Ubranie strażackie specjalne TEXPORT Fire Basic/Wildland Poland
Gold
(kurtka i spodnie ciężkie zgodnie z PN-EN 469, kurtka lekka zgodnie z PN-EN
15614)
Konstrukcja ubrania:
Tkanina zewnętrzna – Nomex NXT
(75% metaaramid, 23% paraaramid,
2% carbon);
Membrana – Gore-Tex FireblockerN
(zachowuje w 100% parametry
wodoszczelności na poziomie 100kPa
zarówno po 20 praniach w temp.
60°C, jak i po poddaniu działaniu
wysokiej temperatury 260°C w ciągu
5min. – test „piecykowy”);
Pikowana podszewka – 50%
Aramid, 50% Viskose; Aramid
Regenerat Vlise;
Gwarancja std – 24 miesiące;
Cechy ubrania:
Impregnacja dla zachowania
właściwości hydrofobowych do 31
prań;
Airblocker – system amortyzacji tworzący poduszkę powietrzną pod szelkami aparatu
oddechowego w ramionach i na plecach, wykonany z materiału spełniającego
wymagania 469 i EN ISO 15025 co potwierdzają wyniki badań;
Sztywne zakończenia taśm z rzepami ułatwiające ich odpinanie i zapinanie
w rękawicach bojowych;
Regulowane, wypinane szelki z funkcją szybkiego dociągania;

Wkładki ochronne o ergonomicznym kształcie, zabezpieczające kolana i łokcie,
wykonane z materiału spełniającego wymagania 469 i EN ISO 15025 co potwierdzają
wyniki badań;
Zabezpieczenie nogawek przed przecieraniem na kostkach;
Wewnętrzna tkanina w dole nogawek zabezpieczająca przed przecieraniem
i ułatwiająca utrzymanie czystości;
Ergonomiczny krój – zaszewki ułatwiające poruszanie się, zamek zapinany powyżej
dolnej krawędzi kurtki;
Otwory rewizyjne umożliwiające bieżącą kontrolę stanu membrany i warstwy
termoizolacyjnej;
Zamek kurtki z systemem antypanicznego rozpinania HPX, wszyty na specjalnej
taśmie, co umożliwia wymianę zamka bez ingerencji w tkaninę zewnętrzną;
Możliwość prania w temp. 60°C i suszenia mechanicznego, co podnosi szybkość
i skuteczność procesu oczyszczania.
Możliwość czyszczenia chemicznego.

Zgodność z:
Wymaganiami KG PSP.

Wymaganiami Rozp. MSWiA z dnia 30.11.2015 w sprawie umundurowania strażaków
PSP (Dz. U. z 2016 nr 4 poz. 25 z późn. zmianami).
Wymaganiami Zarządzenia nr 9 KG PSP z dnia 05.02.2007 (Dz. Urz. KG PSP z 2009r. nr
2 poz. 17 z późn. zmianami).
Normą PN-EN 1149-5 Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5:
Wymagania materiałowe i konstrukcyjne.
CE 0534.
Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 3475/2018.

