Ochrana pri práci- bezpečnosť práce

„CRYO – TEMP – SHIELD“
Kompletný ochranný štít proti mrazu

Ochrana tváre Tuffmaster AO®
Z priezračného nerozbitného polykarbonátu.
Skládá sa z ochranného štítu tváre a
nastaviteľného držiaka pásky na hlave

Ochrana rúk a ramien do –160 °C
Poskytuje ochranné rukavice CRYO GLOVES®,
dodávajú sa v rôzných veľkostiach a dížkach

Ochrana tela do –160 °C
S ochrannou zásterou CRYO APRON®,
Dodáva sa v štyroch rôzných dížkach.

Ochrana pri práci - prikazové/výstražné nápisy
Nápis na rukaviciach, nápis na ochrane tváre,
priemer cca. 300 mm.
ozor: Ochranný odev noste na „kryogennom
Dodatočné vyavenie sednorázovým
detektorom plynu pre O2
a iné plyny ...
(informácie o detektoroch plynu)

1001 « CRYO-TEMP-SHIELD »
CRYO GLOVES® v dížke po predlaktie MA..*
CRYO APRON® CA42,
ochrana tváre,
po jednom výstražnom nápise na ochrane rúk/tváre

1002 « CRYO-TEMP-SHIELD »
CRYO GLOVES®, v dížke po lakeť EB..*
CRYO APRON® CA42,
ochrana tváre,
po jednom výstražnom nápise na ochrane rúk/tváre

1003 « CRYO-TEMP-SHIELD »
CRYO GLOVES® v dížke po rameno SH..*
CRYO APRON® CA42,
ochrana tváre,
po jednom výstražnom nápise na ochrane rúk/tváre

MA..

EB..

SH..

CA42

Uveďte prosím veľkosť : S / M / L / XL
Dodávka CRYO GLOVES® v prevedení
WP alebo zmeny veľkostí
CRYO APRON® sú možné (vyššia cena).

MAS
MAM

MAL
MAXL

EBM
EML
EBXL

SHM
SHL
SHXL

CA42
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Pracovné ochranné rukavice a zástery

CRYO GLOVES® / CRYO APRON®
Zaručujú ochranu do –160°C.
Tento ochranný odev je zvlášť vhodný pre prácu v hlbokomraziacich zariadeniach, s chladiacimi kvapalinami ako i
pre manipuláciu so suchým ľadom –79°C, v plynnej fáze kvapalného dusíka a ostatných ultra nízkych teplotách.
Pozor: Rukavice a zástery niesú vhodné pre ponorenie do kvapalného dusíka, alebo iných kryogénnych kvapalín !
CRYO GLOVES sa dodávajù v štandardných prevedeniach.
CRYO GLOVES sa dodávajù v prevedeniach WP=100% vodotesné, ( vnútornou rukavicou ) pre manipuláciu
s infekčnými alebo toxickými vzorkami / látkami.
Certifikát EN 511, EN 420, EN388, testované a skúšané
v priemyselnom „bežnom použití“. Class 3

CRYO GLOVES® / CRYO APRON® zo značkou

len od Tempshield Inc. USA

CRYO GLOVES®

CRYO GLOVES® WP waterproof

512 WRS 8

300 mm

512 WRS WP 8 small

300 mm

512 WRM WP 9 medium

300 mm

512 WRL WP 10

large

300 mm

300 mm

512 WRXL WP 11

extra large

300 mm

small
dlhé po zápestie
512 WRM 9 medium
dlhé po zápestie
512 WRL 10 large
dlhé po zápestie
512 WRXL 11 extra large
dlhé po zápestie
514 MAS
514 MAM
515 MAL
predlaktie
515 MAXL
predlaktie

8
400 mm
9 medium
400 mm
10 large
11 extra large

small
400 mm
514 MAS WP 8
dlhé po predlaktie
400 mm
514 MAM WP 9
dlhé po predlaktie
400 mm
515 MAL WP 10 large
400 mm

515 MAXL WP 11 extra large

518
EBM
9 medium
CRYO
APRON®,
Pracovné ochranné zástery500 mm
500 mm
dlhé po lakeť
520 EBL
10 large
500 mm
CA 36 šírka 610 mm × dĺžka
910 mm
mm
dlhé po lakeť
Na ochranu proti500
kryogénnym
520 EBXL 11 extra
large
500 mm
CA
42 šírka 610 mm × dĺžka
1070 mm
500
mm
dlhé
po
lakeť
parám a striekaním, s diaľkovo
CA 48 šírka 610 mm × dĺžka
1220 mm
527 SHM 9 medium
700 mm
nastaviteľnými pásmi,
pre záhlavie
700 mm
dlhé po rameno
528 SHL
10 large
700
mm
527 SHL
CA 54 šírka
610
mm × dĺžka
1380WP
mm10
528
SHXL
11 extra large ľahké pohodlné…..
700 mm
a
pás,
rýchlouzat-varateľné,
dlhé po rameno

300 mm
300 mm

small
medium
400 mm

dlhé po

400 mm

dlhé po

518 EBM WP 9

medium

520 EBL WP 10

large

520 EBXL WP 11

extra large

527 SHM WP 9

medium

large
700 mm dlhé po rameno
528 SHXL WP 11
extra large
700 mm

CRYO INDUSTRIAL® GLOVES
C

“C

varateľné,
ľahkérukavice
pohodlné…..
CRYO
ochranné
100% WP vodotesné, odolné, robustné, špeciálne pre priemyselné použitie odolnosti
36 Weite 610xLänge 910 mm
Proti proti odieraniu a dlhou CA
životnosťou.
42 Weite
610x Länge dusíka,
1070 mm argónu, hélia, kyslíka kvapalných plynou v uzavretých systémoch,
Použitie: Pre prácu v plynnejCAfáze
kvapalného
CA
48
Weite
610
/
Länge
1220
mm
pri manipulácii s extrémne studenými materiálmi, priemyselnou scvrkovaciou technikou, hlbokomraziacími
chladničkami a boxami, priestupnými chladiacimi zariadeniami so suchým ľadom atď. (požadujte informácie)
CA 54 Weite 610 / Länge 1380 mm
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