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Trellchem Light Typ TR 

Zapewnia dobrą ochronę przed ciekłymi chemikaliami, parami, 

gazami oraz cząsteczkami stałymi oraz wyjątkowo dobrą ochronę 

przed kwasami i zasadami. Zaprojektowany do noszenia aparatu 

oddechowego na zewnątrz. Kombinezon w pełni spełnia wymagania 

normy EN 943-1. 

Materiał: 

Materiał kombinezonu Trellchem Light jest tkaniną poliamidową 

powlekaną z obydwóch stron tworzywem PVC. Taka konstrukcja 

zapewnia delikatność i elastyczność materiału odpornego na różnego 

rodzaju chemikalia. 

Materiał jest antystatyczny zgodnie z normą EN 1149-5. 

 

Kolor kombinezonu: 

Pomarańczowy. 

Standardy: 

• EN 943-1, 

• EN 14126 (czynniki zakaźne), 

• EN 1149-5 (antystatyczny materiał), 

• SOLAS. 

Konstrukcja: 

Niehermetyczny z uszczelnieniem części twarzowej i bez garbu, 

zamek z tyłu (typ TR), aparat oddechowy noszony na zewnątrz 

ubrania. 

 

Uszczelnienie części twarzowej: 

Kaptur kombinezonu jest wyposażony w gumowe uszczelnienie 

twarzowe dopasowujące się do kształtu głowy i uszczelniające twarz 

po założeniu maski. Opcjonalnie ubranie może być dostarczone z 

maską wklejoną na stałe do kaptura. 

 



 

Zamek błyskawiczny: 

Gazoszczelny zamek z PVC położony na plecach pomiędzy plecami. 

Dodatkowo chroniony chroniącą przed zachlapaniem patką na rzep. 

Wentylacja: 

Ubranie jest wyposażone w zawór nadciśnienia umiejscowiony na 

klatce piersiowej pozwalający usunąć nadmiarowe powietrze z 

wnętrza skafandra. Zawór jest chroniony dodatkową, odporną na 

ochlapania kieszenią. 

Rękawice i akcesoria 

Skafander jest wypos ażony w rękawice neoprenowe Ansell Scorpio® 

#08-354 z bawełnianym wnętrzem i szorstką powierzchnią 

zewnętrzną zapewniającą wygodny i mocny chwyt. Inne opcje 

rękawic dostępne na żądanie. Ubranie jest wyposażone w system 

pierścieni bagnetowych Trellchem, który zapewnia wygodne i 

sprawne zdejmowanie i zakładanie rękawic. 

Buty i akcesoria 

Żółte buty ochronne z PVC. Ich ergonomiczne i profesjonalne 

wykonanie gwarantuje dobrą ochronę i wygodę użytkowania. Ubranie 

może zostać alternatywnie wyposażone w skarpetę wykonaną z tego 

samego materiału co kombinezon.  

Szwy 

Podwójnie zgrzewane, odporne szwy w całym kombinezonie. 
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