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Chem 100 Chemiepak
Het Chem 100 is een chemisch bestendige één-delig combinatie / chemiepak en is ontworpen om de
gebruiker en ademlucht apparatuur te beschermen tegen chemische calamiteiten waar gasdichte bescherming
niet noodzakelijk wordt geacht.
Bij het ontwerp van het pak is er veel aandacht besteed aan het comfort van de gebruiker, bewegingen
binnen het pak zijn onbeperkt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de gebruiker zijn / haar armen uit de
mouwen kan halen om bijvoorbeeld de ademlucht apparatuur bij te stellen of om aantekeningen te maken.
Uitgerust met een flexibel 0,75 mm vizier weke een breed panorama uitzicht biedt. Als alternatief kan er een
half star anti-mist vizier geplaatst worden.
Het pak is gemaakt in een universele uitvoering waarbij de heupriem ondersteuning biedt zodat voor ieder
persoon het pak aangenaam zit. Het pak kan worden uitgevoerd met een aansluiting voor een alarm systeem,
lamp en volglijn. Een externe luchtaansluiting kan op het pak bevestigd worden om bijvoorbeeld lucht
toevoer te realiseren uit een externe luchtvoorziening tijdens decontaminatie procedures.
Evenals de Chem 200 is het pak snel aan te trekken, zodat de inzet snel kan beginnen.
Alle pakken bevatten voldoende uitlaat ventielen zodat een overmaat aan druk ontlucht kan worden.

Er is een grote materiaalkeuze beschikbaar; PVC (ook antistatisch ATEX en vlamvertragend), Neopreen,
Butyl, Viton/Butyl, Hypalon, Beperkte gebruiksduur / Disposable, Etc.

Specificaties:
handschoen verwissel systeem

uniek Matcon manchet systeem
voldoet aan de CE eisen
- EN 14605 type 3 PB [3] en type 4 PB [4]
- EN 340

Extra opties:
materiaalkeuze
- PVC
- anti statische en brandvertragend PVC
- Neopreen
- Butyl
- Hypalon/Neopreen/butyl
- Viton Butyl op Polyester
- MAT TECH (materiaal met beperkte gebruiksduur)
- etc.
rits opties
- kunststof rits met dubbele geleiding en overflap
- metalen rits met enkele geleiding en overflap
- vloeistof dichte rits
broekspijp opties
- enkele broekspijp
- elastische binnen broekspijp met elastische voetband en een rechte buiten broekspijp
- elastische binnen broekspijp met elastische voetband en een elastische buiten broekspijp
- sok optie met rechte buiten broekspijp
- sok optie met elastische buiten broekspijp
- degelijke vinyl veiligheidslaarzen S5 met stalen neus en tussen zool, welke permanent bevestigd zijn
aan het pak
- laarzen kunnen vast aan het pak bevestigd worden
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