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Vegyvédelem 
 

VS 20 sorozat – SILVERFLASH TÍPUS 
A VS 20 SILVERFLASH® védőruha anyagának leírása: 
A SILVERFLASH anyag váza 100% para aramid tartószövet mely kívül nagy vegyi ellenálló képességű 
elasztomer anyaggal van bevonva. Az anyag összességében egy 6 rétegből álló lamiátum, amely 2 hő 
ellen védő alumínium és 3 vegyi anyagok ellen védő réteget tartalmaz. Jellemző tulajdonságai: 
 A ruha külső rétege permanensen elektromosan vezető képes (EN 

1149-5:2008-04).  
 Extrém magas hőállóság, kiváló időjárás és ózón állóság, és az 

öregedés hatásait is jól tűri 
 Nagyon jól ellenáll a vegyi anyagoknak és a gázok áthatolása 

minimális (harci gázok ellen is alkalmas) 
 Alkalmazási területek: gyógyszeripar, klinikák, honvédelem és 

katasztrófavédelem, ipar és tűzoltóságok (korlátlan használatra) 
 Színe:      ezüst  
 Extrém termikus tűrőképesség 

- rövid ideig akár 850 ○C (lobbanás) 
- rövid ideig akár -196 ○C (folyékony nitrogén) 

 Visszatükrözi a sugárzó hőt és a napsugarakat, és így  
jelentősen javítja a ruhán belüli klima egyensúlyát. 

 Kiemelkedően jó mechanikai terhelhetőség a teljes élettartam  
alatt alacsony fajlagos súly mellett 

 Minősítve: EN 943 2 rész (ET) –1a  
 (Ipar és tűzoltóságok) Ex Zona 0 
 EN 14126 / EN 1149 / 
 EN 11612 / EN 469 / EN 1073-2 

 Súlya:  (7,5 kg az extrák nélkül)  
 Élettartam: 15 év – a gyártói előírások figyelembevételével 
 Védőkesztyűk: WIPAN CK 9-10 méretben 

(rendelésnél kérjük megadni) 
Alternativ: WIPAN CK+ / Tempo-Cook / – Butoflex  
(rendelésnél kérjük megadni) 

 Csizmák mérete: 42-től 47-ig (rendelésnél kérjük megadni) 
 VS 20 látómező aranyozott bevonattal  
 A vegyvédelmi és a hővédő ruha világszerte az egyedülálló 

kombinációja. 

Cikkszámok: 
160 cm - 175 cm testmagassághoz:   0220-222 M 
170 cm - 185 cm testmagassághoz: 0220-222 L 
180 cm - 190 cm testmagassághoz: 0220-222 XL (Standard) 
190 cm - 200 cm testmagassághoz: 0220-222 XXL 

VS 20 SYKAN® 4 ruha jellemzői, osztályozás: 
Vegyi ellenálló képesség*  
  
Mechanikai ellenálló képesség*  
  
Hő**: Kontakt hő kb. 850° C +/-50° C  
  
Hő**: Forró gőz kb. 350 ° C  
  
Hő**: Sugárzó hő kb. 1000 ° C   
  
Hideg**: Kontakt hideg –30°-on  
  
Hideg**: Kontakt hideg –80°-on  
  
Hideg**: Kontakt hideg –100°-on  
További információk a védőruha katalógus bevezetőjében 

A legfontosabb jellemzők piktogramokkal jelölve:  


