
Date tehnice

Combinezoane de protecþie
4560

Descriere

Combinezoanele de protecþie 4560 3M™ sunt clasificate în
Categoria III CE, Clasa 4 pentru îmbrãcãminte de protecþie.

Principalele caracteristici:
• Barierã excelentã împotriva particulelor solide ºi a stropirii

ºi pulverizãrii cu substanþe chimice lichide (clasa 4/5/6 CE)
• Material microporos, în mai multe straturi 
• Manºete tricotate pentru creºterea confortului utilizatorului 
• Elastic pentru glugã, talie ºi glezne, care asigurã comoditate

la purtare 
• Fermoar în ambele sensuri pentru comoditate suplimentarã
• Clapã de închidere etanºã deasupra fermoarului, pentru

protecþie împotriva contaminanþilor
• Benzi de protecþie suplimentarã aplicate prin termotransfer

peste cusãturi 
• Antistatic (ambele feþe)
• Material fãrã scame
• Disponibil în 4 dimensiuni 

Aprob[ri
Combinezonul 4560 îndeplineºte exigenþele principale ale
normelor de securitate europene în conformitate cu
articolele 10 ºi 11B ale Directivei Europene 89/686/EEC ºi
este marcat CE.

Produsul a fost examinat în stagiul de proiect de cãtre: SGS,
United Kingdom Ltd, Weston-Super-Mare, BS22 6WA,
United Kingdom (Notified Body numãr 0120).

Aplica\ii 
Combinezonul de protecþie 4560 3M este destinat aplicaþiilor
în care existã posibilitatea ca utilizatorul sã fie expus pe
perioade limitate la pulverizrea de substanþe periculoase sau
la stropirea cu substanþe chimice lichide ºi/sau particule
solide (praf).

Utilizãri recomandate: protecþia împotriva particulelor solide,
acizi, substanþe alcaline ºi/sau stropirea cu solvenþi ºi apã.
Aplicaþiile tipice includ:
• Manipularea azbestului
• Operaþii de întreþinere ºi reparaþie
• Vopsirea în câmp electrostatic
• Vopsire ºi preparare / amestecare
• Aplicarea straturilor de izolaþie
• Industria farmaceuticã
• Camerã cu atmosferã controlatã
• Manipularea substanþelor chimice 
• Pulverizarea pesticidelor / insecticidelor 
• Servicii medicale / de urgenþã
• Pulverizarea fluidelor de curãþare 
• Procesarea metalelor

Standarde 

Combinezonul 4560 3M îndeplineºte cerinþele de
performanþã conform urmãtoarelor standarde europene:

EN14605:2005: Protecþie limitatã
Clasa 4: Împotriva substanþelor chimice lichide (protecþie la
pulverizare).
prEN ISO13034: 1997: Protecþie limitatã
Clasa 6: Împotriva substanþelor chimice lichide (protecþie la
stropire).
prEN ISO13982-1: 2000: Protecþie limitatã
Clasa 5: Împotriva particulelor solide periculoase pentru
sãnãtate (protecþie împotriva particulelor solide).
EN 1149-1: 1995: Proprietãþi electrostatice.
EN 1073-2: 2002 Clasa 1: Îmbrãcãminte de protecþie
împotriva contaminãrii cu particule radioactive.

De asemenea, combinezonul 4560 3M™ îndeplineºte
cerinþele de performanþã ºi testele standardului european EN

14126: Protecþie împotriva agenþilor infecþioºi ºi noxelor
biologice
Combinezoanele 4560 3M asigurã protecþie împotriva
contactului cu sângele, lichide contaminate, penetrarea
agenþilor infecþioºi (bacterii), agenþi infecþioºi aeropurtaþi
(aerosoli lichizi contaminaþi) ºi aerosoli infecþioºi particule
solide.

Limite de utilizare  

Nu este destinat utilizãrii pentru:
• Medii de lucru cu risc mecanic ridicat (ºlefuire, rupere,

tãiere).
• Expunere la substanþe periculoase pentru sãnãtate ce

depãºesc nivelul standardului Clasa 4/5/6 CE.
• Expunere la radiaþii nucleare
• Contactul cu þiþei greu/lubrifiant greu.
• Expunere la cãldurã excesivã
• Contact direct cu scântei, flame sau carburanþi inflamabili

Materiale 

• Combinezon: polipropilenã/ PE - folie stratificatã
• Benzi de protecþie suplimentarã aplicate peste cusãturi:

benzi din polipropilenã aplicate prin termotransfer
• Elastic: cauciuc neoprenic (nu conþine latex)
• Fermoar: nilon pe bandã din poliester
• Manºete tricotate: poliester
• Firul pentru cusãturi: poliester/bumbac

CLASA 4   CLASA 5    CLASA 6  

ANTISTATIC

EN1149-1

NOXE

BIOLOGICE

EN 14126

PARTICULE

NUCLEARE 

EN 1073-2
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Performan\ele materialului 
combinezoanelor 3M

Pentrarea substan\elor chimice lichide

Standardul european EN 368 mãsoarã rezistenþa materialului
la penetrarea lichidelor ºi proprietatea de a respinge lichidele
(ca procent din cantitatea iniþialã). 

Standardul european EN 369 mãsoarã rezistenþa materialului
la penetrarea substanþelor chimice, fiind determinatã prin
analiza duratei de penetrare, mãsuratã în minute (6 clase de
performanþã).

3M este marcã înregistratã a companiei 3M.

Departamentul Sãnãtate Ocupaþionalã ºi Protecþia Mediului
3M România SRL
Bucharest Business Park, corp D, et. 3,
Str. Menuetului nr. 12, sector 1, Bucureºti
Telefon (021) 202 8000 Fax (021) 317 3184
E-mail: ohes-ro@mmm.com ; www.sigurantapersonala.ro

Dimensiuni

Este indicat sã fie selectatã mãsura potrivitã pentru a
permite libertatea de miºcare necesarã operaþiei realizate.

Între\inere, depozitare §i îndep[rtare

Întreþinere:

Depozitare:
Acest produs se depoziteazã într-un mediu rãcoros ºi uscat,
farã expunere la luminã.

Îndepãrtare:
Combinezonul trebuie înlocuit când se deterioreazã sau când
se contamineazã puternic.

Combinezonul contaminat trebuie tratat ca deºeu special ºi
îndepãrtat conform reglementãrilor naþionale.

Pentru mai multe informaþii privind produsele ºi serviciile
3M vã rugãm sã ne contactaþi la telefonul (021) 202 8000

H L

M 167 - 176 cm 92 - 100 cm

L 174 - 181 cm 100 - 108 cm

XL 179 - 187 cm 108 - 115 cm

XXL 186 - 194 cm 115 - 124 cm

Nu spãlaþi Nu folosiþi clor Nu cãlcaþi

Nu curãþaþi
chimic

Nu uscaþi
centrifugal

Date privind penetrarea Metoda Index Index

4560 3M de testare de penetrare de respingere

Testul împotriva EN 468: 1994 Conform Conform
pulverizãrii (Clasa 4)

Testul simplificat pr EN 13034 & Conform Conform
împotriva pulverizãrii EN468 (modificat)
(Clasa 6)

pr EN ISO 13982- IL 82/90 <30% Conform
1: 2003 TILS 8/10

<15%

Rezistenþã la abraziune EN530 Metoda 2 >2,000 Clasa 6
cicluri

Rezistenþã la fisurare ISO 7854 Metoda B >15,000 Clasa 4
prin îndoire cicluri

Rezistenþã la rupere ISO9073-4 42/50N Clasa 3
trapezoidalã

Rezistenþa cusãturilor ISO 13935-2 99.1 99.1 Clasa 3

Antistatic EN1149-1: 1995 Conform Ambele
feþe

Testãri biologice:

Penetrarea virusurilor ISO 16604 / Conform Clasa 4
ASTM F 1671

Pentrarea lichidelor ISO 16603 / ASTM Conform Clasa 4
cu sânge la presiune 1670
hidrostaticã

Penetrare umedã Anexa A, prEN Conform Clasa 2
ISO 22610 /
EN14126

Particule contaminate ISO 22611 Conform Clasa 2
biologic

Pentrare uscatã ISO 22612 Conform Clasa 2

Rezistenþã la 30% EN 368 0% 98.8%
acid sulfuric (H2S04)

Rezistenþã la 10% hidroxid EN 368 0% 99.2%
de sodiu(NaOH 10%)

Rezistenþã la n-Heptane
(nediluat) EN 368 0% 96.8%

Rezistenþã la alcool EN 368 0% 94.6%
izopropilic

Date privind permeabilitatea Metoda de Rezultate Clasa
Testare

Rezistenþã la 10% hidroxid BSEN374 >95 minute Clasa 3
de sodiu -3: 2003

Caracteristici Metoda de testare Rezultate Clasa

4560 3M 

Întregul combinezon
testat împotriva
infiltrãrii particulelor 
fine (clasa 5)

Inflamabil
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