FLASH typ CV/VP1
Flamhärdig och återanvändbar
flerskiktsbarriär mot kemikalier, skydd
av typ 1/nivå A.

Överlägset kemikalieskydd
och flamhärdighet för
HAZMAT-insatser.
Uppfyller NFPA 1991:2016 inklusive de frivilliga
kraven för gasmolnsbrand (”chemical flash fire”)
och kondenserad gas (”liquefied gas”).
Patenterat textilsystem med kloroprengummi på
aramidbaserad textil som ger excellent
flamhärdighet och nötningsmotstånd.
Utgör en enastående barriär mot ett stort antal
olika kemikalier.
Väl beprövad helkapslad design som passar med
alla större SCBA-märken och flaskstorlekar.
PyroMan™-testad.
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FLASH typ CV/VP1
Flamhärdig och återanvändbar
flerskiktsbarriär mot kemikalier, skydd
av typ 1/nivå A.

PRODUKTINFORMATION
Produktmaterial

Utsida: aramidtextil med beläggning av klorprengummi. Insida: kloroprengummi och ett flerskiktslaminat.

Designegenskaper

• Helkapslad design typ CV (med visir och puckel, andningsapparat bärs inuti dräkten) • Helkapslad design typ VP1
(större visir, puckel, andningsapparat bärs inuti dräkten

Sömtyp

Sydda, täckta av gummitejp på utsidan och en barriärlaminattejp på insidan

Översikt standarder

•
•
•
•
•
•

NFPA 1991:2016 inkl. krav för skydd mot gasmolnsbrand och kondenserad gas som tillval*
EN 943-1:2015 och EN 943-1/FprA1:2018
EN 943-2:2002 och FprEN 943-2:2018
EN 1073-2:2002 (skydd mot radioaktiva partiklar) • EN 14126:2003 (skydd mot smittämnen)
EN 1149-5:2008 (antistatiskt dräktmaterial)
Godkänd för användning i ATEX-zon 2/21, 22 och med kemikaliegrupp IIA

* Endast helkapslade dräkter med insydda strumpor/skor.
Produktreferens

FLASH typ CV/VP1

Storlekar

XXS–XXXL

Vikt

650 g/m2

Dragkedja

AlphaTec® HCR-dragkedja med barriärfilm för ökad kemikaliebeständighet. Dragkedjan stängs nedåt för extra
säkerhet och skyddas av en stänkskyddsflik.

Skodon och påmonterade tillbehör

Insydda strumpor/skor av samma material som dräkten. Alternativt påmonterade skyddsskor av svart nitrilgummi
med europeiskt godkännande som brandmansskor. Skorna monteras med ett ergonomiskt utformat ringfäste för
enkelt byte av skor. NFPA 1991 certifierade dräkter har insydda strumpor.

Ingår i varje leverans

• 1 skyddsfoam för puckelns insida • 1 par bekväma innerhandskar av bomull • 2 extra låssprintar för
bajonettringsystemet för handskarna • 1 Molycote-smörjmedel för O-ringarna i bajonettringsystemet för handskarna
• 1 fettstift för smörjning av dragkedjan • 1 par bekväma överdragsstrumpor av silikon (endast för dräkter med
insydda strumpor) • 1 klädhängare • 1 AlphaTec® förvaringsväska

Visir och ansiktstätning

• Visiret tillverkas av styv, 2 mm, stöttålig och kemikaliebeständig PVC • Finns i två storlekar, CV eller den större VP1 •
Täcks av en utbytbar, antistatisk och avdragbar ATEX-lins

Ventilation

Ett ventilationssystem ingår som standard. Systemet upprätthåller ett konstant övertryck inne i dräkten för
användarens säkerhet. Regulatorventilen AlphaTec® MkII har 3 ventilationshastigheter (2, 30 och 100 l/min) plus
avstängt läge. CEJN 221-hankoppling för anslutning till SCBA (separat anslutningsslang krävs). Två övertrycksventiler
på baksidan av huvan.

Skodon och påmonterade tillbehör

Insydda strumpor/skor av samma material som dräkten. Alternativt påmonterade skyddsskor av svart nitrilgummi
med europeiskt godkännande som brandmansskor. Skorna monteras med ett ergonomiskt utformat ringfäste för
enkelt byte av skor. NFPA 1991 certifierade dräkter har insydda strumpor.

Valfria funktioner och tillbehör

• Kombinerad regulatorventil och luftslangsgenomföring MkII • Imskyddslins • Hands-free visirbelysningssystem • Inre
midjerem och benförkortning för storleksjustering • Manometerhållare och fickor och stroppar på insidan för radio,
PTT m.m. • D-ring för fäste av små mätinstrument och verktyg • Anpassad märkning, t.ex. siffror, bokstäver,
logotyper • AlphaTec® 58-800 överhandske för förbättrat skärskydd och punkteringsmotstånd • Andra tillbehör
finns tillgängliga på begäran
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