Használati utasítások

TARTALOM

Modellek:
801-G02, 802-GA1, 803-GA1, 807-G02, 808-GA1, 809-GA1, 811-G02, 812-GA1,
813-GA1, 817-G02, 818-GA1, 819-GA1
Változat: 5.03.2015

EK-típusvizsgálatot végezte: SGS UK Ltd; Weston-super-mare; Egyesült Királyság; BS22 6WA. Bejelentett szerv száma: 0120
MICROCHEM® gáztömör öltözetek gyártását felügyelő minőségkezelési rendszert elfogadta: SGS UK Ltd; Weston-super-mare;
Egyesült Királyság; BS22 6WS. Bejelentett szerv száma: 0120

MAGYAR

MICROGARD Limited
Székhely
9 Saltmarsh Court
Priory Park · Hessle
Kingston upon Hull
United Kingdom
HU4 7DZ
Tel.: +44 (0) 1482 625444
Fax +44 (0) 1482 630400
Email sales@microgard.com

www.microgard.com
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
MICROCHEM® 6000-GTS és GTB teljesen zárt,
korlátozott használatú gáztömör védőruhák. Teljesen
zárt tulajdonsága miatt a védőruhát a munkaruha
és a légzőkészülék felett kell viselni. Számos modell

2

létezik, mint azt ez a használati utasításokat tartalmazó
dokumentum is leírja. A védőruha derekát mindegyik
kivitelben egy belső öv támogatja, és MINDIG sűrített
levegős légzőkészülékkel együtt használandó.

JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
MICROCHEM gáztömör védőruhák védelmet nyújtanak
a dolgozók számára a veszélyes anyagok ellen,
különösképpen a viselő bőrét fenyegető, szilárd anyaggal,
folyadékkal vagy gázzal történő érintkezés által okozott
veszélyek ellen. Csak bizonyos szennyezett környezetekben
alkalmasak használatra, és a viselőknek erősen javallott
a használati utasítások figyelmes elolvasása. Az EKrendeleteknek megfelelően minden személynek, aki efféle
egyéni védőeszközt („PPE”) visel, teljes körű kiképzést kell
®

MODELL
INFORMÁCIÓ
TERMÉKVÁLASZTÉK
MICROCHEM® 6000

GTS

AZ ÖLTÖZET ELŐNYEI
RÉSZKÓD

MICROCHEM 6000

GTB

Ha kétségei támadnak a felszerelés kiválasztásával,
használatával, tisztításával és karbantartásával
kapcsolatban, akkor forduljon feletteséhez, vagy az
értékesítés helyéhez. Felkeresheti a Microgard Ltd
technikai csapatot is a +44 (0) 1482 625444 telefonszámon,
vagy írhat nekünk a technical@microgard.com
e-mail‑címre.

KESZTYŰK
BARRIER1

OR60-T-00-801-0X-G02

OR60-T-00-807-0X-G02

ZOKNIK

LÁBBELI

SET2

INTEGRÁLT

ETCHE

3
3

3
3
3

3

OR60-T-00-802-0X-GA1
OR60-T-00-803-0X-GA1

®

kapnia az eszköz biztonságos használatáról.
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OR60-T-00-808-0X-GA1

BELSŐ

KÜLSŐ

3
3
3
3
3

3
3

OR60-T-00-809-0X-GA1

KESZTYŰCSATLAKOZÁS
ZÁRÓ POZÍCIÓ

3
3

VÉDŐRUHAMODELLEK LÉGSZABÁLYOZÓ SZELEPPEL
MICROCHEM® 6000

GTS

MICROCHEM® 6000

GTB

OR60-TA00-811-0X-G02

3

OR60-TA00-812-0X-GA1

3
3

OR60-TA00-813-0X-GA1
OR60-TA00-817-0X-G02

3

OR60-TA00-818-0X-GA1
OR60-TA00-819-0X-GA1

3
3

3
3
3

3

3

3
3
3

3
3

Barrier - Ansell Barrier® kesztyűk – 2Set - Ansell Barrier® kesztyűk, plusz egy másik meghatározott külső kesztyűkből álló készlet. GA1 Set = Ansell Barrier + Mapa 341
Megjegyzés: az „X” a termék méretét hivatott jelölni. További információkért lépjen kapcsolatba a Microgard Ltd-vel.
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KORLÁTOZÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
MICROCHEM 6000, korlátozott használatú gáztömör
védőruhák, csak kiképzett személyek általi viselésre
alkalmas. A légzőberendezés biztonságos használatára
vonatkozó részletes utasításokért forduljon az azokhoz
a tételekhez tartozó gyártói útmutatókhoz. Ha a védőruha
súlyosan szennyezett vagy bármilyen mechanikai
sérülést szenvedett el, azt azonnal ártalmatlanítani KELL.
A MICROCHEM® 6000 GTS/GTB védőruhák álarcának
®

látómezejét átlátszó, könnyen eltávolítható PVC-filmréteg
borítja. Ezt a réteget nem javallott eltávolítani, kivéve
olyan erős szennyeződés esetén, amely a filmréteg
színelváltozásához és/vagy a viselő látási viszonyainak
romlásához vezet.
FIGYELEM - Ha a PVC-filmréteget eltávolítja, az álarc
súlyos diklór-metán- vagy kénsavszennyeződés hatására
megsérülhet.

FELELŐSSÉG
A Microgard Ltd nem vállal felelősséget azokért az
esetekért, amelyekben a termék helytelenül vagy nem
rendeltetésszerűen kerül felhasználásra. A termék
kiválasztása és felhasználása a működtető személy
kizárólagos felelőssége.
A termékre vonatkozó, a Microgard Ltd által kínált kártérítési
* a légszabályozó szelep használati utasításait lásd a 9. oldalon

igények, jótállási garanciák azonnal érvényüket vesztik, ha
a termék felhasználása, szervizelése vagy karbantartása nem
ennek az útmutatónak az utasításai szerint történik.
A Microgard termékek alkalmasságának meghatározása egy
adott felhasználásra végső soron a felhasználó felelőssége.
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MŰSZAKI ADATOK

A MICROCHEM® 6000 fizikai teljesítménye
Jellemző

Vizsgálati módszer

Ellenállás súrlódásnak
Ellenállás rugalmas repedésnek
Ellenállás rugalmas repedésnek
alacsony hőmérsékleten (-30 °C)
Trapezoid szakítással szembeni
ellenállás
Szakítószilárdság
Ellenállás lyukasztásnak
Hevítéssel szembeni ellenállás
Ellenállás lángnak
Varráserősség

EN 530
EN ISO 7854

Az EN943-2:2002 szabvány
által előírt minimális
teljesítményosztály
6/4
6/1

EN ISO 7854 (-30°C)

6/2

6/2

EN ISO 9073-4

6/3

6/3

EN ISO 13934-1
EN 863
EN 13274-4
EN 13274-4
EN ISO 13935-2

6/4
6/2*
Sikeres
1/3
6/5

6/4
6/2
Sikeres
3/2
6/5

MICROCHEM® 6000
teljesítményosztály
6/6
6/1

* Az EN 943-2 szabványnak megfelelően, ha a lyukasztási ellenállásra vonatkozóan a termék csak a minimális teljesítményi követelménynek (2/6-os osztály) felel meg, akkor az olvasót
figyelmeztetni kell arra, hogy a vegyvédelmi ruházat nem kifejezetten alkalmas a magas lyukasztási kockázattal rendelkező munkakörülmények között történő használatra.

A MICROCHEM® 6000 kémiai áthatolásvizsgálata (áthatolással szembeni ellenállás)
TELJESÍTMÉNYOSZTÁLY AZ EN 943-2 SZERINT
Vizsgálati
módszer*

Vegyszer

MICROCHEM®
6000

Maszk

Ansell Barrier
kesztyű*

ETCHE
csizma*

Diklór-metán (DCM)

6/6

Metanol

6/6

6/4

6/2

6/2

6/6

6/6

Folyadék

n-heptán

6/3

6/6

6/6

6/6

EN ISO 6529

Folyadék

6/3

Toluol

6/6

6/6

6/6

EN ISO 6529

6/3

Folyadék

Dietilamin

6/6

6/6

6/6

6/3

EN ISO 6529

Folyadék

Nátrium-hidroxid (40%)

6/6

6/6

6/6

6/3

EN ISO 6529

Folyadék

Kénsav (96%)

6/6

6/6

6/6

6/3

EN ISO 6529

Gáz

Ammónia

6/6

6/6

6/0**

6/3

EN ISO 6529

Gáz

Klórgáz

6/6

6/6

6/6

6/3

EN ISO 6529

Gáz

Hidrogén-klorid

6/6

6/6

6/5

6/3

EN ISO 6529

Folyadék

Aceton

6/6

6/6

6/6

6/3

EN ISO 6529

Folyadék

Acetonitril

6/6

6/6

6/6

6/3

EN ISO 6529

Folyadék

Etil-acetát

6/6

6/6

6/6

6/3

EN ISO 6529

Folyadék

Szén-diszulfid

6/6

6/6

6/6

6/3

EN ISO 6529

Folyadék

Tetrahidrofurán (THF)

6/6

6/6

6/6

6/3

EN ISO 6529

Fizikai
állapot
Folyadék

EN ISO 6529

Folyadék

EN ISO 6529

* A kesztyűk és csizmák tesztelése az EN 374-3 szabvány szerint történt.
Megjegyzés: A külső kesztyűk áthatolással szembeni ellenállása és mechanikus teljesítménye részletesen megtalálható a kesztyű gyártója által kiadott használati utasításban. Ennek egy másolatát
minden védőruhához mellékeljük.
**FIGYELEM! Az EN 943-2 szabvány szerint, mivel a 6/2-es osztályzatot nem érte el, ezért a kesztyű nem alkalmas az adott vegyszerrel való folyamatos érintkezés elleni védelemre. A viselőknek
ezért javallott egy további külső kesztyű viselete, amely az EN 943-2 követelményei szerint megkapta legalább a 2-es besorolást, ha a viselőnek várhatóan az adott vegyszerrel folyamatos
érintkezésben kell majd lennie. Tanácsadásért lépjen kapcsolatba a Microgard Ltd-vel.

MICROCHEM® 6000 ruhaanyag EN14126: 2003-as eredmények
Vizsgálati módszer
ISO/FDIS 16603 Vér/folyadékok áthatolásával szembeni ellenállás nyomás alatt
ISO/FDIS 16604 Vér által hordozott kórokozók áthatolásával szembeni ellenállás nyomás alatt
EN ISO 22610 Nedves baktériumbehatolási ellenállás (mechanikus érintkezés)
ISO/DIS 22611 Biológiai szennyezettségű aeroszolokkal szembeni ellenállás
ISO/DIS 22612 Száraz mikrobiális behatolással szembeni ellenállás

EK-besorolás
Sikeres 20 kPa
6/6
6/6
3/3
3/3

JÓVÁHAGYÁSOK
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MICROCHEM® 6000-GTS és GTB korlátozott használatú gáztömör védőruhák jóváhagyási folyamata megfelel a 89/686/EGK
irányelv 3. kategóriájának és a következő európai szabványoknak:
EN 943-1: 2002	Védőöltözetek folyékony és gáz halmazállapotú vegyszerek, aeroszolok és szilárd részecskék ellen (1a típusú)
EN 943-2: 2002	Védőöltözetek sürgősségi csapatok számára folyékony és gáz halmazállapotú vegyszerek, aeroszolok és
szilárd részecskék ellen (1a-ET típusú)
Az ebben a füzetben leírt modellek használata elfogadott független, zárt körű, sűrített levegős légzőkészülékkel, amelyet
a védőruha alatt kell viselni, ezért kaptak 1a és 1a-ET típusbesorolást (utóbbi sürgősségi csapatok számára készül).
Az EK-típusjóváhagyás a 89/686/EGK irányelvnek megfelelően történt az SGS UK által, Bejelentett szerv száma: 0120.
Elérhetőségeket ennek a használati füzetnek a hátsó borítóján találhat.
További információért keresse fel a Microgard Ltd-t. Tel.: +44 (0) 1482 625444,
E-mail: technical@microgard.com Személyesen: www.microgard.com

FELSZÓLÍTÁSOK
A korlátozott használatú gáztömör védőruhákat addig kell hordani, amíg azt higiénikusan tisztítani kell, vagy egyéb kémiai
szennyeződés az ártalmatlanítását szükségessé teszi. A MICROCHEM® 6000 egy nem légáteresztő anyag, így a viselő
testhőmérséklete megemelkedhet használat közben. A munkateher megtervezésekor ezért javallott figyelembe venni
a hőstressz kockázatának csökkentését. A védőruha csak akkor használható fel ismét, ha semmilyen szennyezés vagy sérülés
nem érte. A mellékelt konténerbe történő eltárolás előtt a védőruhát újra hitelesíteni kell az EN 464 alapján történő belső
nyomásvizsgálattal – kövesse a 8. oldalon található utasításokat.
A belső nyomásvizsgálat elvégzésekor a védőruhában található kartotékot ki kell tölteni, és azt mindig a védőruházaton belül
tárolni.
Az EN 943-2 szabvány szerint az olvasót figyelmeztetni kell, hogy ennek a szabványnak a követelményeinek való megfelelés
semmi esetre sem jelenti azt, hogy a védőruha egyéb veszélyekre, pl.: hőre vagy lángra vonatkozó szabványoknak is
megfelelne.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS
Tárolás
A Microgard termékeit az elfogadott tárolási gyakorlatok alapján lehetséges tárolni. Javallott a védőruhát annak eredeti
dobozában tárolni, száraz, tiszta körülmények között, összehajtva az álarc megsértése nélkül, a cipzárt résnyire nyitva
hagyva (kb. 10 cm/4" résre) és teljesen beviaszolva. Kerülje a közvetlen napfényen és extrém hőmérsékleten: –10⁰Ctól +60⁰C-ig történő tárolást. Ha helyesen tárolják és szigorúan ezeknek az utasításoknak megfelelően tartják karban,
a MICROCHEM® 6000 várható élettartama 10 év.
FIGYELEM! Ha a védőruházatot járművön vagy konténerben tárolják, kerülni kell az érintkezési felülettel való állandó
súrlódás miatti kopást.
Karbantartás
Minden karbantartási munkálatot csakis képzett szervizmérnök vagy technikus végezhet. A jóváhagyott szervizközpontok
helyszíneivel, a továbbképzési szemináriumokkal és az akkreditációval kapcsolatban keresse fel a Microgard Ltd-t.
Minden karbantartási munkálatot fel kell jegyezni a védőruházathoz mellékelt kartotékra. Az alább meghatározott
karbantartási időszakok csak a védőruházat-együttesre vonatkoznak.
Gyártást követő
Gyártást követő
Elvégzendő feladat
Használat előtt
Használat után
5. évben
7,5 évben
1
Szennyeződésmentesítés
X
X
Gázbiztosság-/Nyomásvizsgálat2
X
X
Szelepmembrán cserélendő
X
Viselő általi vizuális átvizsgálás3
X
Cipzárvizsgálat4
X
A szennyeződésmentesítéssel kapcsolatos tanácsokért lásd a 7. oldalt. 2 Az EN 464 alapján végzett belső nyomásvizsgálattal
kapcsolatos információkért lásd a 8. oldalt. 3 A védőruhát át kell vizsgálni rendellenességek után kutatva, beleértve;
karcolások vagy kopásnyomok, sérülések az anyagban vagy a varrásban, az álarc elszíneződése, felpuffadt vagy törékeny
részek A védőruházat külsején található kisebb kopások és/vagy enyhe elszíneződések nem minden esetben csökkentik
a vegyszerekkel szembeni védelem hatékonyságát. Ha bármilyen kétsége adódik, és tanácsot szeretne kérni, forduljon
a Microgardhoz. 4 Lásd a DYNAT cipzárkarbantartási útmutatót, amelyet minden védőruhához mellékelve találhat.
FIGYELEM! A védőruha csak akkor használható fel ismét, ha semmilyen szennyezés vagy sérülés nem érte. A védőruházat
javítását arra jogosulatlan személy ne kísérelje meg.
1

ÁRTALMATLANÍTÁS
A Microgard védőruhák elégethetőek vagy eltemethetőek felügyelt szemétlerakóhelyeken a környezet károsítása nélkül. Az
ártalmatlanítást a felhasználás során érintkezésbe került szennyező anyagok minősége korlátozhatja. A kiegészítő egyéni
védőeszközök biztonságos ártalmatlanításának menete az adott termék gyártója által kiadott utasításokban található.
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MÉRETTÁBLÁZAT

MELLKAS MAGASSÁG

A viselő védelme a megfelelő illeszkedésű
ruházattal kezdődik...
MICROGARD® és a MICROCHEM®
öltözékek méretezését éveken át keményen
teszteltük a folyamatos vásárlókutatás és
termékfejlesztés segítségével.
Ha tanácsadásra van szüksége
a munkaerejének megfelelő védőruházat
kiválasztásában, keressen minket ezen
a címen: sales@microgard.com

(cm)

(cm)

S

84-92

164-170

M

92-100

170-176

L

100-108

176-182

XL

108-116

182-188

2XL

116-124

188-194

3XL

124-132

194-200

Mellkas

Magasság
ht

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE
A KÖVETKEZŐKET: Ezt a mérettáblázat
csak útmutató célzatú.

Csizmaméret a ruhamérethez viszonyítva
Védőruha mérete: S–M

ETCHE csizmaméret: 9

Védőruha mérete: L

ETCHE csizmaméret: 101/2

Védőruha mérete: XL

ETCHE csizmaméret: 111/2

Védőruha mérete: 2XL–3XL

ETCHE csizmaméret - 13

Kesztyűméret ruhamérethez viszonyítva
(G02-es modellek)
Védőruha mérete: Fehér Ansell Barrier kesztyű
S–L
02-100, 10-es méret
Védőruha mérete: Fehér Ansell Barrier kesztyű
XL–3XL
02-100, 11-es méret
Megjegyzés: A GA1-es modellek csak 10-es méretű
kesztyűvel kaphatók

CÍMKEJELÖLÉSEK
1. Az öltözék gyártója/márkanév
2. Modell azonosítása.
3. EK-jelölés. Igazolja az SGS UK szerinti III. kategóriát,
Az SGS UK Ltd, Weston-Super-Mare BS22 6WA, UK által
végzett EK‑típusvizsgálat. Bejelentett szerv száma: 0120

1

4. Korlátozott használatú vegyvédelmi ruházat

4

5. Használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat
6. Megvalósuló teljes testvédelem típusok a
MICROCHEM® gáztömör védőruhára vonatkozóan

3

5

7. Méretek
8. A méretezési piktogram mutatja a testméreteket
(lásd a fentebbi táblázatot)

12

6

9. Gyúlékony anyag. Tartsa lángtól távol
10. Gyártás hónapja/éve.
11. Védőruházat sorozatszáma
12. S
 zövet az EN14126 szerint tesztelve a fertőző ágensek
kizárására vonatkozóan. A vizsgálati módszerek részleteit
megtalálhatja a www.microgard.com webcímen
Tilos mosni
Tilos centrifugázni
Tilos vasalni
Vegytisztításra alkalmatlan

9

7

S
164–170 cm/84–92

2
11

10

8

FELVÉTELI ÉS LEVÉTELI ELJÁRÁS
Felvételi/használati eljárás
Használat előtt
ajánlott:
• A MICROCHEM® 6000 teljesen zárt védőruha használata előtt
egy hozzáértő személy tartson képzést a védőruha biztonságos
használatáról és védelmének korlátairól.
• Biztonsági okokból és a megfelelő lezárás érdekében ajánlott egy
asszisztens („segítőtárs”) segítségét kérni a védőruházat fel- és
levételéhez.
• Mielőtt a viselő felölthetné a védőruhát, azon egy vizuális
átvizsgálást el kell végezni. Ennek az átvizsgálásnak
a következőkre kell kiterjednie:
• a kesztyűkön nem található behasadás vagy szakadás;
• a cipzár megfelelően működik/a húzókája jó állapotban van;
• az anyag sértetlen (nincsenek rajta szakadások, lyukak,
a varrások jó állapotban vannak);
• álarc (ne legyen karcos vagy kopott);
• kilégzőszelep (nincs látható sérülés vagy torzulás).
• Hogy az álarc látómezeje ne ködösödjön/párásodjon be
használat közben, a MICROCHEM® 6000 védőruha mellé jár
egy FOGTECH®DX páramentesítő törlőkendő. A FOGTECH®DX
törlőkendőt az álarc belső és külső részén kell használni,
a felvétel és a használat előtt, az alábbi módszer szerint:
tépje fel a csomagolást, és vegye ki a törlőkendőt; ne hajtsa
szét a törlőkendőt; gyors, egymást átfedő törlésekkel vigyen
fel egy vékony, nedves réteget a FOGTECH®DX-ből az álarc
látómezejének belső részére. Nem szükséges a kendőt
erősen odanyomni, vagy a felületet addig dörzsölni, amíg
meg nem szárad! Ne érjen a felvitt bevonatra, hanem hagyja
a FOGTECH®DX-et kb. 10 percig száradni. Megjegyzés: A vegyszer
szagának kb. 60 másodpercen belül el kell oszlania. A FOGTECH®
sima csapvízzel vagy nedves ruhával is lemosható.
Ha BÁRMILYEN látható defektet észlel, NE HASZNÁLJA!
Felvételi (öltözködési) eljárás (GA1 és G02)
(illusztrációk találhatók a 42. oldalon):
• Biztonsági okokból és a megfelelő lezárás érdekében szükséges
egy asszisztens („segítőtárs”) segítségét kérni a védőruházat felés levételéhez.
• Válasszon olyan öltözködőhelyiséget, amely mentes minden
lehetséges szennyező anyagtól vagy bármilyen szeméttől.
Ha szükséges (pl. kültéri felöltözködés esetén), terítsen le
mentőtakaró(ka)t. Az előírásoknak megfelelően a viselőnek le kell
vennie sisakját, lábbelijét, ékszereit és minden viselt éles tárgyat.
• Az asszisztens ezután a következő lépésekben segédkezzen:
• távolítsa el a védőruhát a lezárt tárolódobozból;
végezzen el egy vizuális átvizsgálást;
• ha a ruha rendelkezik opcionális légszabályozó szeleppel, akkor
annak kompatibilitását a használt zárt rendszerű légzőkészülékkel
ellenőrizni kell, illetve azokat egymáshoz csatlakoztatni kell, amikor
a védőruha már derékig fel van véve.
• A viselőnek a zárt rendszerű légzőkészüléket a gyártó
utasításainak megfelelően kell felvennie, a maszkot a nyaka körül
lógni hagyva. (1. ábra)
• Ha rádiókapcsolaton keresztül kommunikálnak majd a viselővel,
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akkor azt még azelőtt le kell tesztelni, hogy a viselő felöltötte volna
a védőruházatot.
• A viselő segítséggel belelép a védőruhába, majd felhúzza azt
derékmagasságig, megbizonyosodva arról, hogy a lábfejei
helyes pozícióban vannak a zoknikon vagy az integrált lábbelin
belül. A zoknik (külön kapható) vegyvédelmi gumicsizmán belüli
viselésre vannak kialakítva, a gumicsizmába belépésre szolgáló
nyílás tetejére ráhajló hajtókával. (2–5. ábra)
• Végezze el a szükséges felvétel előtti ellenőrzéseket, kapcsolja be
a zárt rendszerű légzőkészüléket, és vegye fel a maszkot a gyártó
utasításainak megfelelően. (6. ábra)
• A viselő a karjait keresztbe teszi a mellkasán, míg az asszisztens
átemeli a védőruhát a zárt rendszerű légzőkészülék és a viselő feje
fölött. (7-8. ábra)
• Az asszisztens kényelmesen igazítsa el a védőruhát/álarcot,
és óvatosan, de biztosan húzza fel a cipzárt, majd ellenőrizze,
hogy a cipzár teljesen be van-e húzva, és a hajtóka a tépőzárral
a helyes pozícióban van-e rögzítve. (9. ábra)
• A viselő ezután becsúsztathatja a karjait a ruhaujjakba, és
behelyezheti a kezeit a csatlakoztatott kesztyűkbe. (10. ábra)
• Ha GO2-es védőruhát vesz fel, egy további külső kesztyű viselet
is szükséges a mechanikus védelem érdekében: hajtsa vissza
a külső mandzsettát; illessze be a kesztyűt; hajtsa a mandzsettát
vissza a kesztyű fölé; szorítsa meg a kampós és horgos rögzítőt
a megfelelő szigeteléshez. (11. ábra)
• A viselő most már készen áll a feladat elvégzésére.
Levétel (a védőruha eltávolítása)
Figyelem! Ha a védőruha súlyosan szennyezett, akkor annak
levételét megelőzően az asszisztensnek szennyezésmentesítő
eljárásoknak kell a viselőt alávetni, nehogy a védőruházaton toxikus
ágensek maradjanak.
(1) Nyissa fel a cipzárfedőt. Óvatosan húzva nyissa ki a cipzárt. Ha
a cipzárcsúszka mozog, akkor a haladással egy magasságban
fogja meg a ruhaanyagot. Ha túlzottan erőltetve nyitja ki
a cipzárt, azzal javíthatatlan sérülést okozhat a ruhában.
(2) Húzza ki a karjait a ruhaujjakból, és belülről tartsa kezeivel az
álarcot.
(3) Óvatosan nyissa ki a védőruhát.
(4) Óvatosan húzza le magáról a védőruhát.
(5) A használt védőruhák ártalmatlanításáról további információkat
találhat az 5. oldalon.

FIGYELEM!
A toxikus ágensek behatolásának megakadályozásához
a cipzárt mindig teljesen be kell húzni, és a cipzárfedőt
biztosan rögzíteni kell. Ezt ellenőrizheti egy asszisztens is
úgy, hogy az álarcon keresztül kívülről betekint, és megnézni
a cipzár végét. Ha bármilyen fény látható, akkor ismét
ellenőrizni kell, hogy a cipzár teljesen be lett-e húzva.
A cipzárt gyengéden húzza be. Ha a cipzárcsúszka
mozog, akkor a haladással egy magasságban fogja meg
a ruhaanyagot. Ha túlzottan erőltetve húzza be a cipzárt,
azzal javíthatatlan sérülést okozhat a ruhában.

SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉSI TANÁCSOK
A védőruhát magas nyomású zuhannyal mentesítsük
a szennyeződésektől és minden veszélyes vegyszertől,
hogy lehetővé tegyük a viselő számára a védőruha levételét.
Ha magas nyomású zuhany nem áll rendelkezésre,
akkor a védőruha nagy mennyiségű vízzel és a megfelelő
tisztítószerekkel is szennyezésmentesíthető. (Megjegyzés:
Ha az öltözéken savszennyeződés található, akkor

közömbösítő használata javallott. A víz közömbösíti
a lúgos oldatokat. Tanácsadásért lépjen kapcsolatba
a Microgard Ltd-vel.) Minden lefolyt hulladékot a vonatkozó
hulladékártalmatlanítási rendeleteknek megfelelően kell
ártalmatlanítani. További információkat a helyi hatóság
adhat. Egy segítőtárs könnyen elvégezheti a viselő
megfelelő előtisztítását és szennyezésmentesítését.

MICROCHEM GT VÉDŐRUHA BELSŐ NYOMÁSVIZSGÁLATA AZ EN 464 SZERINT 		
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Ha a védőruhát már használták, de nem lett szennyezett, egy vizuális átvizsgálással győződjön meg arról, hogy sehol sem sérült
meg. A mellékelt konténerben történő tárolást megelőzően a védőruhát az EN 464-nek megfelelően szivárgási és gázbiztossági
vizsgálatnak kell alávetni. Kövesse a MICROCHEM belső nyomásvizsgálati készlethez mellékelt használati útmutatót, majd
kövesse az alább található utasításokat, hogy a vizsgálati eszközt a védőruhán található kilégzőszelepekhez csatlakoztassa.
Megjegyzés: a MICROCHEM® nyomásvizsgálati készlet megvásárlásához keresse fel az értékesítés helyszínét vagy a Microgardot, és
kérjen árajánlatot erre a számra hivatkozva: AC01-P-00-003-00

A következő alkatrészek pótolhatatlanok a szivárgási-gázbiztossági vizsgálat elvégzéséhez a MICROCHEM® gáztömör
védőruhákon, és pótalkatrészként is megrendelhetőek. A megrendelés részleteiért keresse az értékesítés helyszínét,
vagy a Microgardot.
(Megjegyzés: ezeket a alkatrészeket tartalmazza a MICROCHEM® nyomásvizsgálati készlete: AC01-P-00-003-00

Kilégzőnyílás-záró dugó: 1 db

Szorítókarima: 2 db

Felfújási és érzékelési dugó: 1 db

1. kilégzőszelep

1

2

3

A kapucni hátsó oldalán két kilégzési szelep található.
1. lépés: A külső borítás eltávolításához nyomjon egy apró laposfejű csavarhúzót a fülek közé az ábra szerint.
A lecsavaráshoz és levételhez forgassa a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. lépés: Nyomja a kilégzési szelepet lezáró dugót a szeleptestbe.
3. lépés: A szorítókarimát helyezze rá a kilégzési szelepet lezáró dugóra, és húzza meg az óramutató járásával
egyező irányba.
2. kilégzőszelep

1

2

3

4

1. lépés: A külső borítás eltávolításához nyomjon egy apró laposfejű csavarhúzót a fülek közé az ábra szerint.
A lecsavaráshoz és levételhez forgassa a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. lépés: óvatosan távolítsa el a membránt a második kilégzési szelepből a középső fül felfelé húzásával.
3. lépés: A felfújási vizsgálathoz szükséges dugót nyomja bele a szeleptestbe.
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4. lépés: A szorítókarimát helyezze rá a záródugóra, és húzza meg az óramutató járásával egyező irányba.
5. lépés: Csatlakoztassa a vizsgálati eszköz két csövét, és végezze el a védőruha vizsgálatát az EN464-es tesztmódszernek
és a MICROCHEM® nyomásvizsgálati készlet
6. lépés: A vizsgálat elvégeztével lecsatlakoztathatja a dugókat, miután a szorítókarimát az óramutató járásával ellentétes
irányba elcsavarva eltávolította.
7. lépés: Győződjön meg arról, hogy a korábban eltávolított membrán tiszta és pormentes legyen, mielőtt visszanyomja azt
a szeleptestben található rögzítőpecek mögé.
8. lépés: A kilégzőszelepek fedőit csavarja vissza az óramutató járásával egyező irányba, addig szorítva, amíg a fedő lévő ujj
túl nem halad a testen található rögzítőfülön.

OPCIONÁLIS LÉGSZABÁLYOZÓ SZELEP

Külső csatlakozás

Belső köldökzsinór a zárt rendszerű
légzőkészülékhez csatlakozáshoz

Csőcsatlakozás a zárt rendszerű
légzőkészülékhez

A légszabályozó szelep egy 360o -ban mozogni képes csatlakozást biztosít a védőruha külsején. A védőruhán belül
egy köldökzsinórban folytatódik, amellyel a kiegészítő levegővezetéket a zárt rendszerű légzőkészülékre lehet
csatlakoztatni. A légszabályozó szelep maximális üzemi nyomása 10 bar.
FIGYELEM!
- A légszabályozó szelep feladata, hogy lélegezhető levegőt biztosítson a zárt rendszerű légzőkészülék időkorlátán
túl szennyezésmentesítés közben, és nem izolált környezetben használandó.
- Használat előtt keresse fel a Microgardot vagy a légzőberendezésének gyártóját a légszabályozó szelep és az Ön
által használt zárt rendszerű légzőkészülék kompatibilitásával kapcsolatban.
- Ha bármilyen kétsége lenne az eszköz biztonságos működtetésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba
a Microgarddal.
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BELÜLRŐL ZÁRHATÓ KESZTYŰCSATLAKOZTATÓ – KESZTYŰCSERE-UTASÍTÁSOK
Vonatkozó modellek: OR60-T-00-802-0X-GA1, OR60-T-00-808-0X-GA1, OR60-TA00-812-0X-GA1,
OR60-TA00-818-0X-GA1
Ha a kesztyűk megsérülnek vagy beszennyeződnek használat közben, akkor le lehet őket cserélni, de ezt
a műveletet csak egy megfelelően képzett, hozzáértő személy végezheti. A nem elfogadott kesztyűk csatlakoztatása
tilos, és minden kesztyűcserét követően a védőruhát újra alá kell vetni szivárgási és gázbiztossági vizsgálatoknak
az ebben a füzetben leírtaknak megfelelően. A kesztyűcseréket és az azokat követő vizsgálatokat fel kell jegyezni
a védőruhában található kartotékra. Tanácsadásért lépjen kapcsolatba a Microgard Ltd-vel.
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1. lépés: Lazítsa meg a szorítókarmát a mandzsetta belsejében, majd távolítsa el kesztyűegységet a mellékelt
szerszámmal.
2. lépés: Szüksége lesz: 1. kesztyűt biztosító karimára; 2. szorítókarimára; 3. alátétre; 4. „O” gyűrűre.
3. lépés: Nyomja a biztosítókarimát a kesztyűbe. Nyomja a karimát a kesztyűbe és a fehér Barrier kesztyűbe,
hogy a kesztyű anyaga a karima körül feszüljön.
4. lépés: Húzza az „O” gyűrűt a kesztyűre, és illessze a biztosítókarima mélyedésébe.
5. lépés: Az alátétet most visszacsúsztathatja a kesztyűn át egészen a biztosítókarimáig úgy, hogy a szélesebb
pereme a biztosítókarimával és a kesztyűvel érintkezzen.
6. lépés: Tömködje a kesztyűt belülről a ruhaujjba, de ügyeljen rá, hogy a bal kesztyű a bal, a jobb kesztyű pedig
a jobb ujjba kerüljön.
7. lépés: Győződjön meg arról, hogy a kesztyű fonákja a védőruha ujjának hátsó varrása egy vonalba essenek.
A szorítókarimát nyomja a ruhaujjba, és húzza meg az óramutató járásával egyező irányba. Húzza
meg a kesztyű szorítókarimáját a mellékelt szerszámmal. Ellenőrizze, hogy a kesztyűk szorosan
illeszkednek-e a mandzsettákhoz, a helyes oldalra kerültek-e és a helyes irányba néznek-e.

KÍVÜLRŐL ZÁRHATÓ KESZTYŰCSATLAKOZTATÓ – KESZTYŰCSERE-UTASÍTÁSOK
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Vonatkozó modellek: OR60-T-00-803-0X-GA1, OR60-T-00-809-0X-GA1, OR60-TA00-813-0X-GA1,
OR60-TA00-819-0X-GA1
Ha a kesztyűk megsérülnek vagy beszennyeződnek használat közben, akkor le lehet őket cserélni, de ezt a műveletet
csak egy megfelelően képzett, hozzáértő személy végezheti. A nem elfogadott kesztyűk csatlakoztatása tilos, és minden
kesztyűcserét követően a védőruhát újra alá kell vetni szivárgási és gázbiztossági vizsgálatoknak az ebben a füzetben
leírtaknak megfelelően. A kesztyűcseréket és az azokat követő vizsgálatokat fel kell jegyezni a védőruhában található
kartotékra. Tanácsadásért lépjen kapcsolatba a Microgard Ltd-vel.
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1. lépés: A mellékelt imbuszkulccsal lazítsa meg a külső bilincset.
2. lépés: Miután a bilincset eltávolította, csavarja le a szorítókarimát a mellékelt szerszámmal*
3. lépés: Távolítsa el az alátétet.
4. lépés: Távolítsa el a kesztyűről a biztosítókarimát.
5. lépés: Távolítsa el a kesztyűről az „O” gyűrűt.
6. lépés: Nyomja a biztosítókarimát egy új kesztyűbe. Nyomja a karimát a kesztyű belsejébe, hogy a kesztyű anyaga a karima
körül feszüljön Megjegyzés: a karimát úgy kell a kesztyűbe nyomni, hogy a Microchem feliratú oldala a kesztyű ujjai
felé nézzen.
7. lépés: Húzza az „O” gyűrűt a kesztyűre, és illessze a biztosítókarima mélyedésébe. Tömködje a kesztyűt a ruhaujj
mandzsettájába, de ügyeljen rá, hogy a bal kesztyű a bal, a jobb kesztyű pedig a jobb ujjba kerüljön. Győződjön meg
arról, hogy a kesztyű fonákja a védőruha ujjának hátsó varrása egy vonalba essenek.
8. lépés: Az alátétet most visszacsúsztathatja a kesztyűn át egészen a biztosítókarimáig úgy, hogy a szélesebb pereme
a biztosítókarimával és a kesztyűvel érintkezzen.
9. lépés: Csúsztassa a szorítókarimát a kesztyűre.
10. lépés: Csavarja a szorítókarimát az óramutató járásával egyező irányba, amíg szorosan nem illeszkedik. Húzza meg
a szorítókarimát a mellékelt szerszámmal.
11. lépés: Húzza a biztonsági rögzítőbilincset a mandzsetta és a szorítókarima fölé, majd húzza meg erősen a kesztyű
fonákjánál található csavart. Győződjön meg arról, hogy a bilincs valóban a mandzsetta pereme fölött található, és
a fülek a szorítókarima pofái közé kerültek. Addig húzza a csavart a mellékelt szerszámmal, amíg a csavar alatt
található mindkettő fül a pofák közé nem kerül, kb. 2 mm-es résnyire egymástól.
*

A szorítókarima eltávolításakor viseljen kesztyűt, mert előfordulhat, hogy a szennyezésmentesítés nem teljesen távolította el a szennyeződéseket a karimáról

