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Vahvistetut 
saumat

Mikrohuokoskalvolla laminoitu tyypin 5 ja 6 
suojahaalari, jossa mukavuutta tuova hengittävä 
takaosa ja lisäsuojaa antavat vahvistetut saumat.
•  Korkealaatuinen mikrohuokoskalvolla laminoitu MicroMax® 

NS -materiaali: antaa erinomaisen suojan kevyiltä roiskeilta ja 
nestesuihkeilta kehon tärkeille osille.

• Suojaa tehokkaasti vaarallisilta pölyiltä.
• Hengittävä SafeGardTM GP -takaosa parantaa käyttäjän mukavuutta  
 ilmanläpäisykyvyllään 43 kuutiojalkaa minuutissa.
•  Vahvistetut saumat antavat lisäsuojaa pölyn ja nesteiden 

tunkeutumiselta sekä tuovat vahvuutta ja kestävyyttä... tehokasta  
ja kustannustehokasta.

•  Hengittävä haalari vähentää suojapukujen pyrkimystä imeä ilmaa  
ja pölyhiukkasia palkeen lailla saumojen raoista, hihansuista,  
nilkoista ja vetoketjusta.

• Sinisen ja valkoisen yhdistelmä tekee haalarista helposti erottuvan.
•  Lakelandin ainutlaatuinen “Super-B”-malli, jossa upotetut hihat, kolmiosainen 

huppu ja vinokaiteen muotoinen haarakiila – ergonominen suunnittelu antaa 
erinomaisen liikkumisvapauden, mukavuuden ja kestävyyden.

• Haarakiila vähentää haaran repeilyä ja parantaa kestävyyttä.

Vihreällä varjostetut alueet ilmaisevat, missä MicroMax® on yhtä hyvä tai parempi kuin muut materiaalit.

Saatavana:  Valkoinen sinisillä saumoilla 
                         ja sinisellä takaosalla

Mallikoodi: EMNC428
Haalari, jossa elastiset huppu, hihansuut, 
vyötärö ja nilkat. Hengittävä takaosa.

Koot: S - XXXL

Ilman läpäisevyys mittaa materiaalin kykyä päästää ilma läpi ja on paras mukavuuden mittari. Mitä 
hengittävämpi materiaali, sitä mukavampi se on päällä. Tuloksista näkyy, että mikrohuokoisilla kalvoilla 
(MicroMax®) ja flashspun-polyeteenillä on hyvin alhainen ja samankaltainen hengittävyys. Molemmat ovat 
niin lähellä nollaa, ettei erolla ole käytännössä merkitystä. Sen sijaan SMS-materiaali (SafeGard)  
on yli kymmenen kertaa hengittävämpää, ja tavallinen puuvillainen T-paita neljä kertaa hengittävämpää 
kuin SMS.

MicroMax® NS -kylmäpukumalli

Fyysiset ominaisuudet
MicroMax® 

NS /TS MicroMax® SafeGard® 
GP

SafeGard® 
76

Flashspun 
PE

Ominaisuus EN-stand. CE-luokka CE-luokka CE-luokka CE-luokka CE-luokka
Hankauskestävyys EN 530 3 2 3 6 2
Taivutushalkeilu ISO 7854 6 6 6 6 6
Kiilarepeily ISO 9073 3/2 4/2 3 3/2 1
Vetolujuus EN 13934 2/1 2 3 2/1 1
Puhkaisunkestävyys EN 863 1 1 1 1 2
Puhkaisulujuus EN 13938 2 3 2 3 2
Saumojen lujuus EN 13935 3 3 3 3 3

Kemikaalien hylkivyys ja läpäisevyys EN 6530
MicroMax® 

NS/TS MicroMax® SafeGard® GP SafeGard® 76 Flashspun PE

Kemikaali H L H L H L H L H L
Rikkihappo 30 %
CAS-numero 67-64-1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Natriumhydroksidi
CAS-numero 1310-73-2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

O-ksyleeni
CAS-numero 75-15-0 3 2 3 2 ET ET ET ET 1 1

Butanoli
CAS-numero 75-09-2 3 2 3 2 ET ET ET ET 2 1

Hengittävyys - ilman läpäisevyys ja kostean höyryn siirtonopeus (MVTR)

MicroMax® 
NS/TS MicroMax® SafeGard® 

GP
SafeGard® 

76
Flashspun 

PE
Puuvilla 
T-paita

Ilman läpäisevyys 
kuutiojalkaa/minuutti (cfm) < 0,5 < 0,5 40 40 ~ 3,3 180

MVTR 119,3 ET ET ET 111,2 ET

Tartunnanaiheuttajilta / biologisilta vaaroilta suojaus
Testattu EN 14126:n mukaisesti. Testaus koostuu neljästä eri testistä, joissa arvioidaan erilaisten 
luokitusten mukaista suojausta. Huomaa, että testit on tehty vain materiaalille. Kun halutaan  
suojautua tartunnanaiheuttajilta, suosittelemme käyttämään aina vaatetta, jossa on tiivistetyt 
saumat, kuten MicroMax® TS:ssä.

Testin kuvaus Testin nro MicroMax® 
NS/TS

SafeGard® 
GP/76

Flashspun 
PE

Suojaus vereltä ja kehon nesteiltä ISO 16604:2004 6 
(maksimi on 6)

Ei 
suositella < 1

Suojaus biologisesti saastuneilta aerosoleilta ISO 22611:2003 3 
(maksimi on 3)

Ei 
suositella 1

Suojaus kuivalta mikrobien kontaktilta ISO 22612:2005 3 
(maksimi on 3)

Ei 
suositella 1

Suojaus mekaaniselta kontaktilta saastuneita 
nesteitä sisältävien aineiden kanssa

EN 14126:2003 
Liite A

6 
(maksimi on 6)

Ei 
suositella 1
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Tyypin 5 ja 6 
saumat

Lakelandin tyypin 5 ja 6 haalareissa on joko yhteen 
huolitellut tai tikatut ja vahvistetut saumat.    

Katso lisätietoja erillisistä esitteistä.

Super-B-mallin ominaisuudet

Varastointi

Lakelandin suojahaalarit toimitetaan 
yksittäin (ellei toisin ole mainittu) 
polyeteenipusseihin tyhjiöpakattuina 
pahvisessa ulkopakkauksessa.

Kesto
Kun vaatteita säilytetään 
asianmukaisesti 
avaamattomissa pusseissa 
kuivassa ja viileässä 
paikassa suojassa 
auringolta ja voimakkaalta 

valolta, ne kestävät kymmenen vuotta tai 
kauemmin.  Värit voivat haalistua jonkin 
verran ajan myötä erityisesti, jos vaatteet 
jätetään aurinkoon. Etenkin valkoinen 
materiaali voi kellastua hieman, mutta tämä 
ei vaikuta vaatteen toimivuuteen. 

Vaarallisilta kemikaaleilta suojaukseen 
tarkoitettujen pukujen kohdalla 

suositellaan, että viimeistään 10 vuoden 
jälkeen puvut siirretään harjoituspuvuiksi 
tai hävitetään asianmukaisesti. 

Kun antistaattiset ominaisuudet ovat 
tärkeitä, on huomioitava, että antistaattiset 
käsittelyt voivat heikentyä ajan ja 
kulumisen myötä.

Kaikki vaatteet iästä riippumatta on 
tarkastettava visuaalisesti aina ennen 
käyttöä vikojen tai repeämien varalta 
ja varmistettava, että kaikki osat, kuten 
vetoketjut, toimivat kunnolla.  Millään 
tavoin vahingoittuneita tai kuluneita 
vaatteita ei saa käyttää vaaratilanteissa. 

Hävittäminen

Saastumattomat vaatteet voidaan hävittää 
normaalisti paikallisia määräyksiä noudattaen. 
Ne voidaan hävittää normaalin jätteen mukana 
kaatopaikalle tai polttaa vaarallisia päästöjä 
tuottamatta paikallisen lain salliessa. 

Koska normaalit olosuhteet eivät vaikuta 
materiaaleihin, vaatteita voidaan säilyttää 
tavallisissa varastotiloissa.  Pidä kuivana ja  
vältä hyvin kuumia lämpötiloja sekä  
alle -10 oC:n lämpötiloja. 

Vältä pitkää altistusta suoralle auringonvalolle tai 
muulle voimakkaalle valolle.

Jos vaatteet kuitenkin ovat saastuneet kemikaaleilla, ne täytyy 
hävittää asianmukaisesti kemikaalin hävittämisohjeet ja muut 
paikalliset tai maakohtaiset määräykset huomioon ottaen.   
On käyttäjän vastuu varmistaa, että saastuneet vaatteet  
hävitetään asianmukaisesti. 

* Kilpailevien tuotemerkkien tulokset on saatu kilpailijoiden omilta verkkosivustoilta ja pitivät paikkansa julkaisun hetkellä. Käyttäjiä kehotetaan tarkistamaan 
ajantasaiset tiedot kilpailijoilta ennen kemikaaleihin perustuvien arvioiden tekemistä. Kilpailijoilta voi myös olla saatavilla muita kemikaalitestituloksia.
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Lakeland Super-B -mallin suojahaalarissa on ainutlaatuisesti: 

1) kolmiosainen huppu    2) upotetut hihat    3) vinokaiteen muotoinen haarakiila

Lopputulos on erittäin hyvin istuva, käyttömukava ja miellyttävä vaate, jossa ei tarvita 
epämukavia peukaloaukkoja!

1.  Kolmiosainen huppu
Kolmiosaisen hupun kolmiulotteinen 
muoto on pyöreämpi, istuu päähän 
paremmin ja mukautuu käyttäjän 
liikkeisiin, mikä tekee vaatteesta 
miellyttävämmän ja kestävämmän.  
Huppu myös asettuu tiiviimmin 
hengitysmaskin reunan ympärille.

2.  Upotetut hihat
Upotetut hihat antavat paremman 
liikkumisvapauden ja rasittavat saumoja 
vähemmän erityisesti haaran kohdalla.

Lisäksi hihat eivät pyri nousemaan
käytön aikana, joten Lakeland-vaatteissa ei 
tarvita peukaloaukkoja, jotka voivat jäädä 
kiinni koneisiin ja aiheuttaa vaaratilanteen.

3.  Vinokaiteen muotoinen haarakiila
Vinokaiteen muotoinen
kaksiosainen haarakiila saa vaatteen 
istumaan paremmin, antaa enemmän 
liikkumisvapautta ja vähentää kriittisiin 
kohtiin kohdistuvaa rasitusta.

4.  Rintamerkki
Lakelandin rintamerkit 
täyttävät kaikki  
CE-merkintävaatimukset. 
Käyttäjät ja esimiehet näkevät 
helposti, että puku on 
asianmukaisesti sertifioitu.

4

Yhteen huoliteltu sauma Tikattu ja vahvistettu sauma

Tässä kuvassa näkyy Lakeland 
Super-B -mallin haalarin 
(punainen) ja kilpailijan tyypillisen 
lepakkohihaisen haalarin kainalo-
osan leikkauksen ero.

Lakeland-haalarin muoto mukailee 
kehoa ja parantaa liikkumisvapautta 
sekä vähentää haaraan ja hihoihin 
kohdistuvaa rasitusta. 

Kuvissa näkyy MicroMax® NS -kylmäpuku >>
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Tyypin 5 ja 6 puvun valinta
Oikeanlaisen suojahaalarin valinta on tärkeää, kun halutaan optimoida suojaavuus, mukavuus, kestävyys 
ja kulut. Valinnassa on otettava huomioon useita tekijöitä.

1. Suojaavuus ja materiaalit Onko suojaavuus vai hengittävyys tärkeämpää?
Mikä materiaali soveltuu parhaiten?

2. CE-testaus - fyysiset 
ominaisuudet ja vertailut

Millaiset fyysiset ominaisuudet ovat ympäristön tai tehtävän  
kannalta tärkeitä?
Valitse vaate tehtävän mukaan!

3. CE-testaus - nesteiltä 
suojaavuuden tehokkuus

Kun tarvitaan nesteenpitävä suojaus, mitkä materiaalit tarjoavat  
parhaan suojan nesteiltä? Mikrohuokoinen kalvolaminointi  
MicroMax®, MicroMax® NS) antaa parhaan nestesuojan tyypin 5 ja 6 vaatteissa.

4.  Mukavuus ja hengittävyys
Kun mukavuus on tärkeää, millainen materiaali tarjoaa parhaan 
hengittävyyden ja mukavuuden? SMS-materiaali (SafeGard® GP,  
SafeGard® 76) on hengittävin tyypin 5 ja 6 materiaaleista.

5. Mallin ominaisuudet Millaiset mallin ominaisuudet ovat tehtävän ja ympäristön kannalta 
tärkeitä? Kaikki suojahaalarit eivät ole samanlaisia.

Lisätietoja saa Lakelandin tyypin 5 ja 6 suojahaalareiden valintaoppaasta

Koko Pituus 
(cm)

Rinnanympärys 
(cm)

Vyötärö 
(cm)

S 164-170 84-92 82-88

M 170-176 92-100 88-94

L 176-182 100-108 94-100

XL 182-188 108-116 100-106

XXL 189-194 116-124 106-112

XXXL 194-200 124-132 112-114

Oikeankokoisen vaatteen valinta on tärkeää, 
jotta saadaan paras mukavuus, suojaus  
ja kestävyys.

Pi
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us

Rinnanympärys

Vyötärö

Vaatteiden mitoitus
Lakelandin vaatteissa on Super-B-mallin mukainen reilu leikkaus ja mitoitus,  
mikä lisää liikkumisen mukavuutta.

W:  www.lakeland.com/europe
S:   sales-europe@lakeland.com

Lakeland Industries Europe Limited
Lakeland Industries Inc, USA:n divisioona.




