
 

 

 

 ایمن به اندیشان ژرف بازرگانی شرکت          

 استانداردها

برای باالبردن اطمینان مصرف کنندگان ، محصوالت خود را بصورت چند استاندارد ه عرضه می نماید، که به مـوجب این  Texportکمپانی 

امر احتمال هر گونه ریسک در هنگام بروز خطرات از بین خواهد رفت.ایـن حصـول اطمینـان بـا بهتـریـن تستهـای روز دنیـا و کسب گـواهی 

 قابل ارائه به مشتریان گرامی می باشد. تائیدیه از سوی این موسسات

:تائیدیه البسه های چند منظوره از لحاظ طبقه بندی شامل مراحل زیر می باشند که عبارتند از  

 

 لباسهای محافظتی با ساختار ضد الکتریسیته ساکن : ●

ار طبق استاندارد ـو تخلیه بال عـن نشـان بـرای محـافظت در بـرابـر انتقـال الکتـریسیتـه ساکن و جلوگیری از اشتای

شـود مـی صـادر(   EN1149-5:2008  (  

 

 

 : لباسهای محافظتی با قابلیت باالی شبرنگ و روز رنگ ●

البسه های محافظتی که این نشان را دریافت می نمایند باید حضور شخص نجات دهنده را در محیط نمایان سازد. 

رخ می دهـد نیز مصدق باشد. یعنی در حالت عـادی به صـورت روز  این امـر بایـد در اتفاقاتی که در طول روز

ی ــــرنگ و به محض قـرار گـرفتن در تاریکی )حتی با المپ روی کـاله (از خـود واکنش بـازتـابی بسیـار بـاالی

 نشـان دهنـد. 

 ( صــورت می گیــرد.EN471:2003+A1:2007ایـن عمل منطبق با استاندارد شماره )

 

 

 

 البسه برای محافظت در برابر گرما و شعله ها: ●

ایـن نشـان بـرای مـواد اولیـه بکـار رفتـه در البسـه هـای محـافظتی بکـار مـی رود کـه تـا حد ممکـن طعمه حریق 

 نمی شوند. این البسه از پـارچـه هـای مقـاوم در بـرابـر حـریـق تـولیـد شـده انـد و بـرای محیطهـای کـاری کـه

 احتمـال بـروز ایـن چنین خطراتی در آن وجود دارد توصیه می شـود.

نشـانـه گـذاری مـی شـونـد  3، 2، 1فهــرست طبقـه بنـدی شعلــه هــا طبـق ایـن استـانــدارد بصـورت 

(Methoda  وEN15025:2000) 

اولیه مــــرکب (  بایــــد حداقـــل منطبق بر طبقــــه بنــــدی این استانـــــدارد برای الیه هـــای داخلــی ) با مواد 

 (ENISO14116:2008باشـــد)  3و 2سطح شعلــــه 

 

 

 

 البسه محافظ در برابر مایعات شیمیایی: ●

این استاندارد برای البسه های محافظ در برابر حداقل مواد شیمیایی و تأثیر پذیری مواد بر روی آنها بکار می 

یطی که مواد شیمیایی سبک)بصورت ریز گرد( در هوا معلق است، مناسب می باشند. رود.این لباسها در شرا

یعنی ریز گردهای معلق مایع یا تراوشات شیمیایی با فشار کم ) در این استاندارد نیازی به استفاده الیه های داخلی 

مطابق با استاندارد  تخصصی برای مقاومت در برابر مواد شیمیایی سنگین نیست.( با توجه به سطح مولکولی :

EN ISO13034:2005+A1:2009 
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ایمن به اندیشان ژرف بازرگانی شرکت  

 

 

 : و جرقه های ناشی از آنالبسه محافظ در برابر جوشکاری  ●

این استاندارد برای البسه های محافظ در طول کارهای جوشکاری و مشابه آن صادر می شود که در مقابل پرتاب 

 ساتع می شود مقاوم است .  ARCجرقه، مواد مذاب فلزات ، شعله یا حرارتی که از 

 می باشد. EN ISO 11611:2007نشان استاندارد آن 

 

 

 

 محافظ در برابر حریق و شعله :البسه  ●

این البسه برای محیطهایی مختلفی طراحی شده اند، تا از شخص کاربر در برابر خطرات طبقه بندی شده مختلف 

( Code C( گرمای تابشی )Code B(  گرمای انتقالی )Code Aمحافظت نماید .محافظت در برابر شعله مستقیم )

ده منطبق با ـــه تولید شـــالبس –( Code F( تماس گرمایی )Code D-Eفلزات )ی از مذاب ــــه ناشــــرش جرقـــپ

 ( EN ISO 11612:2008این استاندارد باید دارای مقاومت الزم در برابر شعله مستقیم باشند. )

 

 

 

 : ARCالبسه محافظ در برابر خطرات ناشی از  ●

 کالس تقسیم می نماید که عبارتند از: 2را به  ARCاین استاندارد مقاومت البسه محافظ در برابر 

  4KAسطح کارگری(  -1)کالس 

 7KAسطــح قــــوی(  -2)کالس 

 (EN ISO 61482-1-2:2007منطبق بر استاندارد )
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