4500/4505Technický list
Ochranné obleky 3M™ 4500 a 3M™ 4505
Ochranné oděvy 3M™ 4500 jsou určeny pro ochranu proti ne-nebezpečným
prachovým částicím. Ochranné oděvy 3M™ 4505 jsou určeny pro ochranu
proti ne-nebezpečným prachovým částicím a postřiku kapalinami.

• Elastické provedení pasu, kotníků a manžet pro pohodlí a volnost
pohybu
• Oboustranný zip chráněný uzavírací klopou pro pohodlí a zvýšenou
ochranu (jen 4505)
• Netřepivý materiál
• 3M 4500: prodyšný materiál pro pohodlí a ochranu proti prachovým
částicím
• 3M 4505: Silný (67 g/m2) laminovaný materiál pro zvýšenou ochranu
proti kapalinám a mimořádnou odolnost

Schválení
Označení CE uděleno dle směrnice o OOP (89/686/ECC), kategorie I
Tento výrobek pomáhá chránit proti minimálnímu rizikům, jako jsou postřik
ne-nebezpečnými kapalinami či ne-nebezpečné prachové částice, jak je
definováno ve Směrnici 89/686/EEC.

Materiály
Polypropylen (4500) / Polypropylen / Polyetylenový laminát
(4505)
Kov/nylon/lemování z polyesteru
Neoprenová pryž

Zip
Elastické
prvky
Nitě

Polyester / Bavlna

Tento výrobek neobsahuje součásti vyrobené ze silikonového latexu ani
z latexu přírodního kaučuku.

Velikosti
Vhodná velikost ochranného obleku musí být zvolena tak, aby pracovník
měl dostatečnou volnost pohybu pro danou práci a přitom oblek bezpečně
seděl.

Výška
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL

164 – 170 cm
167 – 176 cm
174 – 181 cm
179 – 187 cm
186 – 194 cm
194 – 200 cm
200 – 206 cm

Neperte
Nebělte

Hlavní přednosti

Oděv

Omezené použití

Prsa
84 – 92 cm
92 – 100 cm
100 – 108 cm
108 – 115 cm
115 – 124 cm
124 – 132 cm
132 – 140 cm

Výška

Prsa

Skladování a likvidace
• Skladujte na suchém čistém místě v originálním obalu, chraňte před
přímým sluncem, zdroji vysokých teplot a výpary rozpouštědel
• Skladuje v prostředí o teplotě -20 °C až +25 °C a relativní vlhkosti nižší
než 80%
• Skladová životnost je za předpokladu dodržení výše uvedených
podmínek tři roky od data výroby
• Poškozený či silně kontaminovaný oděv vyměňte za nový dle platných
místních pravidel či předpisů
• Manipulaci s kontaminovaným oděvem a jeho likvidaci věnujte náležitou
pozornost a postupujte podle platných předpisů

Chráníme Váš svět TM

Nežehlete

Nečistěte chemicky
Hořlavý - uchovávejte
mimo dosah jisker
a plamenů
Pouze pro jednorázové
použití - nepoužívejte
opakovaně

Nesušte v sušičce

Varování a upozornění
Před použitím si přečtěte všechny informace pro uživatele výrobku
a ujistěte se, že je výrobek vhodný pro použití a správně sedí.
Na výrobku není dovoleno nic pozměňovat ani jej upravovat.
Nepoužívat:
• V případě kontaktu s těžkými oleji, jiskrami nebo plamenem, nebo
hořlavými kapalinami;
• Za situací vedoucích k hromadění tekutiny na oděvu;
• V prostředí, kde hrozí významné nebezpečí mechanického poškození
(oděr, roztržení, pořezání);
• V prostředí s možností expozice nebezpečným látkám, Typu 4/5/6 dle
certifikace;
• V prostředí s nadměrným působením tepla.

Způsoby použití a funkce
Ne-nebezpečné částice
Lehké potřísnění kapalinami
Potřísnění ne-nebezpečnými kapalinami
Silné potřísnění/ Postříkání kapalinami
Nebezpečné částice prachu a vlákna
Organická rozpouštědla
Souvislý kontakt s tekutinou / ponoření
Kyseliny/Zásady
Plyny a výpary

Ano
0
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

V každém případě je třeba provést vyhodnocení rizik. Vždy si přečtěte
informace o výrobku. Při zajišťování požadované ochrany zvažte
jednotlivá omezení a parametry výrobku. V případě pochybností se
obraťte na bezpečnostního specialistu.
Pro další informace o 3M výrobcích či službách kontaktujte společnost 3M.
Důležité upozornění
Tento návod je pouze přehled. Neměl by být použit jako jediný prostředek pro výběr
ochranného oděvu. Před použitím jakéhokoliv ochranného oděvu si musíte přečíst
a porozumět pokynům pro uživatele pro každý výrobek. Musí být dodržována legislativa
specifická pro danou zemi. V případě pochybností se obraťte na bezpečnostního
specialistu. Výběr nejvhodnějšího osobního ochranného prostředku (OOP) závisí na dané
situaci a měla by jej provádět kompetentní osoba, která dobře zná skutečné pracovní
podmínky a parametry osobních ochranných prostředků.

3M Česko, s. r.o.
Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
www.3m.cz/oopp

