CRYO - INDUSTRIAL - SET
Ochranný štít pri veľmi nízkych teplotách

Použitie:
• plnenie a prelievanie kryogénnych kvapalín napr. He, Ar, H2, LN2 ...
• zmršťovacia technika s plastovými dielmi alebo kovovými spojmi,
• servisné práce na systémoch s nízkou teplotou,
• pre hasičov pri nehodách s veľmi studenými kvapalinami

Pracovné ochranné rukavice a zástery pre veľmi nízke teploty do
-160° Celsius, špeciálne pre priemyselné použitie, ktoré vyžaduje vysokú
mieru odolnosti proti odieraniu.

-Certifikát EN511, EN420, EN388, testované a skúšané
v priemyselnom „bežnom použití“.
Dodatočné vybavenie s jednorázovým detektorom plynu pre O2
a iné plyny ... (informácie o detektoroch plynu)

CIW . . .WP

CIM . . .WP

CIG . . .WP

CRYO - INDUSTRIAL - SET
Ochrana tváre z nerozbitného polykarbonátu, noste príkazové štítky na ochrane tváre a rúk,
Ochrana tela ochranná zástera CRYO INDUSTRIAL® APRON
Ochrana rúk a ramien osvedčené ochranné rukavice pre priemyselné použitie
CRYO INDUSTRIAL® GLOVES

CRYO-INDUSTRIAL® GLOVES WP
CIW M WP medium
CIW L WP large
CIW X WP extralarge

Veľkosť 9 cca. 300 mm, paťprstové,
Veľkosť 10 cca. 300 mm, paťprstové,
Veľkosť 11 cca. 300 mm, paťprstové,

v dľžke po zápestie, s pleteným pásom
v dľžke po zápestie, s pleteným pásom
v dľžke po zápestie, s pleteným pásom

CIM M WP medium
CIM L WP large
CIM X WP extralarge

Veľkosť 9 cca. 400 mm, paťprstové,
Veľkosť 10 cca. 400 mm, paťprstové,
Veľkosť 11 cca. 400 mm paťprstové,

v dľžke po predlaktie, s návlekom
v dľžke po predlaktie, s návlekom
v dľžke po predlaktie, s návlekom

CIG M WP medium
CIG L WP large
CIG X WP extralarge

Veľkosť 9 cca. 500 mm, paťprstové,
Veľkosť 10 cca. 500 mm, paťprstové,
Veľkosť 11 cca. 500 mm, paťprstové,

v dľžke po lakeť,
v dľžke po lakeť,
v dľžke po lakeť,

so širokým návlekom
so širokým návlekom
so širokým návlekom

CRYO-INDUSTRIAL® APRON
CI-A-42
šírka 610 mm x dľžka 1070 mm,
k ochrane proti kryogénnym parám a striekaniu, 100% vodotesné, dľžkovo nastavitelné pásy s rychlouzáverom.
Výstraha: Nevhodné pre ponáranie do kryogénnych kvapalín.
CRYO-INDUSTRIAL® GLOVES und CRYO INDUSTRIAL® APRON made by Tempshield Inc., USA.
CIS SK 2008

