
Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900
Combinezon de protecţie anti stropire

Ușoare și confortabile: Costumele Dräger SPC 4X00 de protecție la
stropire oferă o protecție de încredere împotriva celor mai fine particule
și pulberi, a multor soluții anorganice concentrate, alcaline și acide.
De asemenea, sunt rezistente la o mare varietate de substanțe chimice
lichide, organice. Sunt certificate CE și clasificate ca tip 3, 4, 5 și 6.
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Bandă facială Dräger
Formă ergonomică pentru  
confort maxim

Șosete integrate permanent
Șosete cu manșete realizate din 
materialul costumului, pentru 
protecție suplimentară

Design antistatic
Design special al șosetelor, pentru 
lucrul în zone cu pericol de explozie 
(opțional)

Vizieră lată
Vizibilitate optimă când se poartă o 

mască facială integrală

Deschidere în spate
Protecție superioară împotriva 

pericolelor din față

Rucsac
Confort optim pentru purtarea 

aparatului autonom de protecție 
respiratorie cu aer comprimat
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Combinezon de protecție la stropire

‒ Combinezon cu glugă (SPC 4400), costum de protecție cu bandă facială (SPC 4800) sau costum complet
de protecție, cu vizieră (SPC 4900)

‒ CPM (unică folosință) sau CLF (utilizare limitată)
‒ Este disponibilă o versiune antistatică

Protecție de încredere, dar confortabilă și ușoară

Dacă riscați să intrați în contact cu substanțe chimice solide și/sau lichide în timp ce lucrați, doar un costum
complet de protecție vă poate oferi protecția optimă. Pentru a vă proteja pielea împotriva substanțelor
periculoase, costumele de protecție, precum cele din seria Dräger SPC 4X00, reprezintă alegerea potrivită.
Acestea sunt realizate din material CPM și CLF și oferă o protecție completă împotriva celor mai fine particule
și pulberi. În plus, costumele oferă protecție împotriva multor soluții anorganice concentrate, alcaline sau acide,
și sunt foarte rezistente la o mare varietate de lichide organice. Sunt certificate CE și clasificate drept costume
de protecție chimică de tip 3, 4, 5 și 6.

Printre domeniile comune de utilizare se numără activitățile de decontaminare, întreținere, inspecție sau
curățare, decantare și umplere, manipulare de ulei și multe altele.

Indiferent de cerințe, aceste costume oferă o protecție corespunzătoare pentru orice aplicație

Combinezon cu glugă SPC 4400: Combinezonul are o deschidere în față, glugă, capete elastice la mâini și la
picioare. Se poate folosi individual, cu diferite aparate de protecție respiratorie, mănuși și încălțăminte.

Costum de protecție SPC 4800 cu bandă facială: Această variantă de costum de protecție cu bandă facială
se folosește în combinație cu o mască facială integrală. În plus, este preconfigurată cu mănuși și șosete
integrate.

Costum complet de protecție cu vizieră SPC 4900: Costumul complet de protecție se folosește cu un aparat
autonom de protecție respiratorie cu aer comprimat în interiorul costumului și este preconfigurat cu mănuși și
șosete integrate.

Dräger SPC 4400: Costumul de protecție ideal pentru activități simple.

Combinezoanele sunt disponibile în două materiale diferite (CPM și CLF). Extremitățile glugii, mânecilor și
pantalonilor sunt prevăzute cu o bandă elastică și o gaică pentru degetul mare. Fermoarul este amplasat în
centrul părții frontale și, la versiunea realizată din CPM, este prevăzut cu două clapete de acoperire, inclusiv
benzi adezive. Versiunea din material CLF este prevăzută cu închizători de tip arici în locul benzii, ceea ce
permite utilizarea repetată. De asemenea, zona gâtului este protejată cu o clapetă, pentru etanșarea sigură a
costumului. Combinezoanele sunt proiectate pentru a fi utilizate, de exemplu, cu o mască de unică folosință,
semimască sau mască facială integrală, aparat autonom de protecție respiratorie cu aer comprimat, sistem de
protecție respiratorie cu aducțiune asistată de aer sau aparat prevăzut cu furtun pentru alimentarea cu aer.
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Dräger SPC 4800: Protecție avansată

Costumul Dräger SPC 4800 se remarcă prin banda facială unică, care este integrată și în costumele Dräger
CPS, etanșe la gaze . Este moale, flexibil și extrem de ușor de manipulat și de purtat. Combinezoanele dintr-o
singură bucată, cu cusături lipite, etanșe la lichide, sunt prevăzute cu mănuși și șosete cu manșete, integrate
permanent, precum și cu fermoar pe partea din spate. Astfel se elimină pierderile de timp cu etanșarea
costumului cu bandă. Este proiectat pentru utilizare cu măști faciale integrale, de exemplu, în combinație cu
un aparat autonom de protecție respiratorie cu aer comprimat sau cu un sistem de protecție respiratorie cu
aducțiune asistată de aer, ori cu un aparat prevazut cu furtun pentru alimentarea cu aer comprimat.

Dräger SPC 4900: Protecție totală pentru muncitori și echipamentele lor

La fel ca și SPC 4800 și SPC 4900 are mănuși și șosete integrate permanent și fermoarul în spate. Costumul
se folosește cu mască facială integrală, în combinație cu un aparat autonom de protecție respiratorie cu aer
comprimat. SPC 4900 este prevăzut cu o glugă extra-lată, cu vizieră și un rucsac pentru protecția optimă a
aparatului autonom de protecție respiratorie cu aer comprimat. Aparatul autonom de protecție respiratorie cu
aer comprimat se poartă sub costum. Astfel, întregul echipament este protejat împotriva contaminării.

Detalii
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SPC 4400 SPC 4800 SPC 4900*
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Glugă cu șnur elastic și clapete de
protecție

Bandă facială Vizieră

Caracteristici SPC 4400
(CPM) 

SPC 4400
(CLF)

SPC 4800
antistatic SPC 4800 SPC 4900
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Combinezon Glugă și șnur elastic • •
Glugă și mască facială • •

Costum complet de protecție Cu vizieră •

M
at

er
ia

l Material CPM (galben) •
CLF (portocaliu) • • • •
CLF (oliv) • •

C
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Fermoar Față • •
Spate • • •

Mănuși Mănuși laminate •
Mănuși butilice • •
Manșete pentru mâneci •

Fără mănuși Manșete elastice • •
Cu gaică pentru degetul mare • •

Șosete Design antistatic •
Șosete cu manșete • • •

Fără șosete Manșete elastice pentru glezne • •
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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.
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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 Panorama Nova®

Masca pentru protecție respiratorie Panorama Nova® îndeplinește
cele mai înalte cerințe cu privire la protecție, etanșeitate și calitate.
Consacrată la nivel mondial de câteva decenii, masca integrala prezintă
siguranță absolută la protejarea căilor respiratorii și a ochilor.
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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.
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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.
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS 3000 reprezintă o nouă generaţie de aparate de respirat de
înaltă performanţă pentru pompieri. Îmbinând confortul cu performanţe
pneumatice excepţionale, acest aparat de respirat este destinat
aplicaţiilor în care simplitatea şi uşurinţa utilizarii sunt esenţiale. Cu o
greutate redusă dar, în acelaşi timp, robust şi uşor de purtat, PSS 3000
conferă o protecţie respiratorie de cel mai înalt nivel.
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Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 – o cască multifuncțională și universală pentru
cerințele diverse ale echipelor de salvare în timpul misiunilor de căutare
și salvare, activităților forestiere și de stingere a incendiilor de vegetație,
accidentelor rutiere, misiunilor de salvare la altitudini mari, misiunilor de
salvare pe apă și oricărui tip de asistență tehnică.
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Cizme din nitril P

Cizmele de protecție cu vârf ranforsat oferă o protecție excelentă
împotriva perforărilor, tăieturilor și rupturilor și un nivel excepțional de
confort, fiind disponibile în mărimile 43-50 (mărimi Regatul Unit 9-16,5).
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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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Mănuşi din bumbac

Pot fi purtate sub mănuşile de protecţie, dacă este necesar.
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Supramănuşi din tricotril

Mănuşi ce îmbină rezistenţa la tăieturi cu protecţia împotriva
substanţelor chimice disponibile în mărimile 10-11.
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ChemTape®

ChemTape® cu rezistență la substanțe chimice este adecvată pentru
utilizarea cu salopetele SPC 4400 care nu includ mănuși, bandă facială
sau șosete pentru cizme atașate permanent. Poate fi utilizată după
îmbrăcarea costumului și oferă rezistență optimă în punctele de contact
dintre materialul costumului și componente.

Produse asociate
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Dräger SPC 2400 PVC / Flexothane

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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SPC 4700 cu CVA 0700

Comfort și mobilitate, plus protecție optimă: acest lucru il obțineți când
combinați costumul de protecție etanș la lichide Dräger SPC 4700 cu
vesta cu ventilație CVA 0700. Acest costum de tip 3 oferă o protecție
fiabilă împotriva substanțelor chimice, în timp ce vesta asigură un flux
continuu de aer de respirat, precum și o circulație plăcută, cu efect
răcoritor a aerului.
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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 5900

Dräger CPS 5900 este combinezonul etanş, de unică folosinţă, de
protecţie împotriva substanţelor chimice ideal pentru incidentele cu
materiale periculoase. În cazurile în care este esenţială o protecţie
completă împotriva gazelor, lichidelor şi particulelor periculoase, acest
combinezon de protecţie uşor este echipamentul ideal.
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CPM material acoperit cu strat barieră de
protecție

CLF material fleece de suport
Frecvență de utilizare 1 proiectat pentru utilizare limitată 3

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

Proprietățile materialelor

Durată de depozitare 2

SPC 4800 și 4900: 10 ani
Date despre permeabilitate Baza de date Dräger VOICE actualizată permanent conține informații de încredere

despre rezistența la substanțe chimice: www.draeger.com/voice
ISO 16602 Cerințe internaționale pentru

îmbrăcămintea de protecție
EN 14605 Cerințe ale UE pentru îmbrăcămintea de

protecție
Tip 3 și 4

EN ISO 13982-1 Cerințe ale UE pentru îmbrăcămintea de
protecție
Tip 5

EN 13034 Cerințe ale UE pentru îmbrăcămintea de
protecție
Tip 6

EN 1073-2 Cerințe ale UE pentru îmbrăcămintea de
protecție împotriva contaminării radioactive

EN 14126 Cerințe ale UE pentru îmbrăcămintea de
protecție împotriva agenților infecțioși

Certificări pentru costume

EN 1149 Cerințe ale UE pentru îmbrăcămintea de
protecție – proprietăți electrostatice

1 Conform definiției ISO 11610
2 Fără utilizare și cu respectarea condițiilor de depozitare specificate
3 SPC 4400 (CPM) este proiectat exclusiv pentru unică folosință.

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

S M L XL XXL XXXLCostume și mărimi

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

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

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

SPC 4800 CLF
SPC 4800, portocaliu R 63 493 R 63 494 R 63 495 R 63 496 R 63 497 R 63 498
SPC 4800 antistatic, portocaliu R 63 417 R 63 418 R 63 419 R 63 420 R 63 421 R 63 422
SPC 4800 antistatic, oliv 37 02 569 37 02 568 37 02 567 37 02 566 37 02 565 37 02 564

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

Vestă de confort
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 (L) R 45 104

Mănuși

Mănuși exterioare Tricotril®, mărimea 10 R 55 968

Mănuși exterioare Tricotril®, mărimea 11 R 55 966
Mănuși exterioare mari, mărimea 14 R 55 969
Mănuși din bumbac R 50 972

ChemTape® R 63 069

Cizme ESD
(pentru utilizare cu SPC 4800 antistatic)
Cizme de protecție ESD din PVC, mărimea 40 (mărime UK 6,5) R 62 441
Cizme de protecție ESD din PVC, mărimea 41 (mărime UK 7- 7,5) R 62 463
Cizme de protecție ESD din PVC, mărimea 42 (mărime UK 8 -
8,5)

R 62 464

Cizme de protecție ESD din PVC, mărimea 43 (mărime UK 9 -
9,5)

R 62 465

Cizme de protecție ESD din PVC, mărimea 44 (mărime UK 10-
10,5)

R 62 466

Cizme de protecție ESD din PVC, mărimea 45 (mărime UK 11 -
11,5)

R 62 467

Cizme de protecție ESD din PVC, mărimea 46 (mărime UK 12 -
12,5)

R 62 468

Cizme de protecție ESD din PVC, mărimea 47 (mărime UK 13 -
13,5)

R 62 469

Cizme de protecție ESD din PVC, mărimea 48 (mărime UK 14 -
14,5)

R 62 470

Tricotril® este o marcă comercială înregistrată a KCL.
ChemTape® este o marcă comercială înregistrată a Kappler Inc.
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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

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