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облекла
Защитни

E N 533

ISO 14116

Index 1

Широката гама от висококачествени, стилни защитни 

облекла на 3М™ предоставят на потребителя дишащ 

комфорт за тялото и защита по време на работа, на 

която можете да се доверите.

Тази гама осигурява увереност при употреба на 

облеклата за защита от много индустриални 

опасности.  

Избрани Характеристики

 + Еластична качулка от 3 части, талия и глезени, 
осигуряващи удобно прилягане по тялото и 
свобода на движение (само за избрани модели)

 + Двупосочен цип с покриване, осигуряващ 
допълнителна защита от замърсявания

 + Допълнителна обработка например, за подобряване 
устойчивостта на разпространение на пламъци 
или подобряване на отблъсквателните свойства 
към петрола и течностите на алкохолна основа 
(само за избрани модели)

 + Плетени/трикотажни маншети повишаващи 
усещането за комфорт при носене (само за 
избрани модели)

 + Анти-статични качества (само при някои модели)

 + Гащеризоните на 3М™ не съдържат компоненти 
от естествен каучук или силикон

 + Размери: от S до 4XL (при повечето модели)

Разработени да осигуряват защита. Проектирани да бъдат удобни

Таблица със символни означения

Символ Наименование/Действие Номер по стандарт

Защитно облекло – химично

Тип 6 – защитно действие срещу течни 

химикали (цял костюм)
EN 13034 + A1

Тип 5 – защитно действие срещу твърди 

частици във въздуха
EN ISO 13982-1

Тип 4 – защитно действие срещу течни 

химикали (непропускливост на аерозоли)
EN 14605 + A1

Тип 3 – защитно действие срещу течни 

химикали (непропускливост на течности)
EN 14605 + A1

Защитно действие – причинители на инфекции EN 14126

Защитно действие срещу радиоактивни 

замърсявания
EN 1073-2

Защитно облекло – електростатични свойства 

– повърхностна устойчивост
EN 1149-5

Защитно облекло – ограничено разпространение 

на пламък

EN 533 / ISO 14116 

(Индекс 1)
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3M™ Защитни облекла 4500 и 4505

Материал на плата

4500 е направен от един слой 45 гр/м2  вплетени нишки 

от полипропилен, осигуряващ мека дишаща вътрешна 

среда и същевременно предоставя достатъчно здрава 

и стабилна защита за общо приложение.

4500

4505 е направен от плътен и здрав 67 гр/м2 ламиниран 

полиетиленов материал, включващ мек основен слой и 

висококачествен полиетиленов ламинат, който прави 

гащеризона подходящ за работа в приложения с ниска 

степен на опасност.

4505

На пазара, 4500 и 4505 са представени като защитни облекла от СЕ  Категория I, които 

са подходящи за употреба в ниско рискови среди. Независимо дали се използват за 

домашна работа от типа „направи си сам“, леко индустриално почистване и поддръжка 

или в среди където са важни чистотата и хигиената, моделите 4500 и 4505 са чудесно 

икономично решение, чрез което да се опази потребителя чист и сух.

4500
Характеристики и предимства:

Дишаща и лека защита

 + Здрава, издръжлива 45 гр/м2 тъкан от 
полипропилен

 + Външен цип с капак за удобство и допълнителна 
защита

 + Еластичност на качулката, маншетите/
ръкавели, при глезените и кръста

 + Предлага се в синьо и бяло

3M™ Защитен Гащеризон 4500

Цвят: бял, син

CE Категория I

Размери: S-4XL

Типични приложения:

 + Леко промишлено почистване

 + Складове

 + Хигиенизиране

 + Домашна работа „Направи Си 
Сам“

4505
Характеристики и предимства:

 + Защита при работа с леки не-опасни течности

 + Дебел, ламиниран материал за допълнителна 
здравина

 + Отблъсква вода и някои не-опасни масла

 + Еластични качулка, маншети и покрития за 
глезените и кръста

 + Двустранен цип с капак за удобство 

3M™ Защитен Гащеризон 4505

Цвят: бял

CE Категория I

Размери: S-4XL

Типични приложения:

 + Леко промишлено почистване

 + Складове

 + Хигиенизиране

 + Домашна работа „Направи Си 
Сам“

 + Работа с вода
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облекла
3M™ Защитни

3M™ Защитен гащеризон 4510

Характеристики и предимства:

 + Отлична защита срещу сухи частици и 
пръски от определени течни химикали (СЕ 
Тип 5/6)

 + Ламиниран микропорест материал

 + Двупосочен цип с капак осигуряващ 
удобство и допълнителна защита от 
замърсители

 + Еластични маншети и покрития за 
глезените и кръста за по-добро прилягане и 
свобода на движение

 + Ниско отделяне на частици

 + Антистатично обработени

Сертифициран като ЛПС, моделът 4510 е 

икономичното решение, когато се търси 

предпазване от пръски, като тези при боядисване. 

Материалът е микропорест, позволява на въздуха 

да излиза от костюма, като същевременно 

предпазва от опасностите от външната страна.

Материал на плата

Антистатичния обработен материал на 4510 с 

помощта на слой от меки вплетени нишки от 

полипропилен и слой от лек, но висококачествен, 

анти-статично третиран полиетиленов ламинат, 

който придава добри нива на бариерна ефективност 

и защита.

Типични приложения:

 + Леко промишлено почистване

 + Поддръжка на машини

 + Боядисване и прахово покритие

 + Полагане на покрития и използване на смола

 + Криминално разследване

3M™ Защитен Гащеризон 4510 Тип 5/6

Цвят: бял

CE Категория III

Размери: S-4XL

Подходящи по преценка

 + Азбест инспекции и отстраняване

 + Подготовка на площадки, поставяне на изолация

 + Производство на цимент

 + Шлайфане и полиране

 + Фармацевтични процеси и работа с токсични 
прахове

 + Чисти помещения
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3M™ Защитен гащеризон 4515

Подходящи при преценка

 + Производство на цимент

 + Шлайфане и полиране

 + Леко промишлено почистване

 + Поддръжка на машини

Ефективна защита от прах на изгодна цена

Моделът 4515 е икономично решение, когато се търси защита от 

прах, като например експозиция на азбест при инспекция. Гащеризонът 

е изработен от дишащ материал, който предпазва от външната 

си страна и същевременно позволява извеждане на въздуха от 

вътрешната му страна, за да се намали натрупването на топлина и 

присъщия към нея дискомфорт.  

Характеристики и предимства:

 + Отлична бариера срещу сухи частици и пръски 
от определени течни химикали (СЕ Тип 5/6)

 + Здрав,високо дишащ 50 гр/м2 SMS материал, 
с ниско отделяне на частици

 + Двупосочен цип с капак осигуряващ удобство 
и допълнителна защита

 + Еластични маншети и покрития за глезените 
и кръста за по-добро прилягане и свобода на 
движение

 + Предлага се в бяло, синьо, червено и оранжево

Типични приложения:

 + Азбест инспекции

 + Подготовка на площадки, поставяне 
на изолация

3M™ Защитен Гащеризон 4515 Тип 5/6

Цвят: бял, син, червен и оранжев

CE Категория III

Размери: S-4XL

Материал на плата

Материалът от който е изработен 4515 е 

комбинация от различни слоеве полипропилен. По този 

начин се постигат защитни свойства на материала 

в същото време намаляване на топлината във 

вътрешността на гащеризона и подобрява на 

комфорта.  
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3M™ Защитен гащеризон 4520

С помощта на най-новата лека, дишаща материя, 3М™ представя 

защитен гащеризон 4520 като защитно облекло с ЛПС Категория III, 

Тип 5/6.

Характеристика и предимства

 + Най-новата технология за дишащ 
материал, с която се намалява 
топлинния стрес и се осигурява дишащ 
комфорт през целият ден

 + Изключително лек в сравнение с много 
сертифицирани защитни гащеризони, 
налични на пазара

 + 3-панелна еластична качулка за по-добра 
съвместимост с други ЛПС

 + Трикотажни маншети и еластичност 
при талията и глезените за по-голямо 
удобство и свобода на движение

 + Двустранен цип със запечатващ се 
капак за допълнително удобство и 
повишена защита

 + Анти-статичност за намаляване на 
натрупването на електростатичен 
заряд

 + Отговаря на изискванията за вътрешно 
пропускане според EN 1073-2 за защита 
срещу радиоактивни частици

Типични приложения:

 + Работа с азбест 

 + Подготовка на площадки, 
поставяне на изолация

Подходящи при преценка

 + Премахване на азбест

 + Производство на цимент

 + Шлайфане и полиране

 + Леко промишлено почистване

 + Поддръжка на машини

 + Фармацевтична обработка и обработка 
на токсични прахове

 + Строителство

 + Бояджийски операции

3M™ Защитен Гащеризон 4520 Тип 5/6

Цвят: бял със зелен панел на гърба

CE Категория III

Размери: S-4XL

Най-новата технология за обработка на материята

Със своята многопластова структура съставена 

от 5 пластова комбинация от полипропиленови 

слоеве, новият модел 4520 е специално проектиран 

да подобри извеждането на въздушният поток и 

дишащата способност на гащеризона, с което да се 

намали излишната топлина и да се повиши степента 

на комфорт. Трите средни пласта действат като 

филтър, който ефективно предпазва от опасен прах 

и пръски, а външните два пласта предлагат здравина 

и издръжливост и същевременно поддържат чувство 

на мекота и удобство при носене.

облекла
3M™ Защитни
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E N 533

ISO 14116

Index 1

3M™ Защитен гащеризон 4530 и 4530+

Моделите защитни облекла 4530 и 4530+ са СЕ Категория III, Тип 5/6 с 

дишаща технология на материала, осигуряват комфорт и допълнителна 

специализирана защита. 4530 е допълнитено обработен за ограничено 

разпространение на пламък, а покритието на 4530+ осигурява 

подобрена устойчивост към някои продукти на алкохолна основа.

Характеристика и предимства

 + Отлична бариера срещу сухи 
частици и ограничена защита от 
течни химикали (СЕ Тип 5/6)

 + Ограничена устойчивост на пламък 
според ISO 14116 / EN 533 Индекс 
1/0 (само за 4530)

 + Отблъскващо действие към алкохол 
и масла (само за 4530+)

 + Дишаща материя от 
полипропилен

 + Двустранен цип 
със запечатващ 
се капак за 
допълнително 
удобство 
и повишена 
защита

 + Трикотажни 
маншети и 
еластичност 
при талията и 
глезените за по-голямо 
удобство и свобода на 
движение

 + Ниско отделяне на частиците

 + Анти-статично обработени

 + Предлага се в синьо (с бял 
триъгълник) и бяло

Типични приложения:

 + Производство на цимент

 + Шлайфане на метал и полиране

 + Добив на петрол и газ

 + Поддръжка на машини

 + Леко промишлено почистване

Подходящи след преценка

 + Азбест инспекции

 + Подготовка на площадки, поставяне на 
изолация

 + Премахване на азбест

 + Фармацевтична обработка

 + Работа с токсичен прах

 + Боядисване и нанасяне на покритие

 + Използване на смоли

3M™ Защитен Гащеризон 4530+ Тип 5/6

Цвят: син със бял панел на гърба

CE Категория III

Размери: S-4XL

3M™ Защитен Гащеризон 4530 Тип 5/6

Цвят: син със бял панел на гърба

CE Категория III

Размери: М, L, XL, XXL

(само за материя на 4530)

С комбинирането на 

различни технологии 

за производство на 

полипропилен, моделите 

4530 и 4530+ позволяват 

извеждането на 

въздушният поток и 

увеличават дишащата 

способност на гащеризона, 

като се намали излишната 

топлина и съответно се 

повишава степента на 

комфорт. Трите средни 

пласта действат като 

спираща бариера, докато 

двата външни пласта осигуряват чувство на мекота.

Допълнителната обработка позволява на 4530 

ограничена защита от разпространение на пламък (ISO 

14116 / EN 533 Индекс 1) когато се носи върху защитно 

облекло с Индекс 2 или 3. Това може да удължи живота на 

по-скъпите термоустойчиви защитни облекла.

При модела 4530+ 

допълнителното 

отблъскващо действие 

срещу алкохол и 

масло, осигурява тези 

течности за се стичат 

по повърхността вместо да се просмукват навътре.

Материал на тъканта

4530

4530+
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3M™ Защитен гащеризон 4535

Ако търсите баланс между защита, издръжливост и допълнителен 

комфорт, то модел 4535 отговаря на тези изисквания. Сертифициран 

като ЛПС Ръководна Категория III, Тип защита 5/6, този модел използва 

дизайна на двойната материя с допълнителни функции за комфорт, за 

да се оптимизира приемствеността от потребителя.

Характеристика и предимства

 + Отлична бариера срещу сухи 
частици и ограничена защита от 
течни химикали (СЕ Тип 5/6)

 + Здрав, микропорест ламинатен 
материал с много ниско отделяне 
на частици

 + Дишащ панел на гърба за 
подобрена циркулация на въздуха 
и намаляване на топлинното 
натоварване

 + Двустранен цип със запечатващ 
се капак за допълнително 
удобство и повишена защита.

 + Трикотажни маншети и 
еластичност при талията и 
глезените за по-голямо удобство 
и свобода на движение

 + Ниско отделяне на частици

 + Анти-статично обработен

Типични приложения:

 + Поставяне на покрития и 
използване на смоли

 + Леко промишлено почистване 

 + Поддръжка на машини

 + Бояджийски операции

Подходящи, при преценка

 + Инспекции и премахване на азбест

 + Подготовка на площадки, поставяне 
на изолация

 + Производство на цимент

 + Шлайфане и полиране

 + Фармацевтични процеси и работа с 
токсичен прах

3M™ Защитен Гащеризон 4535 Тип 5/6

Цвят: синьо със бяло

CE Категория III

Размери: S-3XL

Материал на тъканта

Предната част на 4535 е изработен от комбинация 

от полипропиленов ламинат, 55 гр/м2. Големият син 

панел на гърба е направен от пет слоен комбиниран 

полипропилен, който придава отлични дишащи 

свойства и същевременно поддържа нивото на 

защита на Тип 5/6.

SMMMS заден панел

Микропорест ламинат филм

облекла
3M™ Защитни
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3M™ Защитен гащеризон 4540+

С комбинирането на различни технологии и ниво на защита Тип 5/6 с 

СЕ Категория III, моделът 4540+ е идеален за употреба при приложения 

където се изискват високи нива на защита и комфорт.

Характеристика и предимства

 + Отлична бариера срещу сухи частици и 
ограничена защита от течни химикали 
(СЕ Тип 5/6)

 + Мек и лек, микропорест ламинатен 
материал с много ниско отделяне на 
частици, който добре приляга по тялото 
и осигурява лекота на движението

 + Задният панел е направен от дишаща 
материя за подобрена циркулация на 
въздуха и намаляване на топлинното 
натоварване

 + Двустранен цип с напълно запечатващ 
се капак за допълнително удобство и 
повишена защита.

 + Три-панелна качулка за подобрена 
съвместимост с други висококачествени 
ЛПС

 + Трикотажни маншети и еластичност 
при талията и глезените за по-голямо 
удобство и свобода на движение

 + Анти-статично обработен

 + Слабо отделяне на мъх

Типични приложения:

 + Бояджийски операции

 + Полагане на покрития и работа със 
смола 

 + Леко промишлено почистване 

 + Поддръжка на машини

Подходящи, след преценка

 + Инспекции и премахване на азбест

 + Подготовка на площадки, поставяне 
на изолация

 + Производство на цимент

 + Шлайфане и полиране

 + Фармацевтични процеси и работа с 
токсичен прах

3M™ Защитен Гащеризон 4540+ Тип 5/6

Цвят: бял със син заден панел

CE Категория III

Размери: S-4XL

Материал на тъканта

Моделът 4540+ е изграден от комбинация на различни 

слоеве полипропилен, които осигуряват отлични нива 

на ефективна защита. 

Синият панел на гърба е направен от пет слоя 

полипропилен, който придава отлични дишащи 

свойства и същевременно поддържа нивото на 

защита на Тип 5/6.

SMMMS заден панел

Микропореста ламинирана тъкан
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3M™ Защитен гащеризон 4545

Моделът 4545 е мек отвътре, но същевременно е здрав отвън – 

гащеризонът е проектиран да бъде удобен за носене и достатъчно здрав 

за да предпазва, отличава се с СЕ Категория III, Тип 5/6. Сертифициран 

за защита от радиоактивни частици и биологични агенти, като 

намалява натрупването на електростатичен заряд.

Поради ниското отделяне на частици е подходящ за използване в много 

приложения, включително чисти стаи.

Характеристика и предимства

 + Отлична бариера срещу сухи частици и 
ограничена защита от течни химикали (СЕ Тип 
5/6)

 + Биологична защита според изискванията на EN 
14126

 + Мек, добре прилягащ по тялото микропорест 
ламинат 

 + Двустранен цип с напълно запечатващ се капак 
за допълнително удобство и повишена защита

 + Трикотажни маншети и еластичност при 
талията и глезените за по-голямо удобство и 
свобода на движение

 + Ниско отделяне на частици

 + Анти-статично обработен

 + Доставя се във вакуумирана опаковка, 
спестяваща място

Типични приложения:

 + Леко промишлено почистване 

 + Поддръжка на машини

 + Бояджийски операции

 + Покрития и работа със смола 

 + Криминално разследване

Подходящи, след преценка

 + Инспекции и премахване

 + Подготовка на площадки, поставяне на 
изолация

 + Производство на цимент

 + Шлайфане и полиране

 + Фармацевтична обработка и работа с 
токсичен прах

3M™ Защитен Гащеризон 4545 Тип 5-В/6-В

Цвят: бял

CE Категория III

Размери: S-4XL

Материал на тъканта

Материалът от който е изработен моделът 

4545 е с до 20% по лек от предходните 3М 

полиетиленови ламинирани материриали и е 

съставен от комбинация от мек слой полиетилен 

и висококачествен  ламинат, който има 

антистатични свойства и осигурява отлични нива 

на ефективна защита от течности. 

облекла
3M™ Защитни
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3M™ Защитен гащеризон 4565

Със своята СЕ Категория III, Тип на защита 4/5/6, моделът 4565 се 

отличава с висока степен на защита от течности, като същевременно 

е мек отвътре, приляга добре и е удобен за носене. 

Характеристика и предимства

 + Отлична бариера срещу сухи частици и 
ограничена защита от течни химикали 
и аерозоли (СЕ Тип 4/5/6)

 + Лепени шевове по целият костюм 
за по-добра защита и повишена 
издръжливост

 + Биологична защита според 
изискванията на EN 14126

 + Мек, добре прилягащ по тялото 
микропорест ламинат

 + Двустранен цип с напълно запечатващ 
се капак за допълнително удобство и 
повишена защита.

 + Три-панелна качулка за подобрена 
съвместимост с други ЛПС

 + Трикотажни маншети и еластичност 
при талията и глезените за по-голямо 
удобство и свобода на движение

 + Анти-статично обработен

 + Ниско отделяне на частици

Типични приложения:

 + Премахване на азбест

 + Фармацевтична обработка

 + Работа с токсичен прах

 + Чисти стаи

 + Работа с пестициди

Подходящи, след преценка

 + Азбест инспекции

 + Подготовка на площадки, поставяне на 
изолация

 + Производство на цимент

 + Шлайфане и полиране

 + Почистване и поддръжка на индустриални 
сгради

 + Боядисване и работа със смоли 

3M™ Защитен Гащеризон 4565 Тип 4-В / 5-В / 6-В

Цвят: бял с шевове подлепени в червено

CE Категория III

Размери: S-4XL

Mатериал на тъканта

Материалът, от който е изработен моделът 4565, е 

с до 20% по-лек от предходните 3М™ полиетиленови 

ламинирани материриали и е съставен от комбинация 

от основа от нетъкани влакна и полиетиленов филм, 

който осигурява отлични нива на ефективна бариерна 

защита от редица опасни течности.

Ламинатът се характеризира с антистатични 

свойства и изключително слабо отделяне на частици, 

което го прави подходящ за широк спектър от 

потенциално опасни приложения.
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3M™ Защитен гащеризон 4570

Моделът гащеризони 4570 е високоефективен защитен костюм срещу 

химикали, сертифициран като ЛПС Категория III, Тип на защита 3/4/5/6, 

което го прави идеален за защита от широк обхват приложения за 

работа с химикали. Произхождащите от дизайна му допълнителни 

свойства, включващи по-голям размер на ципа и ластична халка за 

пръстите, двойна система за затваряне на капака и яката, осигуряват 

удобство при употреба, но не за сметка на нивото на защита.    

Характеристика и предимства

 + Отлична защита от течни химикали (СЕ 
Тип 3/4)

 + Биологична защита и защита от заразни 
агенти според изискванията на EN 14126

 + Двойна, предна затваряща система за 
допълнителна защита

 + Голям цип за по-лесна употреба

 + Трикотажни маншети с ластични халки за 
палците, осигуряващи по-добро прилягане 
по време на продължителна натоварена 
работа

 + Еластичност при талията и глезените за 
по-голям комфорт и свобода на движение

 + Адхезивно затваряне на яката

 + Ниско отделяне на частици

 + Анти-статично обработен

Типични приложения:

 + Работа с химикали

 + Овладяване на разливи

 + Сортиране на опасни отпадъци

 + Обеззаразяване

 + Почистване на резервоари

Подходящи, след преценка

 + Работа с пестициди

 + Аварийни ситуации

3M™ Защитен Гащеризон 4570 Тип 3-В / 4-В / 5-В / 6-В

Цвят: сив

CE Категория III

Размери: S-4XL

Материал на тъканта

При моделът 4570 се използва тежък, плътен материал 

съчетан с мек вътрешен пласт и множество външни 

слоеве от високоефективен полиетиленов ламинат, 

с антистатично действие, комбинацията от които 

осигурява перфектна защита от течности.  

облекла
3M™ Защитни
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Аксесоари
Санитарни престилки

3M™ Лабораторна престилка 4440

• Направени от същата ламинирана 

материя като защитните облекла от 

Тип 5/6 за защита от прах и пръски

• Трикотажни маншети

• Цип

3M™ Лабораторна престилка 4430

• Направени от същата материя като 

защитните облекла от Тип 5/6 (3М 4530+) 

за защита от прах и пръски

• Дишаща материя с подобрено отблъскващо 

действие срещу масла и течности на 

алкохолна основа

• Цип

3M™ Лабораторна престилка 4400

• Направени от 100% полипропилен

• Дишащ и лека материя

• Цип

• Предлага се в синьо и бяло

Калцуни - покривала за обувки Калцуни - покривала за обувки

3M Покривала за обувки 450 3M™ Покривала за обувки 440

• Ластик на прасеца 

• Универсален размер с връзки за по-добро пристягане

• Направени от същата ламинирана материя като защитните облекла от Тип 5/6 

(3М 4535)

• Специален дизайн на подметките, намаляващ риска от подхлъзване (само за 450)

3M™ Покривала за обувки 442

• Направени от същата ламинирана 

материя като защитните облекла 

от Тип 5/6 (3М 4535)

• Ластик на глезена

3M™ Покривала за обувки 402

• Основна защита от не-опасни субстанции

• Отпечатък в основата, за намаляване на 

риска от подхлъзване

• Ластик на глезена

Връхни ръкави

3M™ Връхни ръкави 444 3M™ Връхни ръкави 445

• Направени от същата ламинирана материя като защитните облекла от Тип 5/6 (3М 4510)

• 16-инчова дължина на ръкава, покриващ ръката от китката до горната й част

• Ластик на горният край

• Трикотажни маншети (само за 445)

Връхни части за главата

• Направени от същата ламинирана материя 

като защитните облекла от Тип 5/6

• Антистатично действие

• Приляга добре на главата и раменете, като 

осигурява отлична защита

3M™ Качулка 446

• Хигиенична защита, предпазваща от 

попадане на косми в работната среда

• Универсален размер

3M™  Боне 407

Устойчиви на хлъзгане подметки Стандартни подметки
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Избор на продукт*

*При всички случаи, изборът на продукт трябва да се базира на пълна оценка на риска. Винаги четете упътванията за съответния продукт. Ограниченията на употреба и действие трябва да се взимат в предвид при формиране на крайната оценка 
на защитни качества. Дори при най-малкото съмнение потърсете професионално мнение по безопасност на продукта. Това ръководство е предназначено да даде основна информация. То не бива да се използва като единствен източник за избор на 
защитно облекло. Подробна информация относно характеристиките и съответните ограничения на продуктите са посочени върху опаковките и инструкциите за употреба. Преди да използва който и да е продукт за защита, потребителят трябва 
задължително да прочете и разбере инструкциите за ползване на съответния продукт. Необходимо е спазването на всяко държавно законодателство на страната. Ако имате съмнения, моля свържете се с професионалист по безопасността или 
3М на www.3M.eu/safety. Винаги проверявайте съвместимостта на защитното облекло преди да го закупите. Моля обърнете внимание на личните предпазни средства (ЛПС), които са оказани с удебелен шрифт като продукти на които да се обърне 
специално внимание. Изборът на най-подходящото ЛПС зависи от конкретното ползване и трябва да се направи след като се обсъди с компетентно в тази област лице, което има познания за действителните работни условия и ограничения на ЛПС.
**Вижте инструкциите за употреба или табличните спецификации за повече подробности
***Материалът отговаря на стандартните изисквания

Най-популярен избор Подходящ по преценка

Леко почистване, 

складове, сутерен

Азбест инспекция, 

подготовка на работни 

площадки, поставяне на 

изолация

Премахване на азбест

Производство на 

цимент, шлайфане на 

метал и полиране

Леко индустриално 

почистване, поддръжка 

на машини

Фармацевтика, работа 

с токсичен прах

Боядисване и работа 

със смола

Поддържане на чисти 

стаи

Пръскане за пестициди

Работа с химикали

Химични пръски, спешна 

помощ, обеззаразяване, 

почистване на 

цистерни

Сертификат СЕ

Цветове

3М 4500 4505 4510 4515 4520 4530 4530+ 4535 4540+ 4545 4565 4570

Категория1 Категория1 Категория3 Категория3 Категория3 Категория3 Категория3 Категория3 Категория3 Категория3 Категория3 Категория3

Тегло на материала 45гр 67гр 47гр 50гр 43гр 55гр 47гр 55гр 49гр 49гр 49гр 92гр

Размери S-4XL S-4XL S-4XL S-4XL S-4XL M-XXL S-4XL S-3XL S-4XL S-4XL S-4XL S-4XL

Тип 6 
EN13034 

Тип 5
EN ISO 13982-1

Тип 6 
EN13034 

Тип 5
EN ISO 13982-1

Тип 6 
EN13034 

Тип 5
EN ISO 13982-1

Тип 6 
EN13034 

Тип 5
EN ISO 13982-1

Тип 6 
EN13034 

Тип 5
EN ISO 13982-1

Тип 6 
EN13034 

Тип 5
EN ISO 13982-1

Тип 6 
EN13034 

Тип 5
EN ISO 13982-1

Тип 6 
EN13034 

Тип 5
EN ISO 13982-1

Тип 6 
EN13034 

Тип 5
EN ISO 13982-1

Тип 6 
EN13034 

Тип 5
EN ISO 13982-1

EN1149-5 EN1073-2** EN1073-2** EN1149-5 EN1073-2** EN1149-5 EN1073-2** EN1149-5 EN1073-2** EN1149-5 EN1073-2** EN1149-5 EN1073-2** EN1149-5 EN1073-2**
Тип 4

EN14605 EN1149-5
Тип 4

EN14605 
Тип 3

EN14605

EN533/ISO 14116
Index 1***

EN14126**
EN1149-5 EN1073-2EN1073-2** EN14126**

EN14126


