Kombinált védelem szemcsefúvással végzett munkákhoz
MSZ EN 14594 és MSZ EN 397:2000 szabványoknak megfelelő C4-plus és P4-plus
típusú sisakok védőmellénnyel

C4-plus

P4-plus
Védősisakok

A szemcsefúvással (homokszórással) végzett munkák különösen nagy megterhelést jelentenek a munkát
végző személyek számára. Akinek csak egy kis tapasztalata is van ezen a területen, az egyetért ezzel a
megállapítással. A fejvédelem, légzésvédelem, látásvédelem és testvédelem kombinált védőeszközeként
kialakított sisakok, a biztonságos munkavégzést és a megfelelő munkakörülményeket figyelembe vevő
védelem alapvető felszerelései.
A C4-plus és a P4-plus típusú sisakok viselőjüknek különleges biztonságot garantálnak. A sisakok anyaga
üvegszál-erősítésű poliészter, melyet kívül egy gumi védőréteggel vontak be. Ez a megoldás a sisakhoz
csapódó részecskék okozta zajokat a minimális szintre csökkenti. A sisakba befújt tiszta – belégzésre
alkalmas – levegő komfortos túlnyomást és így magasfokú légzésvédelmet biztosít. A sisakba beáramló
levegő megfelelő mennyiségéről a felhasználót a sárga áramlásjelző indikátor folyamatosan tájékoztatja.
A sisakba épített ablakot egy szitaszövetből készült védőrács és egy előtét ablak védik a mechanikai
behatásoktól. Sérülés, vagy kopás esetén ezek bármikor könnyen cserélhetők. A nyakrészen egy ugyancsak
cserélhető, pamutból készült záró-gallér van elhelyezve. A mellet, a vállakat és a hátat védő mellény anyaga
választhatóan lehet bőr, Bisonyl (szövettel erősített műbőr szerű anyag), vagy természetes bő.

Főbb jellemzők és előnyök





A C4-plus típus egy sík felületű (145 x 90 mm nagyságú) ablakkal rendelkezik,
A P4-plus típusba egy széles, ívelt ablak van beépítve (165 x 110 mm),
Állítható fejkosár szolgálja a jó hordási komfortot
Sok alkatrész, mint pl. az ablak gumitömítése, könnyen és egyszerűen cserélhető,




Speciális gumibevonat csökkenti a zajszintet, és a sisak kopását,
Az áramlásindikátor folyamatos munkavégzést tesz lehetővé.

A C4-plus és a P4-plus védősisakok levegőellátását jól lehet kombinálni a hűtésre vagy melegítésre állítható
Vortex légkondicionáló egységgel.
Cikkszámok:
144153 C4-plus, bőr mellénnyel
144151 C4-plus műbőr mellénnyel
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144173 P4-plus bőr mellénnyel
144151 P4-plus műbőr mellénnyel

