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Kombinezon ochronny podstawowej, może być stosowany w środowisku 
o niskim stopniu zagrożenia, chroni przed cieczami rozpylonymi. 
Szeroka gama wyposażenie opcjonalnego umożliwia użytkownikowi 
definiowanie wyposażenia i dopasowanie kombinezonu do 
indywidualnych potrzeb. 
Kombinezon Trellchem® Splash 600 jest certyfikowany na zgodność 
europejskim standardem EN 14605.

MATERIAŁ, Z KTÓREGO WYKONANO KOMBINEZON 
Kombinezon Trellchem® Splash 600 jest wykonany z silnej i trwałej tkaniny 
powlekanej. W zależności od wymaganego stopnia ochrony chemicznej, 
materiał występuje w dwóch opcjach: powleczony PVC  lub gumą. Materiał, 
niezależnie od opcji, zawsze jest antystatyczny. 
 
OPCJE MATERIAŁU
• Standard: Silny, elastyczny materiał poliamidowy, podwójnie powlekany 

tworzywem PVC, w kolorze czerwonym lub zielonym, o gramaturze 390 g/m2.
• Opcja 1: „LX” – miękka, komfortowa w użyciu tkanina stretchowa, 

pojedyńczo powlekana tworzywem PVC w kolorze fluorescencyjnym 
żółtym, gramatura 345 g/m2.

• Opcja 2: „TL” – Silna, elastyczna tkanina poliamidowa, podwójnie powlekana 
tworzywem PVC, w kolorze pomarańczowym lub zielonym, gramatura 510 g/m2.

• Opcja 3: „TS” – podwójnie powlekana tworzywem Viton®/Butyl tkanina 
poliamidowa, kolor żółty/pomarańczowy, gramatura 700 g/m2.

PVC jest stosowane jako ochrona przed zasadowymi związkami 
chemicznymi takimi jak: amoniak, wodorotlenek sodu – o różnych 
stężeniach, oraz przed niskimi i średnimi stężeniami kwasów takich jak np. 
kwas solny. 
Guma Viton®/Butyl doskonałą ochronę przed szeroką gamą związków 
chemicznych takich, jak na przykład aromatyczne rozpuszczalniki, parafiny, 
związki chloru, skoncentrowane zasady i kwasy z włączenie z kwasem 
fluorowodorowym (HF).

SZWY
• Tworzywo PVC: szwy podwójnie spawane. 
• Materiał kauczukowy: szyte i pokrywane taśmą. 

NORMY
• EN 14605, typ 4 („ciecze rozpylone”)
• EN 14126 (czynniki zakaźne)
• EN 1149-5 (antystatyczne tworzywo kombinezony)
• SOLAS

Splash 600 wykonany 
z tworzywa standardowego, 
z otwartymi rękawami. 
Z butami mocowanymi 
na stałe.

Splash 600 wykonany 
z materiału LX, z otwartymi 
rękawami i nogawkami.
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KAPTUR/KOŁNIERZ
• Standard: kaptur wykończony elastycznym, ściągającym sznurkiem, patka 

podbródkowa z taśmą Velcro. Dobrze układa się pod kaskiem. 
• Opcja 1: podniesiony kołnierz.
• Opcja 2: kaptur do nakładania na strażacki hełm Gallet.

RĘKAWY
• Standard: otwarte rękawy z uszczelniającymi taśmami Velcro. 

Rękawice nie są włączone.
• Opcja 1: otwarte, podwójne rękawy – rękaw wewnętrzny z elastycznym 

ściągaczem i zewnętrznym uszczelnieniem przy pomocy taśmy Velcro. 
• Opcja 2: pierścienie Trellchem® Bayonet z możliwością stosowania różnych 

rękawic (patrz opcje poniżej). 

RĘKAWICE
Ubranie w wersji z otwartymi rękawami w wersji podstawowej nie zawiera 
rękawic ale można je wybrać z szerokiej gamy dostępnych rękawic, które 
mogą być również montowane w systemie pierścieniowym Trellchem® 
Bayonet:
• Standard: rękawice z gumy butylowej.
• Opcja 1: rękawice z gumy chloroprenowej.
• Opcja 2: rękawice z tworzywa PVC.
• Opcja 3: rękawice gumowe Viton®/Butyl. 

NOGAWKI
• Standard: otwarte nogawki z elastycznym ścigaczem. 
• Opcja 1: otwarte nogawki z zapięciami na zatrzaski. 
• Opcja 2: otwarte nogawki z uszczelniającymi taśmami Velcro. 
• Opcja 3: otwarte podwójne nogawki – wewnętrzna nogawka z wszytym 

paskiem pod stopę, zewnętrzna stanowi osłonę. 
• Opcja 4: wszyte skarpety.
• Opcja 5: mocowane na stałe buty PVC. Buty są mocowane przy pomocy 

plastikowego, owalnego pierścienia i ligarexsowej opaski. 

BUTY
Ubranie w wersji z otwartymi nogawkami nie jest wyposażone w buty. Buty 
można nabyć osobno, wybierając z poniższych opcji:
• Standard: buty z tworzywa PVC, EN 20345, żółte.
• Opcja 1: buty strażackie z gumy nitrilowej „Firemen”, EN 20345 i EN 15090, 

czarne. 

SUWAK
• Standard: nylonowy suwak zamontowany z przodu ubrania, chroniony 

podwójną patką chroniącą przed rozbryzgami z zatrzaskami. 
• Opcja: suwak wodoodporny z tworzywa PVC. 
• Opcja: patka na Velcro.

WZMOCNIENIA
Opcjonalnie, ubranie może być wyposażone we wzmocnienia na kolanach i/
lub łokciach. 

OZNACZENIA 
Na życzenie ubranie może być oznakowane numerem, literą lub może być na 
nim umieszczone logo. Obowiązuje zasada minimalnej ilości zakupu. 

Splash 600 z wysokim kołnierzem.

Splash 600 z kapturem i osłoną podbródka.

Splash 600 z podwójnymi nogawkami.

Mocowane na stałe buty z PVC.


