Oděv GoodPRO FR2 FireSnake - zásahový jednovrstvý
Suit GoodPRO FR2 FireSnake - firefighters 1 layer
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Materiál / Material:

53% Kermel®, 39% Lenzing FR®, 6% Technora, 2% uhlíková vlákna, vazba RipStop,
gramáž 230 g/m2, FC úprava proti vodě a chemickým kapalinám
53% KERMEL®, 39% Lenzing FR®, 6% Technora, 2% conductive fibers, Fluor-carbon adjustment
against water and chemical liquid, weave RipStop, weight 230 g/m2

Popis / Description:

Tento jednovrstvý zásahový dvoudílný ochranný oděv se skládá z bundy a kalhot s reflexními pásy /barvy žluté, 50 mm/ a nápisem HASIČI v reflexním
rámečku. Tkanina obsahuje vodivá vlákna pro bezpečný odvod statické elektřiny. Navíc poskytuje omezenou ochranu proti negativním účinkům chemických kapalin. Materiál oděvu při styku s plamenem nebo s malými hořícími částicemi pouze zuhelnatí,
ale oheň se dál nešíří, a tím se zabrání úrazům vznikajícím kontaktem s hořícím oděvem. Tento oděv
poskytuje svému uživateli nejen ochranu, ale i pohodlí a komfort. Je prodyšný a vzdušný. Materiál je
hygienicky nezávadný, stálobarevný a zajišťuje i dobrou odolnost proti mechanické zátěži.
This protective suit for firefighters consists of jacket and trousers with reflective tapes (yellow colour
50 mm) and with inscription “firemen” in a reflective frame. The fabric contains the conductive fibers
for safe removal of static electricity. This suit provides limited protection against the negative effects
of chemical liquids. The material of the suit being exposed to fire or burning particles carbonizes
but the fire doesn’t spread further. Therefore injuries from the contact with burning cloth are being
prevented.

Použití / Using:

Ochranný zásahový oděv FR 2 FireSnake je určen především pro likvidaci požárů a zásahy ve
venkovním prostředí.
Míru ochrany a především komfortu užívání tohoto oděvu ještě umocníte použitím nehořlavého funkčního prádla GoodPRO HEROLD FR jako základní ochranné vrstvy (viz. str. 44).
Protective suit for firefighters FR2 FireSnake is primarily intended for fire fighting in the
outdoor conditions.
You can use underwear GoodPRO Herold FR for your better protection and comfort (page 44).
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