Güvenliği ve Sağlığı 
İdaresi’nin (Occupational Safety and Health Administration 
- OSHA) Ciddiyet Endeksi’ninin Ocak 2015 ile Eylül 2019 
verilerine göre, diğer yaralanmalar kapsamındaki alt 
kategorilerin yaklaşık %74’ü elektrik yanıkları ve elektrik 
çarpması sonucu ölüm veya yaralanmalar, yaklaşık %13’ü ısı 
(termal) yanıkları ve %9’dan fazlası kesikler ve yırtılmalardır. 
Bu yaralanmaların yaklaşık %40’ı vücutta, %22’den biraz 
fazlası ise ellerde meydana gelmiştir.

Çalışanlarınız 
gerçekten  
korunuyor mu?

Çalışanlarınıza, yüzleştikleri tehlikelere karşı gereken 
korumayı sunmak büyük bir sorumluluktur. DuPont Kişisel 
Koruma, işçilerinizin güvenliğini sağlamak için gereken 
engin bilgiye, benzersiz deneyime ve KKD çözümlerinden 
oluşan geniş bir portföye sahiptir.

Risk değerlendirmesinden uygulamaya uzanan karar verme sürecinde 
size yardımcı olması için 4 bileşenli metodolojiyi kullanmanızı  
öneririz:

Öngörüde Bulunma
Operasyonunuzun her bölümü 
için gerekli tüm etkinlikleri 
analiz edin.

Her bir etkinlik ile bağlantılı tüm 
potansiyel riskleri tanımlayın.

Risklerin ciddiyet düzeyini ve 
gerçekleşme olasılığını anlayın.

Sağlama
Her bir artık riske karşı seçili 
KKD’yi belgeleyin.

O işe özel riskler ve seçilen 
KKD hakkında çalışanlarda 
farkındalık oluşturun.

KKD’nin doğru kullanımı 
hakkında çalışanları eğitin.

Koruma
Artık risklere karşı uygun KKD’yi 
seçin.

İş ortamında KKD’nin performans 
ve konfor gereksinimlerini 
karşıladığından emin olun.

Unutmayın, KKD son savunma 
hattıdır.

Önleme
Tehlikeleri ortadan kaldırma 
yollarını değerlendirin.

Mümkün olduğunda değişiklikler 
yapın.

Mühendislik prosesleri veya 
operasyonel değişiklikler ile  
ilgili artık riskleri azaltın.



Metal ve mineral  
madenciliği için uzak 
konumlarda yüksek  
riskli görevler yapılması 
gerekir
Mineraller ve metaller, başta yiyecek ve su temini, atık su 
arıtma, enerji temini (ısı ve ışık gibi farklı ihtiyaçlar), ulaşım, 
inşaat ve imalat olmak üzere çağdaş toplum tarafından 
kullanılan tüm hizmetlerin ve altyapının temelinde bulunur.

Yer üstü (açık ocak) veya yer altı madenlerinde çalışmak, 
dünyanın en tehlikeli endüstriyel iş yerlerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Bu madenlerde çalışanların karşılaştıkları 
farklı tehlikeler, mineraller ve metaller için kullanılan işleme 
türüne göre farklılık gösterebilir ve bu nedenle farklı türde 
KKD’lerin kullanılması gerekebilir.

DuPont, bu tehlikelere yönelik olarak çok geniş bir KKD 
çözümü yelpazesi sunar. Bunlar arasında termal ve elektrik 
arkı parlaması gibi tehlikeler için Nomex® tulumlar, mekanik 
ve çoklu tehlikelere karşı koruma sağlayan Kevlar®, ince 
parçacıklardan ve sıvı sıçramalarından kaynaklanan tehlikelere 
karşı koruma sağlayan Tyvek® tulumlar, farklı kimyasallara 
karşı koruma sunan Tychem® tulumlar ve toza ve kire karşı 
koruma sağlayan ProShield® tulumlar sayılabilir. 

Arama

Servis Bakımı

Ekipman 
ve makineler

İmalat, kaynak 
ve onarım

Atık su arıtma 
tesisleri

Konveyör bantları, 
araçlar ve genel bakım

Çıkarma
Kimyasal ve 
Fizikokimyasal 
İşleme Taşımacılık 

ve Lojistik



KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin.

Tüm  
görevler için 
koruma 

Mevcut KKD seçenekleri
Kesiklere ve delinmelere karşı mükemmel el koruması ile 
birlikte daha iyi el becerisi için:

Ansell ActivArmr® 97-120

Ansell ActivArmr® 97-120 eldivenler, zorlu koşullarda elleri korur. Bu eldivenler, 
yağ geçirmeyen bir membrana, çamurlu-yağlı ortamlarda daha iyi tutuş 
özelliğine ve tüm elin sırtını orta düzeyli darbe yaralanmalarından koruyan 
darbe tamponlarına sahiptir.

2777

CAT IIIKat. III EN 388:2016

2001X

EN 388

4242BP EN ISO 11612

EN 407:2004

X1XXXX

DuPont ürünleri ve KKD çözümleri, lisans sahiplerimizin markalı adlarıyla tanımlanır.

Görevler
Açık/yer altı çukuru

Sondaj ve patlatma

Hidrolik ayarlama ve test

Yükleme ve taşıma

Tehlikeler
Toz

Eller için mekanik tehlikeler 

Görevler
Konvansiyonel kazı veya sondaj 
ve patlatma

Kırma ve taşıma

Tehlikeler
Toz

Eller için mekanik tehlikeler

Arama

Çıkarma

REACH  
uyumlu olmasını

REACH

SHOWA S-TEX 581

Son derece hafif olmasına rağmen kesiklere karşı son derece dayanıklı olan bu 
eldivenler, Kevlar® ile güçlendirilmiş Hagane Coil® astar üzerinde mikro gözenekli 
köpük nitril avuç içi kaplamaya sahiptir. Yağlı bileşenlerin güvenle tutulabilmesi 
için olağanüstü kavrama özelliği sunarlar.

Kat. II

2777

CAT III EN 388:2016

2001X

EN 388

4X42E

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Kevlar® ile üretilen bu 18 gauge eldiven, kesilmelere karşı yüksek düzeyde 
dirençle birlikte üstün el becerisi ve konfor sunar. Kevlar® malzemesi 
100°C’ye varan sıcaklıktaki nesneleri tutarken koruma da sağlar. Köpük nitril 
avuç içi kaplaması mükemmel tutuş sağlar.

4331D X1XXXXEN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2004

2001X

EN 388

2777

CAT IIIKat. II

Koruma, konfor ve yüksek görünürlük kombinasyonu için:

Tyvek® 500 HV

Tyvek® 500 HV tulumlar, kanıtlanmış kimyasal ve biyolojik koruma ile yüksek 
görünürlük işlevselliğini konforlu bir tasarımda birleştirir.

İnce parçacıklara karşı ve yangın tehlikesinin bulunmadığı  
yerlerde doğal bir membranla birleştirilmiş koruma, dayanıklılık 
ve konforun ideal dengesi için:

Tyvek® 100*/Tyvek® 500 Xpert 

Tyvek® hem hava hem de su buharını geçirir ancak su bazlı sıvıları ve 
aerosolleri geçirmez. Tyvek® 100* ve Tyvek® 500 Xpert tulumlar, (küçüklüğü 
1,0 mikrona kadar inebilen) ince parçacıklara ve liflere karşı mükemmel bir 
koruma sunarken hafif ve nefes alabilen Tyvek® kumaş sayesinde kullanıcıya 
rahatlık sunar. Tyvek® 500 Xpert tulumun her iki tarafı da antistatik işlemden 
geçirilmiştir.

Sınıf 3

EN 14126

Tip 5-B Tip 6-BTYPE 5-B TYPE 6 

EN ISO 20471

EN 1073-2*
Class 2

EN ISO 20471

EN 1073-2

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5Kat. III

Category III

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Tip 5-B Tip 6-BTYPE 5-B TYPE 6 

Kat. III

Category III 2777

CAT III

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 14126

EN 14126

*Tyvek® 100 CE sertifikalı değildir.



Görevler
Elüsyon ve elektrolitik çıkarma

Adsorpsiyon-desorpsiyon geri 
kazanımı (ADR)

Flotasyon

Özütleme

Liçte karbon (CIL)

Pülpte karbon (CIP)

Tehlikeler
Zehirli/aşındırıcı malzemeler

Kimyasal patlama

Yangın ve patlama olasılığı

KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin. 

KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin.

Çok sayıda kimyasala karşı korumayla birlikte aleve ve ark  
parlaması tehlikesine karşı korumayı birlikte sunan güçlü, 
dayanıklı ve hafif tulumlar için:

Çok sayıda kimyasala karşı ve alev alma tehlikesinin  
bulunmadığı ortamlarda koruma sağlayan güçlü, dayanıklı  
ve hafif tulumlar için:

Tychem® 6000 FR ThermoPro

Tychem® 6000 FR ThermoPro tulumlarda, Tychem®’in sunduğu güvenilir 
kimyasal koruma ile Nomex®’in sunduğu aleve ve ark parlamalarına karşı 
koruma tek bir tulumda birleştirilerek kimyasallara, ani yangınlara ve 
elektrik arkına karşı üçlü tehlike koruması sağlanır. Ağır şartlarda kullanım 
için tasarlanmasına rağmen hafif olan ve kolay giyilebilen Tychem® 6000 FR 
ThermoPro, 400’den fazla kimyasal zorluğa karşı koruma sağlar.

Tychem® 2000 C

Tychem® 2000 C tulumlarda, çok sayıda inorganik kimyasala ve biyolojik 
tehlikeye karşı iyi bir geçirmezlik sağlamak için Tyvek® ’in dayanıklılığı ve 
polimerik bir membran kaplaması kullanılmıştır.

Mevcut KKD seçenekleri
Aşırı ısıya ve aleve karşı korumayla birlikte maksimum konfor 
için:

İnce parçacıklara karşı ve yangın tehlikesinin bulunmadığı 
yerlerde doğal bir membranla birleştirilmiş koruma, 
dayanıklılık ve konforun ideal dengesi için:

Ağır sıvı aerosollere ve havadaki katı parçacıklara karşı ve 
yangın tehlikesinin bulunmadığı ortamlarda koruma için:

Basınçlı kimyasallara ve tehlikeli parçacıklara karşı ve yangın 
tehlikesinin bulunmadığı ortamlarda koruma için:

Tyvek® 800 J

Tyvek® 800 J tulumlar ideal bir koruma, dayanıklılık ve konfor dengesi sunar. 
Bu tulumlarda çok sayıda düşük konsantrasyonlu, su bazlı inorganik kimyasala 
karşı (basınç altında bile) etkili bir bariyer elde etmek için “su geçirmeyen özel 
bir teknolojinin” kullanılmasından yararlanılmıştır. Bu tulumlar, küçük boyutlu 
tehlikeli parçacıklara karşı da etkili bir koruma sağlar ve yağ tutmama özelliğine 
de sahiptir.

Tyvek® 600 Plus 

Tyvek® 600 Plus tulumlar, dikiş bölgesinde daha fazla koruma ve 
geçirmezlik sağlayan bantlı dikişlerle tasarlanmıştır. 

Görevler
Elüsyon ve elektrolitik çıkarma

Adsorpsiyon-desorpsiyon geri 
kazanımı (ADR)

Flotasyon

Özütleme

Liçte karbon (CIL)

Pülpte karbon (CIP)

Tehlikeler
Zehirli/aşındırıcı malzemeler

Kimyasal patlama

Yangın ve patlama olasılığı

Kimyasal ve 
fizikokimyasal 
işleme

Tychem® 2000 Bant* 

Tychem® 2000 Bant, bir kolluğun bir eldiven üzerinde durmasını veya bir 
pantolon paçasının bir bot veya bir kulakçık üzerinde kapalı tutulmasını 
sağlarken farklı inorganik asit ve bazların yanı sıra çamaşır suyu gibi yaygın 
kullanılan endüstriyel temizlik maddelerine karşı koruma sağlar. Kolayca 
yırtılabilen bant, hızlı ve kolay uygulama sunar. Uygulandıktan sonra yeniden 
konumlandırılabilen bant, esnek olması sayesinde, sızıntıları önleyecek şekilde 
sıkı bir yapışma sağlar.
*Tychem® Bant; yüksek ısılı ortamların, çıplak alevlerin, kıvılcımların veya yangın olasılığı bulunan 
ortamların yakınında kullanılmamalıdır. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Kimyasallara karşı koruma bandı

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort, aşırı ısıya ve aleve karşı koruma, maksimum konfor 
ve üstün dayanıklılık sunan hafif, çabuk kuruyan yenilikçi bir kumaştır. 
Tulumlarda erkek ve kadın modelleri ve bedenleri sunulmaktadır.

ASTM

F1506

NFPA
2112 155.20

CGSB

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2 EN 1149-5

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612

Kimyasal ve 
fizikokimyasal 
işleme

Kat. III

Tip 6-BTYPE 6 TYPE 3

T3
Tip 3-B

EN 14126

EN 14126

Tip 5-BTYPE 5-B TYPE 4Tip 4-B

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2 EN 1149-5

EN 1149-5

Category III

NFPA
1992

IEC 61482-2 EN ISO 11611

IEC 61482-2 EN ISO 11611

EN ISO 11612 EN ISO 11612

EN ISO 11612 EN ISO 14116

Kat. III

TYPE 4Tip 4-B Tip 6-BTYPE 6 TYPE 3

T3
Tip 3-B

İndeks 3

Category III

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Tip 6-BTYPE 6 TYPE 4Tip 4-B2777

CAT IIIKat. III

Tip 5-BTYPE 5-B 

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2 EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Sınıf 2

TYPE 4Tip 4-B Tip 6-BTYPE 6 

Kat. III

Tip 5-BTYPE 5-B TYPE 3

T3
Tip 3-BCategory III

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2 EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Sınıf 1

Tyvek® 100*/Tyvek® 500 Xpert 

Tyvek® hem hava hem de su buharını geçirir ancak su bazlı sıvıları ve 
aerosolleri geçirmez. Tyvek® 100* ve Tyvek® 500 Xpert tulumlar, (küçüklüğü 
1,0 mikrona kadar inebilen) ince parçacıklara ve liflere karşı mükemmel bir 
koruma sunarken hafif ve nefes alabilen Tyvek® kumaş sayesinde kullanıcıya 
rahatlık sunar. Tyvek® 500 Xpert tulumun her iki tarafı da antistatik işlemden 
geçirilmiştir.

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Tip 5-B Tip 6-BTYPE 5-B TYPE 6 

Kat. III

Category III 2777

CAT III

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 14126

EN 14126

*Tyvek® 100 CE sertifikalı değildir.



KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin.

KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin. 

Mevcut KKD seçenekleri
Ark parlamasına karşı güvenilir korumayla birlikte 
dayanıklılık için:

Kesiklere ve delinmelere karşı mükemmel el koruması ile  
birlikte daha iyi el becerisi için:

İnce parçacıklara karşı ve yangın tehlikesinin bulunmadığı  
yerlerde doğal bir membranla birleştirilmiş koruma, dayanıklılık 
ve konforun ideal dengesi için:

Ağır sıvı aerosollere ve havadaki katı parçacıklara karşı ve 
yangın tehlikesinin bulunmadığı ortamlarda koruma için:

Basınçlı kimyasallara ve tehlikeli parçacıklara karşı ve yangın 
tehlikesinin bulunmadığı ortamlarda koruma için:

SHOWA 240

13 gauge Kevlar® astarlı bu hafif ve rahat eldivenlerde, sünger neopren avuç  
içi kaplama bulunur. Alev almayan Kevlar®, açık ark/kutu testlerine göre  
9,2 kal/cm2’ye varan ATPV değerlerine sahip ark parlamalarına karşı koruma 
sağlar. Düz daldırma sünger neopren kaplama, daha iyi kavrama sağlar ve 
anatomik tasarım, ellerin yorulmasını önlemeye yardımcı olur.

2777

CAT IIIKat. III EN 388:2016

2001X

EN 388

3X31C

NFPA
70E®

Kat. 2

EN ISO 11612

EN 407:2004

42212X 

Görevler
Yağ, gres yağı, metal parçalar  
ve kimyasal sıvıların kullanımı 

Tehlikeler
Kirli iş

Aşınmalar

Elektrik arkı parlaması (elektrikli 
ekipmanlar üzerinde çalışırken)

Ekipman ve 
makinelerin 
bakımı

Görevler
Yağ, gres yağı, metal parçalar  
ve kimyasal sıvıların kullanımı 

Tehlikeler
Kirli iş

Aşınmalar

Elektrik arkı parlaması (elektrikli 
ekipmanlar üzerinde çalışırken)

Ekipman ve 
makinelerin 
bakımı

Nomex® Essential Arc

Nomex® Essential Arc, ark parlamasına karşı >8 kal/cm2 ark termal 
performans değerinde (ATPV) koruma ile birlikte aşınmalara karşı 
dayanıklılık sunacak şekilde geliştirilmiştir.

NOT: Daha yüksek ATPV değerleri sunan diğer çözümler ve farklı koruma tasarımlarında 
ilgili faaliyetin enerji seviyelerine karşı bulunan katman olanakları için lütfen DuPont 
temsilcinize danışın.

ASTM

F1506

NFPA
2112 155.20

CGSB

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2 EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11612

EN ISO 11612

Ansell HyFlex® 11-541 

Bu son derece hafif eldiven, olağanüstü kavrama performansı, daha iyi  
el becerisi ve kesiklere ve yırtılmalara karşı koruma sunar.

Ansell ActivArmr® 80-813 

Kevlar® kompozit iplikten üretilen bu FR eldiven, kesilmelere karşı 
olağanüstü direnç sağlar ve ark parlamasına karşı üstün koruma sunar. 
Yumuşak bir köpük kaplamaya ve rahat bir ergonomik tasarıma sahiptir.

EN 388:2016

2001X

EN 388

2001X

EN 388

4X21D X1XXXX Kat. III

EN 420:2003 
+A1:2009

CutABR

ANSI

A4
ANSI

4
EN ISO 11612

EN 407:2004

4331D X1XXXX

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Kevlar® ile üretilen bu 18 gauge eldiven, kesilmelere karşı yüksek düzeyde 
dirençle birlikte üstün el becerisi ve konfor sunar. Kevlar® malzemesi 
100°C’ye varan sıcaklıktaki nesneleri tutarken koruma da sağlar. Köpük nitril 
avuç içi kaplaması mükemmel tutuş sağlar.

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2004

2001X

EN 388

2777

CAT IIIKat. II

Tyvek® 800 J

Tyvek® 800 J tulumlar ideal bir koruma, dayanıklılık ve konfor dengesi sunar. 
Bu tulumlarda çok sayıda düşük konsantrasyonlu, su bazlı inorganik kimyasala 
karşı (basınç altında bile) etkili bir bariyer elde etmek için “su geçirmeyen özel 
bir teknolojinin” kullanılmasından yararlanılmıştır. Bu tulumlar, küçük boyutlu 
tehlikeli parçacıklara karşı da etkili bir koruma sağlar ve yağ tutmama özelliğine 
de sahiptir.

Kat. III

Tip 6-BTYPE 6 TYPE 3

T3
Tip 3-B

EN 14126

EN 14126

Tip 5-BTYPE 5-B TYPE 4Tip 4-B

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2 EN 1149-5

EN 1149-5

Category III

Tyvek® 600 Plus 

Tyvek® 600 Plus tulumlar, dikiş bölgesinde daha fazla koruma  
ve geçirmezlik sağlayan bantlı dikişlerle tasarlanmıştır.

Tip 6-BTYPE 6 TYPE 4Tip 4-B2777

CAT IIIKat. III

Tip 5-BTYPE 5-B 

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2 EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Sınıf 2

Tyvek® 100*/Tyvek® 500 Xpert 

Tyvek® hem hava hem de su buharını geçirir ancak su bazlı sıvıları ve 
aerosolleri geçirmez. Tyvek® 100* ve Tyvek® 500 Xpert tulumlar, (küçüklüğü 
1,0 mikrona kadar inebilen) ince parçacıklara ve liflere karşı mükemmel bir 
koruma sunarken hafif ve nefes alabilen Tyvek® kumaş sayesinde kullanıcıya 
rahatlık sunar. Tyvek® 500 Xpert tulumun her iki tarafı da antistatik işlemden 
geçirilmiştir.

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Tip 5-B Tip 6-BTYPE 5-B TYPE 6 

Kat. III

Category III 2777

CAT III

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 14126

EN 14126

*Tyvek® 100 CE sertifikalı değildir.

NFPA
70E®

EN 388:2016 EN 407:2004

2001X

EN 388

2001X

EN 388

2X42C 412110 Kat. IIIEN ISO 11612

EN 420:2003 
+A1:2009

CutABR

ANSI

A4
ANSI

3



KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin.

KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin. 

Çok sayıda kimyasala karşı ve alev alma tehlikesinin  
bulunmadığı ortamlarda koruma sağlayan güçlü, dayanıklı  
ve hafif tulumlar için:

Görevler
Yağ, gres yağı, metal parçalar ve 
kimyasal sıvıların kullanımı 

Tehlikeler
Kirli iş

Aşınmalar

Elektrik arkı parlaması (elektrikli 
ekipmanlar üzerinde çalışırken)

Ekipman ve 
makinelerin 
bakımı

TYPE 4TYPE 3

T3
Tip 4-BTip 3-B Tip 5-B

Tip 6-B

TYPE 5-B 

TYPE 6 

Tychem® 4000 S

Tychem® 4000 S tulumlar, ağır işlere uygun Tyvek® alt katmana lamine 
edilmiş kimyasal bir bariyer filmden oluşan hafif, esnek ve dayanıklı bir 
kumaştan yapılmıştır. Bu tulumlar, çok sayıda inorganik ve organik kimyasala 
karşı kimyasal geçirmezlik sağlar.

Kat. III

Category III 2777

CAT III

Tychem® 2000 Bant* 

Tychem® 2000 Bant, bir kolluğun bir eldiven üzerinde durmasını veya bir 
pantolon paçasının bir bot veya bir kulakçık üzerinde kapalı tutulmasını 
sağlarken farklı inorganik asit ve bazların yanı sıra çamaşır suyu gibi yaygın 
kullanılan endüstriyel temizlik maddelerine karşı koruma sağlar. Kolayca 
yırtılabilen bant, hızlı ve kolay uygulama sunar. Uygulandıktan sonra yeniden 
konumlandırılabilen bant, esnek olması sayesinde, sızıntıları önleyecek şekilde 
sıkı bir yapışma sağlar.

*Tychem® Bant; yüksek ısılı ortamların, çıplak alevlerin, kıvılcımların veya yangın olasılığı bulunan 
ortamların yakınında kullanılmamalıdır. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Kimyasallara karşı koruma bandı

Görevler
Uzunayak bakımı

Yakıt, sıvı, mazot ikmali

Keskin veya metal parçaların 
kullanımı

Tehlikeler
Kirli iş

Kesikler

Düşük görüş mesafesi

Alev alabilir ürünler nedeniyle 
yangın

Konveyör bantları için bantların 
kesilmesi

Elektrik arkı parlaması

Araç ve  
konveyör  
bant bakımı

Nomex® Arc

Nomex® Arc, eski Nomex® termal koruma ile birlikte >8 kal/cm2 ATPV değeri 
sunan olağanüstü bir çift taraflı kumaştır. Bu doğal korumanın su ile çıkması 
veya aşınması mümkün değildir. Nomex® Arc yırtılmalara ve aşınmaya karşı 
da dayanıklı olması sayesinde son derece dayanıklıdır.

Ansell HyFlex® 11-542  

Konfor ve el becerisi için tasarlanmış bu hafif eldiven, kesilmelere karşı 
yüksek direnç sağlar. Kiri maskeleyen tasarım ve üstün aşınma direnci 
sayesinde daha uzun bir kullanım ömrü elde edilebilir.

EN 388:2016

2001X

EN 388

2001X

EN 388

4X32F 0493 Kat. III

EN 420:2003 
+A1:2009

CutABR

ANSI

A7
ANSI

4
X1XXXXEN ISO 11612

EN 407:2004

2777

CAT III

SHOWA 240

13 gauge Kevlar® astarlı bu hafif ve rahat eldivenlerde, sünger neopren avuç  
içi kaplama bulunur. Alev almayan Kevlar®, açık ark/kutu testlerine göre  
9,2 kal/cm2’ye varan ATPV değerlerine sahip ark parlamalarına karşı koruma 
sağlar. Düz daldırma sünger neopren kaplama, daha iyi kavrama sağlar ve 
anatomik tasarım, ellerin yorulmasını önlemeye yardımcı olur.

2777

CAT IIIKat. III EN 388:2016

2001X

EN 388

3X31C EN ISO 11612

EN 407:2004

42212X 

Kesiklere ve delinmelere karşı mükemmel el ve kol koruması 
ile birlikte daha iyi el becerisi için:

SHOWA S-TEX 581

Son derece hafif olmasına rağmen kesiklere karşı son derece dayanıklı olan bu 
eldivenler, Kevlar® ile güçlendirilmiş Hagane Coil® astar üzerinde mikro gözenekli 
köpük nitril avuç içi kaplamaya sahiptir. Yağlı bileşenlerin güvenle tutulabilmesi 
için olağanüstü kavrama özelliği sunarlar.

Kat. II

2777

CAT III EN 388:2016

2001X

EN 388

4X42E

Mevcut KKD seçenekleri
Hafif bir çözümde ark parlamasına karşı güvenilir koruma 
ile birlikte konfor için:

Tychem® 2000 C

Tychem® 2000 C tulumlarda, çok sayıda inorganik kimyasala ve biyolojik 
tehlikeye karşı iyi bir geçirmezlik sağlamak için Tyvek®’in dayanıklılığı ve 
polimerik bir membran kaplaması kullanılmıştır.

TYPE 4Tip 4-B Tip 6-BTYPE 6 

Kat. III

Tip 5-BTYPE 5-B TYPE 3

T3
Tip 3-BCategory III

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

EN 14126

EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Sınıf 1

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-2

ATPV >8 kal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5EN ISO 11612

EN ISO 11612



KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin.

KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin.

Görevler
Uzunayak bakımı

Yakıt, sıvı, mazot ikmali

Keskin veya metal parçaların 
kullanımı

Tehlikeler
Kirli iş

Kesikler

Düşük görüş mesafesi

Alev alabilir ürünler nedeniyle 
yangın

Konveyör bantları için bantların 
kesilmesi

Elektrik arkı parlaması

Araç ve  
konveyör  
bant bakımı JS Gloves—Z0K 

%100 Kevlar® ile üretilmiş, başparmak halkasına sahip, hafif ve konforlu  
10 gauge örgü kolluk. Isıya dayanıklı Kevlar® iplik, kesilmelere ve ısıya karşı 
mükemmel koruma sağlarken rahatlık ve nefes alabilirlikten ödün vermez.

2777

CAT IIIKat. III EN 388:2016

2001X

EN 388

2441X EN ISO 11612

EN 407:2004

31XX1X

Koruma, konfor ve yüksek görünürlük kombinasyonu için:

İnce parçacıklara karşı ve yangın tehlikesinin bulunmadığı  
yerlerde doğal bir membranla birleştirilmiş koruma, dayanıklılık 
ve konforun ideal dengesi için:

Görevler
Uzunayak bakımı

Yakıt, sıvı, mazot ikmali

Keskin veya metal parçaların 
kullanımı

Tehlikeler
Kirli iş

Kesikler

Düşük görüş mesafesi

Alev alabilir ürünler nedeniyle 
yangın

Konveyör bantları için bantların 
kesilmesi

Elektrik arkı parlaması

Araç ve  
konveyör  
bant bakımı

Çok sayıda kimyasala karşı korumayla birlikte aleve ve ark  
parlaması tehlikesine karşı korumayı birlikte sunan güçlü, 
dayanıklı ve hafif tulumlar için:

Çok sayıda kimyasala karşı ve alev alma tehlikesinin  
bulunmadığı ortamlarda koruma sağlayan güçlü, dayanıklı  
ve hafif tulumlar için:

Tychem® 2000 Bant* 

Tychem® 2000 Bant, bir kolluğun bir eldiven üzerinde durmasını veya bir 
pantolon paçasının bir bot veya bir kulakçık üzerinde kapalı tutulmasını 
sağlarken farklı inorganik asit ve bazların yanı sıra çamaşır suyu gibi yaygın 
kullanılan endüstriyel temizlik maddelerine karşı koruma sağlar. Kolayca 
yırtılabilen bant, hızlı ve kolay uygulama sunar. Uygulandıktan sonra yeniden 
konumlandırılabilen bant, esnek olması sayesinde, sızıntıları önleyecek şekilde 
sıkı bir yapışma sağlar.

*Tychem® Bant; yüksek ısılı ortamların, çıplak alevlerin, kıvılcımların veya yangın olasılığı bulunan 
ortamların yakınında kullanılmamalıdır. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Kimyasallara karşı koruma bandı

EN 14126

Tip 5-B Tip 6-B

Sınıf 3

TYPE 5-B TYPE 6 

EN ISO 20471

EN 1073-2*
Class 2

EN ISO 20471

EN 1073-2

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Tyvek® 500 HV

Tyvek® 500 HV tulumlar, kanıtlanmış kimyasal ve biyolojik koruma ile yüksek 
görünürlük işlevselliğini konforlu bir tasarımda birleştirir.

Kat. III

Category III

EN 1149-5

EN 1149-5

Tychem® 6000 FR ThermoPro

Tychem® 6000 FR ThermoPro tulumlarda, Tychem®’in sunduğu güvenilir 
kimyasal koruma ile Nomex®’in sunduğu aleve ve ark parlamalarına karşı 
koruma tek bir tulumda birleştirilerek kimyasallara, ani yangınlara ve 
elektrik arkına karşı üçlü tehlike koruması sağlanır. Ağır şartlarda kullanım 
için tasarlanmasına rağmen hafif olan ve kolay giyilebilen Tychem® 6000 FR 
ThermoPro, 400’den fazla kimyasal zorluğa karşı koruma sağlar.

NFPA
1992

IEC 61482-2 EN ISO 11611

IEC 61482-2 EN ISO 11611

EN ISO 11612 EN ISO 11612

EN ISO 11612 EN ISO 14116

Kat. III

TYPE 4Tip 4-B Tip 6-BTYPE 6 TYPE 3

T3
Tip 3-B

İndeks 3

Category III

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Tychem® 2000 C

Tychem® 2000 C tulumlarda, çok sayıda inorganik kimyasala ve biyolojik 
tehlikeye karşı iyi bir geçirmezlik sağlamak için Tyvek®’in dayanıklılığı ve 
polimerik bir membran kaplaması kullanılmıştır.

TYPE 4Tip 4-B Tip 6-BTYPE 6 

Kat. III

Tip 5-BTYPE 5-B TYPE 3

T3
Tip 3-BCategory III

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2 EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Sınıf 1

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Tyvek® 100*/Tyvek® 500 Xpert 

Tyvek® hem hava hem de su buharını geçirir ancak su bazlı sıvıları ve 
aerosolleri geçirmez. Tyvek® 100* ve Tyvek® 500 Xpert tulumlar, (küçüklüğü 
1,0 mikrona kadar inebilen) ince parçacıklara ve liflere karşı mükemmel bir 
koruma sunarken hafif ve nefes alabilen Tyvek® kumaş sayesinde kullanıcıya 
rahatlık sunar. Tyvek® 500 Xpert tulumun her iki tarafı da antistatik işlemden 
geçirilmiştir.

Tip 5-B Tip 6-BTYPE 5-B TYPE 6 

Kat. III

Category III 2777

CAT III

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 14126

EN 14126

*Tyvek® 100 CE sertifikalı değildir.

Ansell ActivArmr® 80-813 

Kevlar® kompozit iplikten üretilen bu FR eldiven, kesilmelere karşı 
olağanüstü direnç sağlar ve ark parlamasına karşı üstün koruma sunar. 
Yumuşak bir köpük kaplamaya ve rahat bir ergonomik tasarıma sahiptir.

NFPA
70E®

EN 388:2016 EN 407:2004

2001X

EN 388

2001X

EN 388

2X42C 412110 Kat. IIIEN ISO 11612

EN 420:2003 
+A1:2009

CutABR

ANSI

A4
ANSI

3



KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin. 

KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin.

Mevcut KKD seçenekleri
Ark parlamasına karşı güvenilir korumayla birlikte dayanıklılık için:

Görevler
İmalat

Kaynak

Onarımlar

Tehlikeler
Kaynak kıvılcımları

Isı

Alev

Ark parlaması

Kir

Kesikler

Delinmeler

Genel  
bakım

Isıya, aleve ve ark parlamasına karşı el koruması için:

SHOWA 240

13 gauge Kevlar® astarlı bu hafif ve rahat eldivenlerde, sünger neopren avuç  
içi kaplama bulunur. Alev almayan Kevlar®, açık ark/kutu testlerine göre  
9,2 kal/cm2’ye varan ATPV değerlerine sahip ark parlamalarına karşı koruma 
sağlar. Düz daldırma sünger neopren kaplama, daha iyi kavrama sağlar ve 
anatomik tasarım, ellerin yorulmasını önlemeye yardımcı olur.

2777

CAT IIIKat. III EN 388:2016

2001X

EN 388

3X31C EN ISO 11612

EN 407:2004

42212X 

Nomex® Essential Arc

Nomex® Essential Arc, ark parlamasına karşı >8 kal/cm2 ATPV değerinde 
koruma ile birlikte aşınmalara karşı dayanıklılık sunacak şekilde 
geliştirilmiştir.

NFPA
70E®

Kat. 2

ASTM

F1506

NFPA
2112 155.20

CGSB

IEC 61482-1-1

IEC 61482-2 EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11612

EN ISO 11612

Tychem® FR ThermoPro Kolluklu Önlük 

Tychem® 6000 Alev Almaz kumaştan yapılmış bu tek katmanlı kolluklu 
önlük, kimyasal sıvı sıçramalarına, ani yangınlara ve elektrik ark 
parlamalarına karşı üçlü koruma sağlar. Metal inert gaz (MIG) ve tungsten 
inert gaz (TIG) gazaltı kaynak için uygun olan bu kolluklu önlük, tekrar 
tekrar kullanım için temizlenebilir.

Tychem® TK

Çıkarılabilir tehlikeli madde çizmelerine sahip kapsüllü gaz geçirmez bir tulum 
olan Tychem® TK tulum, zehirli, aşındırıcı gazlara, sıvılara ve katı kimyasallara 
karşı koruma için özel olarak geliştirilmiştir ve endüstriyel, tehlikeli madde ve 
hazırlık uygulamaları için uygundur.

Kat. III

TYPE 1a -ET

T1
Category III Tip 1a-ET

Çok sayıda kimyasala karşı korumayla birlikte aleve ve ark  
parlaması tehlikesine karşı güçlü, dayanıklı ve hafif koruma için:

Tychem® 2000 Bant*

Tychem® 2000 Bant, bir kolluğun bir eldiven üzerinde durmasını veya bir 
pantolon paçasının bir bot veya bir kulakçık üzerinde kapalı tutulmasını 
sağlarken farklı inorganik asit ve bazların yanı sıra çamaşır suyu gibi yaygın 
kullanılan endüstriyel temizlik maddelerine karşı koruma sağlar. Kolayca 
yırtılabilen bant, hızlı ve kolay uygulama sunar. Uygulandıktan sonra yeniden 
konumlandırılabilen bant, esnek olması sayesinde, sızıntıları önleyecek şekilde 
sıkı bir yapışma sağlar.

*Tychem® Bant; yüksek ısılı ortamların, çıplak alevlerin, kıvılcımların veya yangın olasılığı bulunan 
ortamların yakınında kullanılmamalıdır. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Kimyasallara karşı koruma bandı

Farklı kimyasallara karşı güçlü, dayanıklı koruma için:
Görevler
İmalat

Kaynak

Onarımlar

Tehlikeler
Kaynak kıvılcımları

Isı

Alev

Ark parlaması

Kir

Kesikler

Delinmeler

Genel  
bakım

Tychem® 6000 FR ThermoPro

Tychem® 6000 FR ThermoPro tulumlarda, Tychem®’in sunduğu güvenilir 
kimyasal koruma ile Nomex®’in sunduğu aleve ve ark parlamalarına karşı 
koruma tek bir tulumda birleştirilerek kimyasallara, ani yangınlara ve 
elektrik arkına karşı üçlü tehlike koruması sağlanır. Ağır şartlarda kullanım 
için tasarlanmasına rağmen hafif olan ve kolay giyilebilen Tychem® 6000 FR 
ThermoPro, 400’den fazla kimyasal zorluğa karşı koruma sağlar.

NFPA
1992

IEC 61482-2 EN ISO 11611

IEC 61482-2 EN ISO 11611

EN ISO 11612 EN ISO 11612

EN ISO 11612 EN ISO 14116

Kat. III

TYPE 4Tip 4-B Tip 6-BTYPE 6 TYPE 3

T3
Tip 3-B

İndeks 3

Category III

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

IEC 61482-2

IEC 61482-2

EN ISO 11612 EN ISO 11612

EN ISO 11612 EN ISO 14116

Kat. III

TYPE 4Tip 4 Tip 6TYPE 6 TYPE 3

T3
Tip 3

İndeks 3

Category III

EN 1149-5

EN 1149-5

Ansell ActivArmr® 80-813 

Kevlar® kompozit iplikten üretilen bu FR eldiven, kesilmelere karşı 
olağanüstü direnç sağlar ve ark parlamasına karşı üstün koruma sunar. 
Yumuşak bir köpük kaplamaya ve rahat bir ergonomik tasarıma sahiptir.

NFPA
70E®

EN 388:2016 EN 407:2004

2001X

EN 388

2001X

EN 388

2X42C 412110 Kat. IIIEN ISO 11612

EN 420:2003 
+A1:2009

CutABR

ANSI

A4
ANSI

3



KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin.

KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin.

Görevler
Kimyasal sızıntılarına müdahale

Kurtarma faaliyetleri

İlkyardım yönetimi

Tehlikeler
Kimyasal serpintileri

Alev

Patlama

Kurtarma  
ve acil durum 
müdahalesi

Görevler
Kimyasal sızıntılarına müdahale

Kurtarma faaliyetleri

İlkyardım yönetimi

Tehlikeler
Kimyasal serpintileri

Alev

Patlama

Kurtarma  
ve acil durum 
müdahalesi

Nomex® Nano Flex ile üretilen başlıklar

Nomex® Nano Flex ile üretilen ince, hafif ve dayanıklı başlıklar, geçmişten 
bugüne en savunmasız ve en az korunan bölgeler olarak bilinen boyun hattı 
ve üst çene bölgesinde potansiyel olarak zararlı parçacıkların cilt tarafından 
emilmesini önler. 

Bir itfaiyeci başlığının kompozit yapısına eklenen Nomex® Nano Flex ile 
üretilen başlıklar parçacık membranı verimliliğinde 4 kata kadar artış sağlar. 
Bu ezber bozan membran koruması; termal dirençten, nefes alabilirlikten, 
konfordan veya durumsal farkındalıktan ödün vermeden elde edilir.

Nomex®, Nomex® Nano ve Kevlar® ile üretilen yanmaz itfaiyeci 
kıyafetleri

Nomex®, Nomex® Nano ve Kevlar® iplikler, çoğu yanmaz itfaiyeci kıyafetinin 
her katmanında bulunabilir. Bu yenilikçi iplikler hep birlikte, içten dışa 
kanıtlanmış koruma, dayanıklılık ve konfor sunulmasını sağlar.

Nomex®, Nomex® Nano ve Kevlar® lifler, üreticilerin hem itfaiyecilerin 
karşılaşabileceği termal tehlikelere dayanan hem de itfaiyecilerin 
hareketliliklerini kısıtlamadan işlerini yapabilmelerini sağlayan astarlar,  
üst kıyafetler ve aksesuarlar üretmesini sağlar. 

Nomex® ve Kevlar® ile üretilen itfaiyeci eldivenleri

İtfaiyeci eldivenleri genellikle çok katmanlı ürünlerdir. Nomex® ve Kevlar® 
malzemeleri, görev için gereken termal direnci, gücü, dayanıklılığı ve 
hafif konforu sağlamak için kullanılır. İtfaiyeci eldivenlerinin EN 659:2003 
+A1:2008’in yanı sıra EN 388:2016 ve EN 407:2004 standartlarına uygun 
olması gereklidir.

Mevcut KKD seçenekleri
Alev almaz tulumlar, başlıklar ve eldivenler*

*Güvenilir iş ortaklarımız, Nomex® kumaş, Nomex® Nano Flex ve Kevlar® ile ürettikleri farklı 
itfaiyeci kıyafeti çözümlerinin satışını yapmaktadır.

Farklı kimyasallara karşı koruma sunan güçlü, dayanıklı  
tulumlar için:

Tychem® TK

Çıkarılabilir tehlikeli madde çizmelerine sahip kapsüllü gaz geçirmez bir tulum 
olan Tychem® TK tulum, zehirli, aşındırıcı gazlara, sıvılara ve katı kimyasallara 
karşı koruma için özel olarak geliştirilmiştir ve endüstriyel, tehlikeli madde ve 
hazırlık uygulamaları için uygundur.

Kat. III

TYPE 1a -ET

T1
Category III Tip 1a-ET

Tychem® 2000 Bant* 

Tychem® 2000 Bant, bir kolluğun bir eldiven üzerinde durmasını veya bir 
pantolon paçasının bir bot veya bir kulakçık üzerinde kapalı tutulmasını 
sağlarken farklı inorganik asit ve bazların yanı sıra çamaşır suyu gibi yaygın 
kullanılan endüstriyel temizlik maddelerine karşı koruma sağlar. Kolayca 
yırtılabilen bant, hızlı ve kolay uygulama sunar. Uygulandıktan sonra yeniden 
konumlandırılabilen bant, esnek olması sayesinde, sızıntıları önleyecek şekilde 
sıkı bir yapışma sağlar.

*Tychem® Bant; yüksek ısılı ortamların, çıplak alevlerin, kıvılcımların veya yangın olasılığı bulunan 
ortamların yakınında kullanılmamalıdır. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Kimyasallara karşı koruma bandı

Farklı kimyasallara karşı güçlü, dayanıklı koruma için:

Tychem® 6000 FR ThermoPro

Tychem® 6000 FR ThermoPro tulumlarda, Tychem®’in sunduğu güvenilir 
kimyasal koruma ile Nomex®’in sunduğu aleve ve ark parlamalarına karşı 
koruma tek bir tulumda birleştirilerek kimyasallara, ani yangınlara ve 
elektrik arkına karşı üçlü tehlike koruması sağlanır. Ağır şartlarda kullanım 
için tasarlanmasına rağmen hafif olan ve kolay giyilebilen Tychem® 6000 FR 
ThermoPro, 400’den fazla kimyasal zorluğa karşı koruma sağlar.

NFPA
1992

IEC 61482-2 EN ISO 11611

IEC 61482-2 EN ISO 11611

EN ISO 11612 EN ISO 11612

EN ISO 11612 EN ISO 14116

Kat. III

TYPE 4Tip 4-B Tip 6-BTYPE 6 TYPE 3

T3
Tip 3-B

İndeks 3

Category III

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5



Görevler
Hidrolik onarım

Ürün teftişi

Nakliye/yükleme

Tehlikeler
Kirli iş

Düşük görüş mesafesi

Taşımacılık  
ve lojistik 

Görevler
Hidrolik onarım

Ürün teftişi

Nakliye/yükleme

Tehlikeler
Kirli iş

Düşük görüş mesafesi

Taşımacılık  
ve lojistik  

KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin.

KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin. 

Mevcut KKD seçenekleri
Kesiklere ve delinmelere karşı mükemmel el koruması ile  
birlikte daha iyi el becerisi için:

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Kevlar® ile üretilen bu 18 gauge eldiven, kesilmelere karşı yüksek düzeyde 
dirençle birlikte üstün el becerisi ve konfor sunar. Kevlar® malzemesi 
100°C’ye varan sıcaklıktaki nesneleri tutarken koruma da sağlar. Köpük nitril 
avuç içi kaplaması mükemmel tutuş sağlar.

4331D X1XXXXEN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2004

2001X

EN 388

2777

CAT IIIKat. II

Koruma, konfor ve yüksek görünürlük kombinasyonu için:

İnce parçacıklara karşı ve yangın tehlikesinin bulunmadığı  
yerlerde doğal bir membranla birleştirilmiş koruma, dayanıklılık 
ve konforun ideal dengesi için:

Çok sayıda kimyasala karşı ve alev alma tehlikesinin  
bulunmadığı ortamlarda koruma sağlayan güçlü, dayanıklı  
ve hafif tulumlar için:

Tychem® 2000 Bant* 

Tychem® 2000 Bant, bir kolluğun bir eldiven üzerinde durmasını veya bir 
pantolon paçasının bir bot veya bir kulakçık üzerinde kapalı tutulmasını 
sağlarken farklı inorganik asit ve bazların yanı sıra çamaşır suyu gibi yaygın 
kullanılan endüstriyel temizlik maddelerine karşı koruma sağlar. Kolayca 
yırtılabilen bant, hızlı ve kolay uygulama sunar. Uygulandıktan sonra yeniden 
konumlandırılabilen bant, esnek olması sayesinde, sızıntıları önleyecek şekilde 
sıkı bir yapışma sağlar.

*Tychem® Bant; yüksek ısılı ortamların, çıplak alevlerin, kıvılcımların veya yangın olasılığı bulunan 
ortamların yakınında kullanılmamalıdır. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Kimyasallara karşı koruma bandı

Tychem® 4000 S

Tychem® 4000 S tulumlar, ağır işlere uygun Tyvek® alt katmana lamine 
edilmiş kimyasal bir bariyer filmden oluşan hafif, esnek ve dayanıklı bir 
kumaştan yapılmıştır. Bu tulumlar, çok sayıda inorganik ve organik kimyasala 
karşı kimyasal geçirmezlik sağlar. 

TYPE 4TYPE 3

T3
Tip 4-BTip 3-B Tip 5-B

Tip 6-B

TYPE 5-B 

TYPE 6 

Kat. III

Category III 2777

CAT III

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2 EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Tyvek® 500 HV

Tyvek® 500 HV tulumlar, kanıtlanmış kimyasal ve biyolojik koruma ile yüksek 
görünürlük işlevselliğini konforlu bir tasarımda birleştirir.

EN 14126

Tip 5-B Tip 6-B

Sınıf 3

TYPE 5-B TYPE 6 

EN ISO 20471

EN 1073-2*
Class 2

EN ISO 20471

EN 1073-2

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5Kat. III

Category III

EN 1149-5

EN 1149-5

Tychem® 2000 C

Tychem® 2000 C tulumlarda, çok sayıda inorganik kimyasala ve biyolojik 
tehlikeye karşı iyi bir geçirmezlik sağlamak için Tyvek®’in dayanıklılığı ve 
polimerik bir membran kaplaması kullanılmıştır.

TYPE 4Tip 4-B Tip 6-BTYPE 6 

Kat. III

Tip 5-BTYPE 5-B TYPE 3

T3
Tip 3-BCategory III

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2 EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Sınıf 1

Tyvek® 100*/Tyvek® 500 Xpert 

Tyvek® hem hava hem de su buharını geçirir ancak su bazlı sıvıları ve 
aerosolleri geçirmez. Tyvek® 100* ve Tyvek® 500 Xpert tulumlar, (küçüklüğü 
1,0 mikrona kadar inebilen) ince parçacıklara ve liflere karşı mükemmel bir 
koruma sunarken hafif ve nefes alabilen Tyvek® kumaş sayesinde kullanıcıya 
rahatlık sunar. Tyvek® 500 Xpert tulumun her iki tarafı da antistatik işlemden 
geçirilmiştir.

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2

Tip 5-B Tip 6-BTYPE 5-B TYPE 6 

Kat. III

Category III 2777

CAT III

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 14126

EN 14126

*Tyvek® 100 CE sertifikalı değildir.



Görevler
Yüksek basınçlı suyla temizleme

Biyolojik tehlikeli madde işleme

Kontaminasyon kontrolü

Tehlikeler
Kirli iş

Biyolojik tehlikeler

Kuru parçacıklar/toz

Atık su/ 
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Görevler
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gerilim kablolarının yerlerinin 
değiştirilmesi

Tehlikeler
Ark parlaması

Kesikler

Aşınmalar

 

Elektrikli  
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bakımı

KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin. 

KKD çözümlerinin tam listesi için 
SafeSPEC™ sayfasını ziyaret edin.

Mevcut KKD seçenekleri
Ağır sıvı aerosoller ve havayla taşınan parçacıklara karşı hafif 
koruma için:

Çok sayıda kimyasala karşı ve alev alma tehlikesinin  
bulunmadığı ortamlarda koruma sağlayan güçlü, dayanıklı  
ve hafif tulumlar için:

Tychem® 2000 Bant* 

Tychem® 2000 Bant, bir kolluğun bir eldiven üzerinde durmasını veya bir pantolon 
paçasının bir bot veya bir kulakçık üzerinde kapalı tutulmasını sağlarken farklı 
inorganik asit ve bazların yanı sıra çamaşır suyu gibi yaygın kullanılan endüstriyel 
temizlik maddelerine karşı koruma sağlar. Kolayca yırtılabilen bant, hızlı ve kolay 
uygulama sunar. Uygulandıktan sonra yeniden konumlandırılabilen bant, esnek 
olması sayesinde, sızıntıları önleyecek şekilde sıkı bir yapışma sağlar.

*Tychem® Bant; yüksek ısılı ortamların, çıplak alevlerin, kıvılcımların veya yangın olasılığı bulunan 
ortamların yakınında kullanılmamalıdır. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Kimyasallara karşı koruma bandı

Basınçlı kimyasallara ve tehlikeli parçacıklara karşı ve yangın 
tehlikesinin bulunmadığı ortamlarda koruma için:

Mevcut KKD seçenekleri
Hafif bir çözümde olağanüstü ısı ve alev korumasıyla birlikte 
mükemmel ark parlaması koruması için:

Nomex® Xtreme Arc

Ark parlaması ve alev almaya karşı koruma için en yenilikçi Nomex® ürünü 
olan Nomex® Xtreme Arc, 12 ila 19 kal/cm2 ATPV değeri ve tek katmanlı 
konfor sunar. Bu özellikler, bu ürünün elektrikle ilgili yüksek risk taşıyan 
durumlara maruz kalan çalışanlar için en uygun seçim olmasını sağlar.

IEC 61482-1-1

IEC 61482-1-2

ATPV >8 kal/cm2

EN 1149-5

EN 1149-5EN ISO 11612A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612

Aleve veya ark parlamasına karşı korumadan ödün vermeden 
kire karşı koruma için:

ProShield® 20 SFR

ProShield® 20 SFR tulumlar, EN 14116 İndeks 1 (sınırlı alev yayılımı) şartlarını 
karşılar ve toz, kir, parçacıklar ve sınırlı sıvı sıçramaları veya püsküren su bazlı 
sıvılarla kontaminasyona karşı koruma sağlar. Bu tulum, Nomex® Xtreme Arc’tan 
üretilmiş bir tulum gibi alev almaz bir tulumun üzerine giyilmelidir.

Isıya, aleve ve ark parlamasına karşı el koruması için:

SHOWA 240

Hafif ve rahat olan bu 13 gauge Kevlar® astarlı eldivenlerde sünger neopren 
avuç içi kaplama bulunur. Aleve dayanıklı Kevlar®, açık ark/kutu testlerine 
göre ATPV 9,2 kal/cm2’ye kadar ark parlamasına karşı koruma sağlar. Düz 
daldırma sünger neopren kaplama, gelişmiş tutuş sağlar ve anatomik tasarım, 
el yorgunluğunu önlemeye yardımcı olur.

2777

CAT IIIKat. III EN 388:2016

2001X

EN 388

3X31C EN ISO 11612

EN 407:2004

42212X 

Tyvek® 600 Plus 

Tyvek® 600 Plus tulumlar, dikiş bölgesinde daha fazla koruma ve 
geçirmezlik sağlayan bantlı dikişlerle tasarlanmıştır. 

Tip 6-BTYPE 6 TYPE 4Tip 4-B2777

CAT IIIKat. III

Tip 5-BTYPE 5-B 

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2 EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Sınıf 2

Tychem® 2000 C

Tychem® 2000 C tulumlarda, çok sayıda inorganik kimyasala ve biyolojik 
tehlikeye karşı iyi bir geçirmezlik sağlamak için Tyvek®’in dayanıklılığı  
ve polimerik bir membran kaplaması kullanılmıştır.

TYPE 4Tip 4-B Tip 6-BTYPE 6 

Kat. III

Tip 5-BTYPE 5-B TYPE 3

T3
Tip 3-BCategory III

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2 EN 14126

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Sınıf 1

Tyvek® 800 J

Tyvek® 800 J tulumlar ideal bir koruma, dayanıklılık ve konfor dengesi sunar. 
Bu tulumlarda çok sayıda düşük konsantrasyonlu, su bazlı inorganik kimyasala 
karşı (basınç altında bile) etkili bir bariyer elde etmek için “su geçirmeyen özel 
bir teknolojinin” kullanılmasından yararlanılmıştır. Bu tulumlar, küçük boyutlu 
tehlikeli parçacıklara karşı da etkili bir koruma sağlar ve yağ tutmama özelliğine 
de sahiptir.

Kat. III

Tip 6-BTYPE 6 TYPE 3

T3
Tip 3-B

EN 14126

EN 14126

Tip 5-BTYPE 5-B TYPE 4Tip 4-B

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2 EN 1149-5

EN 1149-5

Category III

Tip 5 Tip 6TYPE 5-B TYPE 6 

Kat. III

EN 1073-2*
Class 2

EN 1073-2 EN 1149-5

EN 1149-5Category III

EN ISO 11612

EN ISO 14116

İndeks 1

Ansell ActivArmr® 80-813 

Kevlar® kompozit iplikten üretilen bu FR eldiven, kesilmelere karşı 
olağanüstü direnç sağlar ve ark parlamasına karşı üstün koruma sunar. 
Yumuşak bir köpük kaplamaya ve rahat bir ergonomik tasarıma sahiptir.

NFPA
70E®

EN 388:2016 EN 407:2004

2001X

EN 388

2001X

EN 388

2X42C 412110 Kat. IIIEN ISO 11612

EN 420:2003 
+A1:2009

CutABR

ANSI

A4
ANSI

3



Sizi yerin 
hem üstünde 
hem altında 
güvende  
tutuyoruz



Global 
erişim
Dünya genelinde 96 ülkedeki faaliyetlerimiz 
ve uzmanlarla çalışan teknik merkezlerimizle, 
doğru KKD’yi seçerken ihtiyacınız olan desteği 
sunmak için buradayız.

Thermo-Man® (gerçek boyutlu termal yanık 
yaralanması değerlendirmesi) ve Arc-Man® 
(ark parlaması yaralanması değerlendirmesi) 
birimlerimiz, sanayi çalışanlarını DuPont Safety 
PPE’nin sağladığı dayanıklılık ve ısıya, alevlere 
ve elektrik arkına direnç konusunda eğitmeye 
yardımcı olan etkileyici demolar sunar.

Thermo-Man® Birimleri Teknik merkezler Arc-Man® Birimleri DuPont Madencilik ofisleri



Yardım  
etmek için 
buradayız
Web tabanlı güçlü aracımız DuPont™ SafeSPEC™, 
kimyasal, kontrollü ortam, termal, elektrik arkı  
ve mekanik tehlikeler için uygun DuPont tulumları 
bulmanıza yardımcı olabilir. 

SafeSPEC™, Tychem® kumaşlar için geçirgenlik testi 
sonuçlarını içeren kapsamlı bir veritabanına sahiptir  
ve yapacağınız iş için doğru korumayı bulmanıza 
yardımcı olmak için tehlikeye veya sektöre göre arama 
yapmanıza olanak tanır. 
 

safespec.dupont.co.uk



DuPont Kişisel Koruma  
safespec.dupont.co.uk 
dpp.dupont.com 

      DuPont Personal Protection 
      @DuPontPPE

**UYARI:  Tyvek®, ProShield® ve Tychem® 2000 Bant da dahil çoğu Tychem® tulum; ısı, alev, kıvılcım veya yanma veya 
patlama olasılığı bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır. 

Yalnızca Tychem® 6000 FR tulumlar, ani bir yangından kaçış sırasında yaralanmayı azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanıp 
test edilmiştir. Tychem® 2000 SFR tulumlar, aleve karşı ikincil koruma sunar ve Nomex® Essential (Nomex® IIIA) veya 
Nomex® Comfort tulumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aleve karşı birincil koruma sunan giysiler üzerinde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca Tychem® 2000 SFR başlıklı tulumlar için aleve karşı birincil koruma sunan başlık/
maske takılmalıdır. Tychem® 6000 FR ve Tychem® 2000 SFR tulum kullanıcıları, kasten patlayıcı bir ortama girmemelidir. 
Tychem® tulumlarınızın doğru kullanımı, temizliği ve bakımıyla ilgili talimatlar için web sitemizde bulunan Tychem® Kullanım 
Kılavuzuna bakın.

1 Tychem® 2000 SFR tulumlar, alevlere karşı yalnızca ikincil koruma sunar. Bu tulumlar; alevlere karşı korumanın gerekli 
olduğu ortamlarda, aleve karşı birincil koruma sunan uygun bir tulumun ve aleve karşı birincil koruma sunan bir başlığın/
maskenin üzerine giyilmelidir ve yüzünüzü, ellerinizi ve ayaklarınızı koruyan diğer kişisel koruyucu ekipmanlarla birlikte 
kullanılmalıdır.

2 Aleve dayanıklı olmayan tulumları, potansiyel olarak yanıcı veya patlayıcı ortamlarda giymeyin. Bunun yerine, alev almayan 
veya aleve karşı birincil koruma sunan tulumların üzerine giyilmesi gereken ve aleve karşı ikincil koruma sunan tulumları 
kullanmayı göz önünde bulundurun. Tyvek® 500, Tyvek® 600 ve Tyvek® 800, bazı hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden 
olabilen doğal kauçuk  lateks içerir. DuPont ürünlerinin kullanımı sırasında alerjik tepki göstermeye başlayan kişiler, bu 
ürünleri kullanmayı derhal bırakmalı ve bu durum DuPont’a da bildirilmelidir.

Bu bilgiler DuPont’un güvenilir olduğunu düşündüğü teknik verilere dayanmaktadır. Ek bilgilere ve deneyimlere ulaşıldığında 
bu bilgiler değişebilir. Belirli bir ortamdaki toksisite seviyesini ve gereken uygun kişisel koruyucu donanımı belirlemek 
kullanıcının sorumluluğundadır. Bu belgedeki bilgilerde, bir bütün olarak tulumların değil sadece kumaşların laboratuvardaki  
kontrollü şartlar altında sergilediği performans yansıtılmaktadır. Bu bilgi, kendi son kullanım koşullarını kendi başına ve 
kendi risklerini gözeterek değerlendirebilecek teknik uzmanlığa sahip kişilere yöneliktir. Bu bilgileri kullanmayı düşünen 
kişiler öncelikle seçtikleri tulumun planladıkları kullanım alanına uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Kumaşın 
yırtılması, aşınması veya delinmesi durumunda son kullanıcı olası kimyasal maruziyetten kaçınmak üzere tulumu kullanmayı 
durdurmalıdır. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğu için DUPONT BELIRLI BIR KULLANIM AMACINA YÖNELIK 
PAZARLANABILIRLIK VEYA UYGUNLUK GARANTILERI DAHİL OLAN ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN AÇIK YA DA ZIMNI 
HIÇBIR GARANTI VERMEZ VE BU BİLGİLERİN KULLANIMI İLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. Bu 
bilgiler, çalışma lisansı olarak sunulmamıştır. Ayrıca DuPont’a veya diğer kişilere ait herhangi bir materyali ya da kullanımı 
kapsayan patent veya teknik bilgilerinin ihlalini önermez. 

© 2022 DuPont. Tüm hakları saklıdır. DuPont™, DuPont Oval Logo ve TM, SM veya ® ile işaretlenmiş tüm ticari markalar ve 
hizmet markaları, aksi belirtilmedikçe, DuPont de Nemours, Inc. bağlı şirketlerine aittir. ActivArmr® ve HyFlex®, Ansell Limited 
veya yan kuruluşlarından birinin tescilli ticari markalarıdır; Hagane Coil®, SHOWA Glove’un tescilli ticari markasıdır; MaxiFlex® 
Cut™, ATG Ceylon (Pvt) Limited’in ticari markasıdır; NFPA® ve NFPA 70E®, National Fire Protection Association’ın tescilli ticari 
markalarıdır. (5/22)


