Fartuch antyelektrostatyczny wykonany z tkanin: Antistatic, Negastat Grid

Certyfikat oceny typu WE
1. Fartuch wykonany jest z tkaniny ANTISTATIC (65% PES, 34% CO, 1% włókno
przewodzące), o masie powierzchniowej 250 g/m 2. występuje w kolorze: CPN, zielony
Na fartuch wariantowo może być naszyta taśma z materiału odblaskowego.
Wyroby spełniają wymagania norm zharmonizowanych:
PN-EN 340:2006
Odzież ochronna. Wymagania ogólne

PN-EN1149-5:2009
.
Przeznaczenie:
Odzież stanowi ochronę przed działaniem elektryczności statycznej.
Fartuch antyelektrostatyczny posiada zdolność do odprowadzania ładunku elektrycznego
poprzez zapewnienie bezpośredniego kontaktu ze skórą, np. na szyi i nadgarstkach, w
celu zapobiegania wyładowaniom zdolnym do zainicjowania zapłonu.
Odzież może być stosowana w strefach zagrożenia wybuchem:
Fartuch musi być użytkowany łącznie ze spodniami antyelektrostatycznymi i z obuwiem
elektroprzewodzącym o oporze upływu mniejszym niż 105 Ω (zgodnie z PN-EN ISO
20345:2007).

Opis wyrobu:

Fartuch typ MER–ANTISTATIC F1 na guziki
Fartuch u góry wykończony wykładanym kołnierzem, wykonany jest z zapięciem
przednim na 5 guzików plastikowych, zapinanych na wierzchu. Przody i tył wykonane bez
karczków. Przy szwach bocznych z przodu fartucha po obydwu stronach, na wysokości
talii, wykonane są kieszenie zewnętrzne ze skośnymi otworami. Na lewej części przodu,
na wysokości piersi wykonana jest kieszeń zewnętrzna z poziomym otworem.
Tył fartucha jest dwuczęściowy, ze stębnowanym szwem po środku. W szwy boczne na
wysokości talii wszyty pasek zapinany na dwa guziki.
Rękawy są jednoczęściowe ze szwem pod pachami, u dołu wykończone mankietami z
zapięciem na guzik celem dopasowania do obwodu ręki.

Fartuch typ MER–ANTISTATIC F2 na napy
Fartuch u góry wykończony wykładanym kołnierzem, wykonany jest z zapięciem
przednim na 6 metalowych zatrzasków przykrytych tkaniną zasadniczą. Przody i tył
wykonane bez karczków. Z przodu fartucha po obydwu stronach, na wysokości talii,
wykonane są kieszenie wewnętrzne ze skośnymi otworami. Na lewej części przodu, na
wysokości piersi wykonana jest kieszeń zewnętrzna z poziomym otworem.
Tył fartucha jest dwuczęściowy, ze stębnowanym szwem po środku. W szwy boczne na
wysokości talii wszyty pasek zapinany na dwie zatrzaski.
Rękawy są jednoczęściowe ze szwem pod pachami, u dołu wykończone mankietami z
zapięciem na zatrzaski celem dopasowania do obwodu ręki.

Okres trwałości:
Odzież zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia niedającego się usunąć
bez obniżenia poziomu ochrony.

Dostępne typy fartuchów:
TYP FARTUCHA

SYMBOL

Fartuch na guziki

MER–ANTISTATIC F1

Fartuch na napy

MER–ANTISTATIC F2

2. Fartuch wykonany jest z tkaniny Indestructible Negastat Grid (64% poliester, 35%
bawełna, 1% włókno przewodzące), o masie powierzchniowej 245 g/m2.
Występuje w kolorach: CPN, zieleń, szary, czerwony, biały, granat.
Wyroby spełniają wymagania norm zharmonizowanych:
PN-EN 340:2006
Odzież ochronna. Wymagania ogólne
PN-EN1149-5:2009
Przeznaczenie:
Odzież stanowi ochronę przed działaniem elektryczności statycznej.
Fartuch antyelektrostatyczny posiada zdolność do odprowadzania ładunku elektrycznego.
Fartuch musi być użytkowany łącznie ze spodniami antyelektrostatycznymi i z obuwiem
elektroprzewodzącym o oporze upływu mniejszym niż 10 5 Ω (zgodnie z PN-EN ISO
20345:2007).
Dostępne typy fartuchów:
TYP FARTUCHA

SYMBOL

Fartuch na guziki

MER–AN/NS F1

Fartuch na napy

MER–AN/NS F2

Jednostka notyfikowana biorąca udział w procesie oceny zgodności:
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Fartuch antyelektrostatyczny, typ: MER – ANTISTATIC F1

Fartuch antyelektrostatyczny, typ: MER – AN ANTISTATIC F2

