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Przegląd 

Numer referencyjny 

4180002 

Typ produktu 

Odzież ochronna 

Zakres 

Odzież jednorazowa 

Marki 

Honeywell 

Zastosowanie produktu 

• Medycyna 

Obróbka przemysłowa produktów 

chemicznych/petrochemicznych 

Przemysł farmaceutyczny 

Microelectronics 

Pokój czysty 

Zagrożenia biologiczne 

Czyszczenie 

Przemysłowe Usuwanie 

azbestu 

Funkcje i korzyści 

Funkcje 

Mutex 2 to : - Kategoria III - Typ 5 i 6 - Bez silikonu i lateksu - Oddychający - Antystatyczny materiał Honeywell  

Benefit 

Doskonała szczelność cieczy: - Brak szwów na ramionach - Podwójna zewnętrzna i wewnętrzna klapa Doskonała 

odporność : -Szwy o szerokości maxi; Specjalna konstrukcja w kroczu zapobiega rozrywaniu; Doskonałe dopasowanie i 

komfort: 

- Specjalne cięcie pod ramionami dla większej swobody przemieszczania się 

- Elastyczny tył 

  

Mutex 2 

(WŁAŚC.

  

NUMER PRODUKTU: 4180002 

Jednorazowe osłony typu 5 i 6, które chronią przed czynnikami 

biologicznymi. 
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Opis techniczny 

Opis 

Mutex 2 jest wykonany z białego antystatycznego polietylenu i mikroporowatej folii.  

Rozmiar 

Od S do XXXL 

Materiał 69g/m² 

Kolor 

Biały 

Skład 

Wodoodporna i oddychająca membrana wykonana poprzez laminowanie białej mikroporowatej folii PE i białego 

nietkanego antystatycznego materiału polipropylenowego. 

Wydajności 

Odporność na ścieranie (EN 530) : > 2000 cykli (klasa 6) Odporność na rozdarcie trapezowe (ISO 9073-4) : 

- Kierunek maszyny : 31,3 N (Klasa 2) 

- Kierunek poprzecznego : 58,1 N (Klasa 2) 

Odporność na pękanie (ISO 7854 MB):> 100 000 cykli (klasa 6) 

Odporność na przebicie (EN 863): 18,2 N (klasa 2) 

Odporność na zapłon (EN 13274-4) :Materiał samogasnący 

Rezystywność powierzchniowa (EN 1149-1) : OK (3,1 . 1010 Ohm) 

Odporność na przenikanie przez cząstki stałe (EN 13982-1) : Ok 

Resistance do penetracji cząstek jądrowych(EN 1073-2) : OK (klasa 1) 

Test natryskowy (EN 13034 - EN 468) : Ok 

Odporność na przenikanie przez środki zakaźne (EN 14126) 

Odporność materiału na penetrację przez: 

- krew syntetyczna : Ok 

- do penetracji patogenów przenoszonych we krwi :Ok (Klasa 6) 

- czynniki zakaźne w kontakcie mechanicznym ze skażonymi cieczami :Ok (Classe 6) 

- zanieczyszczone ciekłe aerozole : Ok (Classe 3) 

- zanieczyszczone cząstki stałe : Ok (Classe 3) 

Ograniczenie stosowania 

Nie używaj kombinezonu, gdy występuje wada. Gdy system zamykania jest uszkodzony, szwy otwierają się lub pojawiają 

się inne wady. 

Konserwacji 

Cykl życia 

Produkt jednorazowego użytku. Należy wyrzucić po użyciu. Nie należy ponownie używać tego elementu. 

Informacje o przechowywaniu 

-10°C do + 40°C w oryginalnym opakowaniu i kartonie, optymalne użytkowanie produktu jest zapewnione 3 lata po 

produkcji. 

Instrukcje pielęgnacji 

 

  

  

Opakowania 

Ilość w kartonie 25 w kartonie - 

opakowanie pojedyncze 
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