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KBRN KoRu,rUcU KIyAFET TEKNİİ( şARTNAMESi
ı. KBRN c TİPİ KoRtmIcU KIYAFETİN ÖaLLtıe,ERİ
a. Elbise, EN467 Kategori :!i! 3f'y? göre ..kimyasal koruyucu giysi kumaşı''olarak thetilmiş kumaştan yapılacak ie tuııanıiı s{lıesince tam koruyuculuközelliğine sahip olacaktu.

b, Elbise, iç taraflnda, üreticinin adınl ve adresini, modelini, yapıldığ| malzemenin ticari adlnl,cE uygunluğunu, kimyasal korunma için airetildiğinı koruyuculuk düıeyini, bedenölçüsünü, üretim tarlhinive yerini belirten etlkete sah; bulunacaktır.

c. Elbise Kimyasa] gaz v_e sıvılaıa karşı konınma için geliştirilmiş ve kumaşı çokkatnanlı olacak, B ve C Tipi gerekterine g;* g- ;:;,, sızdırmazlığına ve partikülgçiııııezlik özelliklerine saıııp uuıunüctırllu-" aınş y-ı".i'"'"k;i;;;yöntemiyle birlşirilmiş ve sabİtlenniş olacaktır.
d. Elbise, tamyiiz maskeli temiz 

_hava tüplü solunuııı sistemi ile birlikte kuliaıılabilirolacakhr. Temiz hava t{iplü solunum sisteml 
"ltÇ Jorlo. Eyilecektiı.e, Elbise kaptşonlu ve iek parça olrak tıretilmiş olacak el ve ayak bilekleri ile yiizaçıklığ büagülüiela§tiki olacakt ı

f Etbise P.EN943-2 standardına göre aı az 60 dakika sürcyle sürekji kimyasal nüfuzadayaıacak şkitde. kimvasal toruyucuıut aı:zeyia işi geretıerine uygun kimvasalkoruyucu eldiven ve üt kılıfi iie kullanııacaltu. şiair.n r. çizmeIer elbise ilebirıikt€ te§lim ediıecekfu .

g. Elbise, günllk ğysileriı lizerine ğyilebilir oiacakaı.
h, 

oE]biseJ€kıaı 
kulia.ıtabiliı ve sıvı, buhar ve köpiik ile dekontamine edilebiIir

i, Her biı giysi, uvı geçirmezlik işleminden 
-geçirilm§ olacak ve komple giysi olarakilgili standartlaa göre test sertifiİasına *l,rİİ"lİrİİ"j. Elbisenin rengi furuncu olacaknr.

k. Elbiseniı afulığ, eldiven ve çianeier hariç, ?kg'ı geçmeyecektir.
l. Elbise EN943-2:20(D standaıdına gö.re CE martü olmatıdıı,
m, Elbise EN464:l994 standardtns görc sızdırmazJık -dahili basuıç test raporlannauygun olnaiıdıı,
n. Elbis€nin ebatlanna wgg_ g.|acak şkilde sııt bölgesine *T.C. SAĞLtr(SAKANLıĞr uıusei trg»ix,li- KffiüR#i d***] İ"Hx,J'ffln"ilff
o, Her bir giysi seti, kotuyucu çantası içcrisindc teslim edilecektir.

Acİ Saı ıts ,,L",,1*,,_
99\

ç/
9l

.t\ı

1$a

lk7



ıı_l(oRuYucu EtDıvEIu

İ;,i#iİl§,l-auÇuİ, 
floroe|astom er (vİton) veya floroe|astom er (viton)_bütil kauçu*tan İmal

İ;rİJ.İl"* 
e]dirĞn lle birlikte pam uklu dokum adan lmal edilm iş en az bir çift iç eldiven

c, ,. oruyııar eldİven el ayas,nda1:!{düğğıde en az 25 {yırm i bğ) mil ka|ınlıkta olacaktır (1 mi|:1/393,7 santım etre uzunluğunda öİçü bİİimi),

d. x oruyuclı eıdıven EN 37ıı-1 Veolacak{t rya m uadııl standaİtta $çıİ8enıİk perform ans seviyesİ en az 3 (üç}

e' Eldfuen EN 42o veYa m uadilistandardın çizelge üçt€ belirtilen ölçülerde olacaktır. Hangi bedendenkaç çift ahnacağı ve eldiven reıEi idarece OO'n**"O'r.lrİOr."İ,
yıl olacaktır. 9ğlll lğllğcĞl«ıi' i,tldivenlerin kullanım öm rü en az 10 (on)

5- T.Ji,IyÜz MA§KFjİ

" ffi*iİHffiŞı,.nıeaen asit ve kimyasal maddeleıe kaşı dayanıklı olarak

Maske değişik yapılaıdaki yüzleıe kolayca uyabilıneli ve sızınt yapmamalıdır.

ffih}lffiarr.* olmalı ve kullanıcınm yözünü tahriş efuemeli, uzun siiıe

ffiHff'r#.- maızemcd€r' YaPıtmış olm "ğzı ve bumu içcride tutan biı iç

ıç naskenin uzerinde iki ,deı §olığıum- valfi bulınmalıdıı. so|unum vatfıeıinin<liyafr amlan gercktiğinde kolayca değşiri|eb-İİrcİ

Maske camı bğularıına yapıııamalıdır.

Iffim;.-*" termoPlastik malzemeden mamu| olııaJı ve panoıamik gört§

lffİİrffiİ* ve Çizilııneleıt dayın*t olmalu eeı€&tiğinde kolayca

Filte ve ıegülatoı, naskain yan taıafina yeıleştirilıniş olacakoı.
Mastenin ön böltlmirnde içeridelmonteli bir konuşma diyaframı
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KBRNFiLTRESİ
Filfue kombine KBRN filtresi olmalıür.
ğN l4l staıdartlanna uygun olınü ve CE markası taşımalldıı.

#Şhlffil#İ:Hl,kiİnyasal ve endlİstriyel tİtm etkenleri fiıte edebilİne

ii§h*i[i*rrh?*Hhrşi,#**t i]e korunac€kfu ve her biı
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7-VENTiLLıMASKE

Koruma Sınıfl : FFP2

Solunum Tipi : Ventilli

Kulianım Alanlarr : Tozisis
Maximum usag€ Levgl ; Partikülatlar için 12 x Tl\rye kadar
Tehüke : |nce Tozlar Yağ ve Su Bazlı SisbR
sınİ§afldfma : EN149:2oo1+A1:2ü)9 FFP2 NR D
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h Masktııin üzerinde yerleşebilen beş adet baş l(aytşı olmaIıdu..
l. Maste_tlzerinde boyun 

Tkı kayşı bulunmalıdır. Askı krıaskeden aynlabilrr,"ııai.. aYıŞı gerekğinde kolaylıkla

m. Maskq hen ENl48_1tstandaıd;;y;;;;İ.Yf,Effff 
İ§i:.,"rr#iff .t",il jeDIN58600

n. Maske EN 136:98 standaıdına göıe CE sertifikalı olmüdır.
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İ;İlİ,İ"İİHİr|:T-'rlr|P * ,uadiıi §tandaıüa tanümıanan göstefim kodu ı| tasanm D
az (üç) oiacaktır... 2'3 veP muadi|l standarda göre ğeçi€*,n *norm.* ,"r,İ.r,'""

ıxaır xonuvuqr çEııg

b. gırn€nİn kulİanırn Emrü en aı 10 (on) yıl olacaktır.
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