
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
COMBINEZON DE PROTECTIE 20258.6 

Citiți cu precauție și urmați aceste instrucțiuni! 
Utilizatorii trebuie să evalueze riscurile la locul de muncă și să verifice dacă produsul este potrivit pentru ei. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate 
pentru utilizarea produsului împotriva altor riscuri decât cele menționate și / sau care nu respectă aceste instrucțiuni. 
 
Etichetarea marcajelor 
Producător: S.C. VICMOD S.R.L., Bacău, strada Decebal, nr. 47, România, telefon: 0372299678, e-mail: office@vicmod.ro 
Identificarea modelului 
Marcaj CE. Confirmă categoria III aprobata de către CENTEXBEL, conform Regulamentului UE 2016/425, Examinarea de tip efectuată de CENTEXBEL (numărul 
N.B 0493, Technologiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde, Belgia. 
 
                         Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice EN 13034: 2005 + A1: 2009 tip 6 

Testele efectuate Standard folosit Standardul produsului Rezultate 
Determinarea rezistenței cusăturii pe cusătura 
existentă - Metoda Grab 

ISO 13935-2 
(1999) 

EN 13034(2005) + 
A1(2009) 

Forta max.: 140 N                                      Clasa  3                                                                         

Determinarea rezistenței la penetrare printr-
un spray de lichid (test de pulverizare) 

ISO 17491- 4A 
(2008) 

EN 13034 (2005)+ A1 
(2009) 

Compozitia lichidului folosit: Metil albastru, acid 
citric si Genapol. Fara deteriorari.            ADMIS                       

Determinarea rezistenței la rupere 
 

ISO 13934-1 
(2013) 

EN 14325 (2018) Forta de rupere (pe lungime) 130 N, Elongatie 
53,5% 
Forta de rupere (pe latime) 56 N, Elongatie 86 %.                    

Clasa 1 
Determinarea rezistenței la rupere - metoda 
trapezului 

ISO 9073-4 
(1997) 

EN14325 (2018) Rezistenta la rupere 65,7 N 
Rezistenta la tocire 25,1 N.                          Clasa 2 

Abraziune conform metodei martindale cu 
inspecție prin coloană de apă 

Iso 12947-2 
(2016) 

En 14325 (2018) Coloana de apa  ³ 20.0 mbar                       Clasa 1                                                      

Determinarea rezistenței la puncție EN 863 (1995) EN 14325 (2018) Forta 9 N                                                      Clasa 1 
Protecție împotriva respingerii substanțelor 
chimice lichide (R = indicele de repulsie) 
(D1 - pe lungime) 
(D2 – pe latime) 

ISO 6530 (2005) EN 14325 (2018) H2SO4, 30% D1 R-97,5% D2 R-97,2% 
NaOH, 10% D1 R-97,9% D2 R-98,1% 
Butan-1-o1 D1 R-94,3% D2 R-93,9% 
O-Xilen D1 R-94,3% D2 R-93,9%              Clasa 3 

Protecție împotriva pătrunderii substanțelor 
chimice lichide (P = indicele de penetrare) 
(D1 - pe lungime) 
(D2 – pe latime) 

ISO 6530 (2005) EN 14325 (2018) H2SO4, 30% D1 P-0,0% D2 P-0,0% 
NaOH, 10% D1 P-0,0%  D2 P-0,0% 
Butan-1-o1 D1 P-0,0%  D2 P-0,0% 
O-Xilen D1 P-0,0%  D2 P-0,0%                  Clasa 3 

Determinarea pH-ului unui extract apos ISO 3071 (2020) ISO 13688 (2013) pH 9,4 
 
 
                             Îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși EN 14126 (2003) + AC (2004) tip 6-B 

Testele efectuate Standard folosit Standardul produsului Rezultate 
Rezistenta la penetrarea sangelui si fluidelor 
corporale 

ISO 16603 
(2004) 

EN 14126 (2003) + AC 
(2004) 

Sange sintetic   20kPa                                   Clasa  6 

Rezistenta la penetrarea patogenilor transportati de 
sange – Metoda de testare utilizand bacteriofagul 
Phi–X174  

ISO 16604 
(2004) 

EN 14126 (2003) + AC 
(2004) 

Bacteriofagul Phi-X 174 (ATCC13706-B1 
Escherichia coli (ATCC 13706)                     Clasa 6 

                                                  
Rezitenta la penetrarea microbiana umeda ISO 22610 

(2006) 
EN 14126 (2003) + AC 
(2004) 

Staphylococcus aureus (ATCC29213)          Clasa  6                                                                                                                          

Rezistenta la penetrarea aerosolului lichid ISO/DIS 22611 
(2003) 

EN 14126 (2003) + AC 
(2004) 

Staphylococcus aureus   ATCC6538             Clasa 3                                                                              

Rezistenta la penetrarea microbiana ISO 22612 
(2005) 

EN 14126 (2003) + AC 
(2004) 

Spori de Bacillus atrophaeus ATCC 9372 (depus ca 
bacillus subtilis var niger la ATCC)               Clasa 3                                                                            

Test de jet și fisurare la flexiune   Nu au fost testate  
Notă: clasa 1 este cea mai mică clasă și clasa 6 este cea mai înaltă clasă, cu excepția substanțelor chimice lichide (penetrare și respingere) clasa 3 este cea mai înaltă clasă 
in acest caz. 
 
Lot, lună / an de fabricație și data de expirare 
Citiți această fișă de instrucțiuni înainte de utilizare 
Compoziție: 100% polipropilenă 
Pictograme de întreținere: Nu spălați. Nu curățați chimic. Nu uscați. Nu calcati. Nu refolosiți. Material inflamabil. A se feri de foc. 
Pictograma de dimensiuni indică măsuri ale corpului. 
 
Domeniul de aplicare: Produsul este destinat să fie folosit ca îmbrăcăminte de protecție de unică folosință, care oferă o protecție limitată întregului corp împotriva substanțelor 
chimice împotriva cărora nu este necesară o barieră totală împotriva permeabilității lichidelor (la nivel molecular) - hidrocarburi cu concentrație de acizi și baze, alcool - în cazul 
unor eventuale expuneri la pulverizări ușoare, aerosoli lichizi, pulverizare accidentală, în cantități mici și la presiune scăzută, atunci când riscul este redus și îmbrăcămintea 
purtătorului poate lua rapid măsurile adecvate in cazul contaminarii hainelor sale, asigură protecția utilizatorilor împotriva agenților infecțioși și a microorganismelor. 
 
Limitări de utilizare 
• Înainte de utilizare, revizuiți toate instrucțiunile și verificați îmbrăcămintea pentru orice deteriorare care ar putea afecta funcția sa de protecție (de ex. găuri, cusături și fixări 
deteriorate, zone puternic murdare). Înlocuiți orice îmbrăcăminte deteriorată. 
• La contaminare, uzură sau deteriorare, îmbrăcămintea trebuie îndepărtată și aruncată corespunzător. 
• Purtarea îmbrăcămintei de protecție poate provoca stres termic dacă nu se acordă o atenție adecvată mediului la locul de muncă . Lenjeria de corp trebuie adaptata pentru a 
minimiza stresul termic sau deteriorarea hainelor. 
• În cazul în care produsele sunt utilizate împreună cu alte EIP și pentru protecție completă „Tip”, este necesar să lipiți manșetele pe mănuși, gleznele la cizme, gluga la 
dispozitivul respirator. Clapeta autoadezivă cu fermoar ar trebui să fie folosită și prin îndepărtarea hârtiei de susținere și apăsarea în siguranță, având grijă să evite cutele sau 
pliurile, după fixarea clapetei cu fermoar, trebuie aplicată și bandă suplimentară pentru a permite o protecție completă. 
• Nicio îmbrăcăminte nu oferă protecție completă împotriva tuturor substanțelor chimice sau a agenților periculoși. Determinarea adecvării produselor, fie singure, fie în 
combinație cu EIP suplimentare pentru o aplicație este responsabilitatea finală a utilizatorului. 
• Îmbrăcămintea de protecție nu conține componente care sunt cunoscute în prezent pentru a provoca alergii sau care sunt cancerigene, „toxice pentru reproducere” sau mutagene. 
• Modele cu bucle pentru degete; trebuie folosit numai cu un sistem cu mănușă dublă, în cazul în care purtătorul pune bucla degetului sub mănușă și a doua mănușă este apoi 
purtată peste mâneca îmbrăcămintei. 
• Atenție - dacă există, dispozitivele de fixare cu cârlig și buclă nu trebuie deschise atunci când funcționează în zone cu pericol. În eventualitatea improbabilă de defectare, nu 
purtați îmbrăcămintea. Returnați îmbrăcămintea defectă (neutilizată și necontaminată) distribuitorului dumneavoastră. 
 
Depozitare: Produsul ambalat în ambalajul original va fi depozitat în încăperi ventilate, fără umezeală, pe rafturi, la cel puțin un metru distanță de sursele de căldură și de razele 
solare. 
 
Întreținere: Produsul este pentru o singură utilizare. 
 
Eliminarea - Aruncați articolele de îmbrăcăminte conform reglementărilor locale 


