
Dräger SPC 4400/SPC 4800/SPC 4900
Stænktæt dragt

Lette og behagelige at have på: Dräger SPC 4X00-splashdragter er
væsketætte og giver pålidelig beskyttelse mod fine partikler og meget
fint støv, mange koncentrerede uorganiske syrer og baser, og er også
modstandsdygtige over for mange flydende organiske kemikalier. De er
CE-mærkede og klassificerede som type 3, 4, 5 og 6.
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Dräger ansigtsmanchet
Ergonomisk formet til maksimal 

komfort

Permanent integrerede sokker
Sokker med manchetter fremstillet af 

dragtmateriale til ekstra beskyttelse

Antistatisk konstruktion
Specielt sokkedesign til arbejde 

i eksplosionsfarlige områder (tilvalg)

Bred dragtrude
Optimalt udsyn, når der bæres en 

helmaske

Åbning i ryggen
Høj beskyttelse mod farer forfra

Rygsæk
Optimal komfort når 

tryklaskeapparat bæres under 
dragten
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Splashdragt

‒ Overall med hætte (SPC 4400), beskyttelsesdragt med ansigtsmanchet (SPC 4800) eller
helkropsbeskyttelsesdragt med dragtrude (SPC 4900)

‒ CPM (til engangsbrug) eller CLF (til begrænset brug)
‒ Fås også i antistatisk version

Pålidelig beskyttelse, men alligevel let og komfortabel

Kun en helkropsbeskyttelsesdragt beskytter dig optimalt, hvis der er risiko for, at du kommer i kontakt med
kemikalier i fast eller flydende form under arbejdet. Beskyttelsesdragter som Dräger SPC 4X00-serien er det
rigtige valg til beskyttelse af din hud mod skadelige stoffer. De er fremstillet af belagt CPM- og CLF-materiale
og giver fuld beskyttelse mod fine partikler og selv det fineste støv. Derudover beskytter dragterne mod mange
koncentrerede uorganiske syrer/baser og er yderst modstandsdygtige over for mange forskellige organiske
kemikalier i flydende form. De er CE-mærkede og klassificerede som kemikaliebeskyttelsesdragter af type 3, 4,
5 og 6.

De almindelige anvendelsesområder er dekontamineringsopgaver, vedligeholdelse, inspektion eller rengøring,
omhældning og fyldning, håndtering af olie med mere.

Uanset hvad dit job kræver, giver disse dragter en passende beskyttelse til enhver anvendelse

SPC 4400-overall med hætte: Overtræksdragten åbnes foran og har hætte og elastisk afslutning af ben og
ærmer. Den kan bruges individuelt med forskellige former for åndedrætsværn, handsker og støvler.

SPC 4800-beskyttelsesdragt med ansigtsmanchet: Denne model med ansigtsmanchet bruges sammen med
en helmaske. Dragten er desuden udstyret med handsker og integrerede sokker.

SPC 4900 helkropsbeskyttelsesdragt med dragtrude: Denne dragt har integrerede handsker og sokker og
bruges med et trykflaskeapparat, der bæres under dragten.

Dräger SPC 4400: Den ideelle beskyttelsesdragt til enkle opgaver.

Denne overall i ét stykke fås i to forskellige materialer (CPM og CLF). Hættens, ærmernes og benenes
afslutning er udstyret med et elastisk bånd og en tommelfingerstrop. Lynlåsen er placeret foran i midten og
er på versionen fremstillet af CPM udstyret med to afdækninger inklusive klæbestrimler. CLF-versionen er
udstyret med burrelukning i stedet for tape, hvilket muliggør begrænset brug. Dragten er desuden udstyret
med afdækning i halsområdet til sikker forsegling af dragten. Denne overall er designet til brug med fx
engangsstøvmaske, halv- eller helmaske, trykflaskeapparat, turboenhed eller trykluftslangeudstyr.
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Dräger SPC 4800: Avanceret beskyttelse

Det, der adskiller Dräger SPC 4800 fra andre dragter er dens unikke ansigtsmanchet, som også er integreret
i den gastætte Dräger CPS. Den er blød, fleksibel og utroligt nem at håndtere og have på. Overall i ét
stykke med væsketætte, limede sømme , som er udstyret med permanent integrerede handsker, sokker med
manchetter og lynlås i ryggen. Så undgår man at spilde tid på at tape dragten til. Den er designet til brug med
helmasker, fx sammen med et trykflaskeapparat, en turboenhed eller et trykluftslangeapparat.

Dräger SPC 4900: Total beskyttelse af arbejdere og deres udstyr

SPC 4900 er ligesom SPC 4800 udstyret med permanent integrerede handsker og sokker og med åbning
i ryggen. Dragten bruges med en helmaske sammen med et trykflaskeapparat. SPC 4900 er udstyret med en
ekstra stor hætte med dragtrude og en rygsæk til optimal beskyttelse af trykflaskeapparatet. Det betyder, at
trykflaskeapparatet bæres under dragten. Dermed er alt udstyr fortsat beskyttet i tilfælde af kontaminering.

Detaljer
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SPC 4400 SPC 4800 SPC 4900*
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Hætte med elastisk træksnor og
afdækninger

Ansigtsmanchet Dragtrude

Funktioner SPC 4400
(CPM) 

SPC 4400
(CLF)

SPC 4800
antistatisk SPC 4800 SPC 4900

Overall Hætte med elastisk snoretræk • •
Hætte og ansigtsmanchet • •

Helkropsbeskyttelsesdragt Med dragtrude •
Materiale CPM (gul) •

CLF (orange) • • • •
CLF (olivengrøn) • •

Lynlås Forside • •
Bagside • • •

Handsker Laminathandsker •
Butylhandsker • •
Armmanchetter •

Uden handsker Elastik ved håndled • •
Med tommelfingerstrop • •

Sokker Antistatisk design •
Sokker med manchetter • • •

Uden sokker Elastik ved ankler • •
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Dräger komfortvest

Op til fire timers øget effektivitet – uden behov for omstændelig
forberedelse eller logistik: når arbejdet bliver varmt, er
Dräger komfortvesten CVP 5220 altid klar til brug, fordi den selv sørger
for afkølingen. Det vil sige: den skal ikke først fryses, dyppes i vand, der
er ingen risiko på grund af luftcirkulation – og ingen spildtid.
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Dräger X-plore® 1900

Dräger X-plore® 1900 er en højtydende støvmaske til engangsbrug
til beskyttelse mod fint støv og fine partikler. Partikelfiltrerende
kvalitetsmaske, som fås i to størrelser og kombinerer brugervenlighed,
fremragende komfort og optimal pasform. Sikrer et højt
sikkerhedsniveau – selv for personer med briller.
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Dräger X-plore® 3300/3500

En perfekt kombination: Det moderne design og den lave vægt
giver dig ekstra beskyttelse og komfort. Vælg mellem den
omkostningsbesparende Dräger X-plore® 3300-halvmaske med lave
krav til vedligeholdelse og Dräger X-plore® 3500-versionen til langvarig
beskyttelse under krævende forhold.
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Dräger Panorama Nova®

Helmasken Panorama Nova® opfylder de højeste standarder for
beskyttelse, tæthed og kvalitet. Helmasken har gennem årtier bevist sit
værd og yder absolut, pålidelig beskyttelse af øjne og luftveje.
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Dräger X-plore® 8000

Vanskelige forhold på arbejdspladsen kræver pålidelige løsninger.
Dräger X-plore® 8000 tilbyder et nyt niveau af intuitiv betjening
kombineret med smart elektronik, hvilket sikrer et højt sikkerhedsniveau
- så kan dine ansatte fokusere fuldt ud på opgaven.
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Dräger X-plore® 9000 og PAS X-plore®

Dräger X-plore® 9000-serien, der er konstrueret til lettere industriel
anvendelse, leverer komfortabel og pålidelig åndedrætsbeskyttelse.
Takket være funktioner som den unikke safe-flow reduktionsventil
og autotest-funktionen får man som bruger bedre arbejdskomfort,
sikkerhed og fleksibilitet.
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 er et højtydende trykflaskeapparat til brandfolk.
Da det kombinerer komfort med enestående pneumatisk ydeevne, er
det designet til situationer, hvor enkelhed og brugervenlighed er helt
afgørende. Dette avancerede trykflaskeapparat er let men alligevel
robust, det er let at tage på og giver den ultimative ånderætsbeskyttelse.
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Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 – en multifunktionel og universel hjelm til de mange
forskellige krav til redningshold under eftersøgning og redning, slukning
af naturbrande, trafikulykker, redning fra højder og enhver form for
teknisk assistance.
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Nitril P-støvler

Sikkerhedsstøvler med forstærket snude og fremragende beskyttelse
mod gennemhulning, snit og slitage. Fremragende komfort, fås
i størrelse 43-50 (UK-størrelse 9-16.5)
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PVC-støvler

Sikkerhedsstøvler fremstillet af PVC med stål-tåkappe og stål-sål
i størrelse 43-48.
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Bomuldshandsker

Valgfri hygiejnisk handske til brug under kemikaliebeskyttelseshandsker.
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Tricotril®-yderhandsker

Handske, der både beskytter mod kemikalier og er modstandsdygtig
over for snit, fås i størrelse 10 og 11.
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ChemTape®

Kemikaliebestandig ChemTape®, der er egnet til brug med
SPC 4400-overalls, som ikke er udstyret med permanent vedhæftede
handsker, ansigtsmanchet eller sokker. Kan eftermonteres og giver
en optimal modstandsdygtighed ved kontaktpunkterne mellem
dragtmaterialet og komponenterne.

Relaterede produkter
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Dräger SPC 2400 PVC / flexothane

Dräger SPC 2400 er en genanvendelig dragt, som pålideligt beskytter
dig mod væsker og støv. Dragten fås i en særlig robust version
fremstillet af PVC eller som en let, vanddampgennemtrængelig version
fremstillet af flexothane.
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SPC 4700 med CVA 0700

Komfort, bevægelsesfrihed og optimal beskyttelse: det får du, når du
kombinerer den væsketætte Dräger SPC 4700-beskyttelsesdragt med
den ventilerende CVA 0700-vest. Denne type 3-dragt giver pålidelig
beskyttelse mod kemikalier, mens vesten konstant tilfører indåndingsluft
og en behagelig, kølende luftstrøm.
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Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 er en kemikaliebeskyttelsesdragt til begrænset brug
til industrielle anvendelser og arbejde om bord, der involverer farlige
gasformige, flydende eller faste stoffer.

D
-2

27
32

-2
00

9

Dräger CPS 5900

Dräger CPS 5900 er den ideelle gastætte kemikaliebeskyttelsesdragt
til begrænset brug til hændelser, der omfatter farlige stoffer. Denne
letvægtsdragt er den foretrukne dragt, når fuldstændig beskyttelse mod
farlige gasser, væsker og partikler har højeste prioritet.
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CPM belagt barrierebeskyttelsesmateriale
CLF bærefleece
Brugshyppighed 1 beregnet til begrænset brug 3

SPC 4400 (CPM): 5 år
SPC 4400 (CLF): 10 år

Materialeegenskaber

Holdbarhed 2

SPC 4800 og 4900: 10 år
Gennemtrængningsdata Den konstant opdaterede Dräger VOICE-database indeholder pålidelige oplysninger om

modstandsdygtigheden over for kemikalier: www.draeger.com/voice
ISO 16602 Internationale krav til beskyttelsesdragter
EN 14605 EU-krav til beskyttelsesdragter

Type 3 og 4
EN ISO 13982-1 EU-krav til beskyttelsesdragter

Type 5
EN 13034 EU-krav til beskyttelsesdragter

Type 6
EN 1073-2 EU-krav til dragter, som beskytter mod

radioaktiv forurening
EN 14126 EU-krav til dragter, som beskytter mod

infektiøse agenser

Dragtgodkendelser

EN 1149 EU-krav til beskyttelsesdragter -
elektrostatiske egenskaber

1 Som defineret af ISO 11610
2 Uden brug og under overholdelse af de specificerede opbevaringsbetingelser
3 SPC 4400 (CPM) er kun beregnet til engangsbrug.

Bestillingsoplysninger

S M L XL XXL XXXLDragter og størrelser

(162-170 cm) (168-176 cm) (174-182 cm) (180-188 cm) (186-194 cm) (192-200 cm)

SPC 4400 CPM
SPC 4400, gul R 63 547 R 63 548 R 63 549 R 63 550 R 63 551 R 63 552

SPC 4400 CLF
SPC 4400, orange R 63 553 R 63 554 R 63 555 R 63 556 R 63 557 R 63 558
SPC 4400, olivengrøn 37 05 664 37 05 665 37 05 666 37 05 667 37 05 668 37 05 669

SPC 4800 CLF
SPC 4800, orange R 63 493 R 63 494 R 63 495 R 63 496 R 63 497 R 63 498
SPC 4800 antistatisk, orange R 63 417 R 63 418 R 63 419 R 63 420 R 63 421 R 63 422
SPC 4800 antistatisk,
olivengrøn

37 02 569 37 02 568 37 02 567 37 02 566 37 02 565 37 02 564

SPC 4900 CLF
SPC 4900, orange R 63 453 R 63 454 R 63 455 R 63 456 R 63 457 R 63 458

Tilbehør

Komfortvest
CVP 5220, S/M R 58 762
CVP 5220, L/XL R 58 763
CVP 5220, 2XL/3XL R 58 764
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CVP 5220, 4XL/5XL R 58 761
PCM-element (stor) R 45 104

Handsker

Tricotril®-yderhandsker, størrelse 10 R 55 968

Tricotril®-yderhandsker, størrelse 11 R 55 966
Giant-yderhandsker, størrelse 14 R 55 969
Bomuldshandsker R 50 972

ChemTape® R 63 069

ESD-støvler
(til brug med SPC 4800 antistatisk)
ESD PVC-støvler, størrelse 40 (UK-størrelse 6,5) R 62 441
ESD PVC-støvler, størrelse 41 (UK-størrelse 7-7,5) R 62 463
ESD PVC-støvler, størrelse 42 (UK-størrelse 8-8,5) R 62 464
ESD PVC-støvler, størrelse 43 (UK-størrelse 9-9,5) R 62 465
ESD PVC-støvler, størrelse 44 (UK-størrelse 10-10,5) R 62 466
ESD PVC-støvler, størrelse 45 (UK-størrelse 11-11,5) R 62 467
ESD PVC-støvler, størrelse 46 (UK-størrelse 12-12,5) R 62 468
ESD PVC-støvler, størrelse 47 (UK-størrelse 13-13,5) R 62 469
ESD PVC-støvler, størrelse 48 (UK-størrelse 14-14,5) R 62 470
Tricotril® er et registreret varemærke og tilhører KCL.
ChemTape® er et registreret varemærke og tilhører Kappler Inc.
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Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

SALES INTERNATIONAL
.
DANMARK
Dräger Danmark A/S
Lyskær 9
2730 Herlev
Tel +45 44 50 00 00
Fax +45 44 50 00 01
.

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact
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