
Ні

Так

дрібні частинки

бризки

Спалах 
вогню / 
Хімічні 
небезпеки 

Небезпечні 
рідини

Рівень впливу 
низький або високий?

Низький

Високий

Легкі

Сильні

Тип 4* и Тип 3* 
Pyrolon® CRFR** 

Тип 6
Pyrolon® XT** 

Тип 5
Pyrolon® Plus 2 и 
Pyrolon® XT**

Ми рекомендуємо одяг 
з FR Coton або FR 
арамідні тканини.

Тип 6
SafeGard® SMS, MicroMax® NS 
и MicroMax® NS Cool Suit 

Тип 4*
ChemMax® 1 и ChemMax® 2

Тип 3*
ChemMax® 1, ChemMax® 2, 
ChemMax® 3 и ChemMax® 4

Чи є рідина аерозолем 
або спреєм?

Чи вимагається захист від 
легких або сильних бризок?

Необхідний 
більший рівень 
комфорту?

Газонепроникний костюм

Чи є рідина дрібними 
частинками або 
бризками?

Чи є небезпека 
сухих частинок?

На додаток до захисту від 
вогню, Вам потрібен хімічний 
захист від бризок рідини?

найдрібніші частинки

бризки

Так

Ні

Так

Ні

Небезпечні
 сухі 
частинки

Розмір частинок 
більше або менше 
1,0 мікрона?

> 1мікрон

< 1мікрон

Тип 5
SafeGard® SMS 

Тип 5
MicroMax® NS

Тип 5
MicroMax® NS Cool Suit 

Небезпечний 
газ / пар

Інфекційна 
середа

Чи вимагається застосування 
герметичного костюма з 
позитивним тиском?

Чи є небезпека патогенних мікроорганізмів, 
біологічно забрудненим аерозолем, сухий 
мікробної або біологічної рідиною?

Тип 1
Interceptor®, EPA 
Позначення рівня А

Тип 6 и Tип 5 
MicroMax® NS и MicroMax® 

* Для отримання докладної інформації щодо рішень типу 4 і 3 можна дізнатися у відділі обслуговування клієнтів по телефону (067) 568-11-60; (095) 654-98-10
** Необхідно носити поверх термозащитной одягу, наприклад вогнестійких ударів, арамидов або модакрілов.
*** Це загальне керівництво по вибору тільки одягу, і його не слід використовувати в якості остаточного або єдиного інструменту при виборі одягу. 
Користувач несе відповідальність за вибір одягу або продуктів, які підходять для кожного передбачуваного використання і які відповідають усім зазначеним 
державним і галузевим стандартам.

Блок-схема вибору одноразових і хімічних костюмів Лейкленд

(044) 383-61-25; 383-61-25  |  (095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60  |   http://s-status.com.ua  |   info@s-status.com.ua




