
Dräger SPC 2400 PVC / Flexothane
Combinezon de protecţie anti stropire

Dräger SPC 2400 este un costum reutilizabil, care vă oferă o protecție
fiabilă față de lichide și praf. Costumul este disponibil într-o versiune
deosebit de robustă, realizată din PVC, sau într-o versiune ușoară,
permeabilă la vaporii de apă, din Flexothane.
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Combinezon (Flexothane)

Cu glugă (cu șnur)

Fermoar

Cu protecție dublă

Reutilizabil

Costumul poate i spălat la mașină

Vizibilitate și siguranță sporite
Benzi relectorizante pe brațe

Mânecile si cracii pantalonului  
cu capete elastice

Mânecile cu mansete ajustabile si cracii  
pantalonului cu capete ajustabile.
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Dräger SPC 2400 PVC / Flexothane
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Combinezon (PVC)

Cu glugă – adaptare bună și libertate  
de mișcare

Mânecile si cracii pantalonului  

cu capete elastice

Design nou al mânecii, cu ixare etanșă  
și libertate crescută de mișcare

Fermoar dublu

Cu protecție suplimentară

Reutilizabil

Costumul poate i spălat la mașină

Fabricat de:



Beneficii
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Dräger SPC 2400 PVC

Combinezonul de protecție din PVC, este echipat cu o glugă, care oferă confort și libertate crescută de
mișcare la nivelul capului. În plus, gluga poate fi combinată în mod sigur și facil cu diferite măști pentru
respirație.

Designul pentru braț, cu mâneci inserate este conceput pentru a se adapta bine pe corp și permite astfel
libertate optimă de mișcare. Fermoarul vertical dublu are o acoperitoare pentru protecție extinsă împotriva
substanțelor dăunătoare.

Acest combinezon este recomandat pentru activitățile de curățare, de exemplu curățarea rezervoarelor cu
agenți de curățare la presiune înaltă. Materialul PVC robust furnizează, de asemenea, protecție la manipularea
agenților de curățare, a acizilor cu concentrație redusă și a substanțelor alcaline, precum și a sărurilor
anorganice.

Combinezonul PVC este produs de Lakeland.

Dräger SPC 2400 Flexothane

Combinezonul dispune de glugă și șnur, mâneci cu capete elastice și manșete, precum și benzi reflectorizante
pe brațe. Capătul cracului poate fi ajustat cu capse. Fermoarul este amplasat vertical pe partea din față
a combinezonului și este protejat de o clapetă dublă. Acest combinezon oferă protecție împotriva țițeiului,
uleiului de utilaje, petrolului, lubrifianților etc. Materialul ușor, permeabil la vaporii de apă, oferă un nivel crescut
de confort și își menține flexibilitatea, chiar și la temperaturi foarte reduse.

Aplicații versatile

Combinezoanele reutilizabile, cu cusături etanșate, pot fi utilizate cu o mască de praf de unică folosință,
o mască cu filtru, dispozitiv de respirat cu aducțiune forțată a aerului, echipamente de protecție respiratorie cu
butelii de aer comprimat sau cu linie de aer comprimat.

Reutilizabil

Ambele tipuri de combinezoane pot fi spălate și reutilizate. Costumul PVC poate fi spălat la max. 30°C, iar
costumul Flexothane la max. 40°C, într-o mașină de spălat cu centrifugare limitată.



Componentele sistemului
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Dräger X-plore® 1900

Dräger X-plore® 1900 este o semimască de unică folosință, cu
performanțe înalte, destinată protecției împotriva particulelor și pulberilor
fine. Această mască de calitate superioară, destinată filtrării particulelor,
este disponibilă în două mărimi, fiind ușor de utilizat, oferind un confort
deosebit și un grad optim de fixare. Masca oferă un nivel maxim de
securitate, chiar și persoanelor care poartă ochelari.
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Dräger X-plore® 3300/3500

O combinație perfectă: designul modern și greutatea redusă vă oferă
un plus de protecție și confort. Alegeți între semi-masca economică,
cu întreținere redusă Dräger X-plore® 3300 și versiunea Dräger
X-plore® 3500 pentru protecție de lungă durată în condiții dificile.
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Dräger X-plore® 6300

Dräger X-plore® 6300 este o mască integrală eficientă și accesibilă
destinată utilizatorilor atenți la preț, care nu doresc să facă niciun
compromis în ceea ce privește confortul sau calitatea. Această mască
integrală este succesoarea măștii Panorama Nova® Standard, o mască
care și-a dovedit eficiența de-a lungul a mai multe decenii, în întreaga
lume – reproiectată și îmbunătățită cu culori dinamice și un cod de bare
integrat.
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Dräger X-plore® 8000

Condițiile solicitante de lucru necesită soluții fiabile.
Dräger X-plore® 8000 asigură un nou nivel de manevrare intuitivă,
combinat fiind cu un sistem electronic inteligent ce asigură acel nivel
superior de siguranță de care angajații dvs. au nevoie pentru a se putea
concentra asupra sarcinilor în curs.



Componentele sistemului
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Dräger X-plore® 9000 și PAS X-plore®

Seria Dräger X-plore® 9000 este destinată aplicațiilor industriale ușoare,
asigurând o protecție respiratorie confortabilă și fiabilă. Datorită unor
caracteristici, precum reductorul unic pentru debit sigur și funcția de
autotestare, persoanele care poartă costumele beneficiază de un nivel
sporit de confort, siguranță și flexibilitate.

Accesorii
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Mănuşi de bumbac

Pot fi purtate sub mănuşile de protecţie, dacă este necesar.
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Mănuşi impermeabile la gaz

Produse din Viton® sau Viton®/Butil, în mărimi de la 9 la 11.



Accesorii
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Cizme PVC

Cizme de siguranţă produse din PVC cu vârf şi talpă din oţel, în mărimi
de la 43 la 48.
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Dräger Vestă de confort

Performanţe sporite cu până la patru ore – fără pregătiri elaborate sau
logistică complexă: când temperatura creşte în timpul lucrului, vesta
Dräger CVP 5220 este mereu gata de utilizare şi oferă răcorire pe loc.
Cu alte cuvinte: fără congelare prealabilă, fără introducere în apă, fără
riscurile pe care le prezintă circulaţia aerului - şi fără pierdere de timp.

Produse asociate
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Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

Ușor și confortabil de purtat: Costumele împotriva stropilor, etanșe
la lichide Dräger SPC 4X00 oferă o protecție fiabilă împotriva celor
mai fine particule și pulberi, a multor acizi anorganici concentrați și
soluții alcaline și sunt, de asemenea, rezistente la o mare varietate de
substanțe chimice lichide, organice. Sunt certificate CE și clasificate ca
tip 3, 4, 5 și 6.



Produse asociate
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SPC 4700 cu CVA 0700

Confort și mobilitate, pe lângă protecție optimă: aceasta obțineți când
combinați costumul de protecție etanș la lichide Dräger SPC 4700
cu vesta cu ventilație CVA 0700. Acest costum tip 3 oferă o protecție
fiabilă împotriva substanțelor chimice, în timp ce vesta asigură furnizarea
continuă a aerului de respirat și un flux de aer de răcire plăcut.
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Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 este un combinezon de protecţie împotriva
substanţelor chimice cu utilizare limitată pentru aplicaţii industriale şi
operaţiuni de la bordul navelor ce implică o substanţă gazoasă, lichidă
sau solidă periculoasă.
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Dräger CPS 6800

Dacă este vorba despre protecția împotriva substanțelor periculoase
criogenice și a bazelor și acizilor cu concentrație redusă, costumul de
protecție antichimică Dräger CPS 6900 este alegerea potrivită. Datorită
designului inovator al costumului, acesta este în aceeași măsură flexibil
și confortabil.



Date tehnice
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Proprietățile materialelor SPC 2400 PVC Lakeland SPC 2400 Flexothane
Culoare Galben Roșu/albastru închis
Greutate 310 g/m2 170 g/m2

Material Material textil acoperit cu PVC pe ambele
părți

Material textil care respiră

Rezistență la abraziune Categoria 6 din 6 Categoria 5 din 6
Rezistență la fisurare prin îndoire Categoria 6 din 6 Categoria 6 din 6
Rezistența cusăturilor Categoria 4 din 6 Categoria 4 din 6
Posibilitate de a fi spălat Spălare la mașina de spălat rufe

(max. 30° C)
Spălare la mașina de spălat rufe
(max. 40° C)

Durata de viață pe raft 1 10 ani 3 ani
Date privind permeabilitatea la lichide Informații privind rezistența chimică pot fi găsite la www.draeger.com/voice

Aprobări
EN 14605, Tip 3 –Cerințele UE pentru costumele de

protecție EN 14605, Tip 4 EN 14605, Tip 4
Cerințele UE pentru costumele de
protecție –
Proprietăți electrostatice

EN 1149-5 –

1 Fără utilizare și respectând condițiile de depozitare specificate

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

SPC 2400 PVC Lakeland SPC 2400 Flexothane

Mărimea costumului /
înălțimea / circumferința
pieptului

Nr. comandă Mărimea costumului /
înălțimea / circumferința
pieptului

Nr. comandă

S (164 – 170 cm) 37 11 618 –
M, 170 – 176 cm, 92-100 cm 37 11 619 M (164 – 182 cm) R 54 522
XL, 176 – 182 cm, 100–108 cm 37 11 620 XL, 170 – 188 cm, 104–112 cm R 54 523
XL, 182 – 188 cm, 108–116 cm 37 11 621 XL, 170 – 188 cm, 112–120 cm R 54 524
2XL, 189 – 194 cm, 116-124 cm 37 11 622 2XL, 176 – 194 cm, 120-128 cm R 54 998
3XL, 194 – 200 cm, 124-132 cm 37 11 623 –

Vestă pentru confort Mărime Nr. comandă
CVP 5220 S/M R 58 762
CVP 5220 L/XL R 58 763
CVP 5220 2XL/3XL R 58 764
CVP 5220 4XL/5XL R 58 761
Element PCM mare R 45 104

Mănuși
Mănuși din butil mărimea 9 R 55 538
Mănuși din butil mărimea 10 R 53 531
Mănuși din butil mărimea 11 R 53 560
Supramănuși din Tricotril® mărimea 10 R 55 968

Supramănuși din Tricotril® mărimea 11 R 55 966
Mănuși din bumbac R 50 972



Informaţii pentru efectuarea de comenzi
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Cizme
Cizme PVC mărimea 43 (9) R 52 653
Cizme PVC mărimea 44 (9,5) R 55 474
Cizme PVC mărimea 45 (10,5) R 55 477
Cizme PVC mărimea 46 R 52 656
Cizme PVC mărimea 47/48 R 55 413R 55 413
Tricotril® este o marcă comercială înregistrată a KCL.



Observaţii
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Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ROMANIA
Dräger Safety Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel: +40 21 250 91 68
Fax: +40 21 250 90 91
office.bucuresti@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact
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