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KBRN KORI YUCU KIYArET TEKNİİ( ŞARTNAMESİ

ı. KBRN c Tipi KoRtlyucu KIyAFErix öznıı,trınni
a. E|bise, EN467 lQtegori 

_3İ, ,j'r: göre "kimyasal koruyucu giysi kumaş''olaıak i,iıttilmiş kuma$an yapııacak J" nu-.il s{tresince tam koruyuculuközelliğııe sahip otacaktır.

b, Elbise, iç taraflnda, üreticinin adln ve adresini, modelini, yapıldlğl malzemenin ticari adını,CE uygun|uğunu, kimyasal korunma için üretildiğini, koruyucu|lk düzeyini, bedenölçüsünıı üret'm tarıhİnive yerini belinen etikete sahl-p bulunacaktır.

c. Elbise Kimrasal gaz ve_ sıvılaıa karşı korunma için geliştirilmiş ve kumaşı çokkatnaıüı olacak, B ve c rini.c3re|ıe!n-;;ii ull,r, r,ra*lığına ve partikülgeçirmezlik özelliklerine 
-r.ı,ip 

u"ı*rik .l ru,,- a*il".#*#k*:;;;yöntemiyle birleştirilıniş ve sabitlenmiş olacaktıı.- -
d, Elbise, tamyüz masketi temiz 

_hava tilptü solunum sistemi ile birlikte kullanıiabiiirolacaktır. Temiz hava ttiplü ,olrrnurn .l.tu.i 
"lt]J 

Jrİo. glyilecektir.e, Elbise kacüşonıu ve tek parça olaıak üretilmiş olacak; ei ve ayak bilekleri ile yiizaçıilığ büzgütVela§tiki ;hcakt!ı.
f E,bise PrEN943-2 standardırıa göıe eıı az 60 dakika süreyte sürekli kimyasal nüfuzadayanacak şekilde. kimvasal ı<oruyucuı* aooyl a işi geretıeıne uygun kimyasalkoruyucu eldiven ve bot kılıfi iL ruır""rılJı*". eİo'r"n r. çizmeler elbise ilebiılikte teslim edilecekir.
g. Elbise, gilııIilk giysilerin tizerine giyilebilir olacaktır.O 

"rr'ffior*ar 

kullanılabilir ve sıvı, büar ve köpiik ile dekontamine edilebilir

i, Her bir giysi, sıvı geçirmezlik işleminden geçirilmiş olacak ve komple giysi olarakilğli standaıt|ara göre test sertifitasın" *hi;;;l;;;t".j. Elbisenin rengi tuıuncu olacaknr.
k. Elbisenin ağırlığ, eldiven ve çizmeler hariç, 2kg'ı geçmeyecektir.
l. Elbise EN9 43-2:2002 standatdına göre CE mar*,alı olmalıdrr,m, Elbise EN464ll994 §taoda.dlnı göre sızdıımazJık -düü basınç test raporlarınauygun olmüdır,
n. Elbisenin ebatlanna wgun_ olacak şkilde sut böIgesine *T.C. SAĞLIKBAKAııLIĞI uı,usAi i{EDlxıİ «İİıİİf,nİİİ ıİİ

[*:*ştr"ffiHm;F:Şffi ffi:;ff 
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xlf itr
o, Her biı giysi seti, koruyucu çantası içerisinde teslim edilecektir.
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ıı_KoRuYUcU ELD|VEN

},İffilffL-uçuk, 
floroelastom er (viton) veya fforoelastom er (viton)-bütil kauçuktan imal

İ;"|,ljlİ;* 
eldiı,en ile bir|ikte pam uilu dokum adan imal edilm iş en az bir çift iç eldiven

c' K oiuyucu eldiı'en eı aYagndan_ö|çıiıdüğünde en az 25 {yim ı beşi mil ka|ınhkta olacaktr (1 mil;1/393,7 santim etre uzunluğunda ölçiı bİrimı).

d. ( oruyucu e|diven EN 374-1 vı
olacaktt. rya m uadlli standartta 8eçırgenlİt perform ans seviyesi en az 3 (üçl

e, Eldİven Ef\ı 420 ı/€ya m uadİli standardın çizelge içte belİrtilen ölçülerde olacaktır. Hangi bedendeniaç çift a|ınacağı ve eldiven rertsi idarece belirlenec"o'r. iiioi".İyılolacaktır. vtı| lğıığlci(Ilr' T,tldivenlerin kullanım öm rü en az 10 {on)

5- TAMYüZ MAsKE§i

" İffinrffi#rtalzemedeı asit ve kimyasal rıaddeleıe kaşı dayaıuklı olarak

b, Maske değ§ik yapılardaki y,zleıe kolayca uyabilneli ve szıntı yapmamatıdır.
c. Maske matzemesi yumu

kullaDıtüi]meıidir şak olmalı ve kullaııcının yirdfoiü tahriş etnıemeli, uzun slİre

- 
mTr,off#: mılzrncdeıı Yap'lmış olm ığz, ve bumu içride tutan bir iç

e. İç ııaskcıia ğzğinde idİ,.t".ı* gffi;H6*.ffL::ffi ;rfl,ffi*dır. soıunum vaıfıeıinin

f Maske canı buğulanma yapmamalıdu.

c. VİT' camı yekpae termopla§tik malzemeden maırıulsağlanmalıd;. ' -- ---..vi'I*!l^' ııı'ırzğmooelı mamUl OlınaJl ve panoramik göri§

h' 
:ffidffİİffi* ve Çizi,.gtğt dayaıuklı olıııatl gercltiğinde kolayca

i. Filte ve regükülr, nıaskeııin yan tarafiıa yerlegirilrıiş otacaknr.
j. Mastenin On bölümünde içeriden monbli bjr koıuşma diyaframı bulunmal ıdır,

:
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h Maskcnin üzerinde yeıieşbileıı beş adet baş kayşı olımalıdır.
l. Maske tızerinde boyun a

maskedeı aynlabiı,ir"ııaıl| 
kayŞı butunmaİıdıı, Askı kayışı gerektiğinde kolaylıkla

m. Iı,iaske, h€m ENt48-tt,t,,d,İ.d;,y;;;;i"H.-T,ffi ffi ff il_,Tffff *"[:ndeDIN58600
n, Maske EN 136:98 standaıdıııa güıe CE sertifikalı otmatıdır.
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KBRNFİLTRE§İ
Filfoe kombinc KBRN filtesi olmüdır.

_EN 
I4l standartlanna uygun olınalı ve CE markası hşımalıdıt.

İr§dTffi';#l",İ.Jrİ, kimyasaı ve edüstriyeı tıtıı eıkenıeri fiıE€ edebitme

ii§lT;ffiilffihş*;11hgi,*:H.bant iıe korunacaktır ve her biı

a-

b.

c.

d.

7-VENflLLlırAsKE

Koruma Sınıfı : FFP2

soıunum Tipi : Ventilİi

Kullan|rı Alan|art : Toz/Sis

Llaxımum Usage Leıe| : Partikülatlar için 12 x Tlyye kadar
Tehlike : İnce Tozlar Yağ ve Su Bazİı SisJeR
Sınıf,andırma : EN149:20O1+A1:2009 FFP2 NR D

A.
il"

il( e?l uÜ JnJaı,ı-
nesl

Deııter
Ha

Şet,iı Yar



İ;İlİİJfffiİ[:j'. TJ*jY veya muadiıistandarna tanımıanan gösterim kodu |ı tasanm D
az (üç) olacaktır... 

ı'3 ve}a muadllı nandaıda göre geçirgenlik performans seviyesi en

ıxanır ıonuvuq.ı çtsııış

b. Çımenin kulbnım ömrü en az 10 (onj pl olacaktır.
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