
 
 
 
Dräger SPC 3800 
 
Химически защитен костюм за промишлеността  
 
Химическите защитни костюми намират 
приложение винаги, когато става въпрос да се 
защити кожата на човека от вредни влияния. 
Когато съществува опасност от контакт на цялото 
тяло с твърди и течни химикали, само цялостен 
гащеризон предлага пълна защита.                                

 
ЛЕК И УДОБЕН 
 

С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОБИЛНА И 
УДОБНА УПОТРЕБА 

 

Dräger SPC 3800 (Splash 
Protective  
Clothing) е лек и удобен, 
непроницаем за течности 
защитен костюм срещу 
пръски от материал Tychem® 
F със специално покритие. 
Предвиден е за ограничен 
брой използвания. Ципът е 
защитен от двойна 
покриваща лента и 
преминава напречно през 
гърба. Това дава 
възможност за лесно 
влизане и излизане 
(обличане и събличане) на 
костюма и Ви предпазва 
прекрасно от евентуални 
течове по време на употреба 
и във фазата на 
деконтаминация. 

Като особеност костюмът е оборудван 
с лицев маншет Dräger, който се 
монтира и в  Dräger CPS 7800. 
Маншетът е мек, еластичен и 
осигурява изключително добри работа 
и носене. При това по избор можете да 
носите маншета под, но и над маската. 
Благодарение на опаковката за 
еднократна употреба лесно можете да 
прецените дали костюмът е бил 
използван или не. Целите, състоящи 
се от една част гащеризони със 
запоени непроницаемо за течности 
шевове са конструирани за използване 
с целолицева маска заедно с 
дихателен апарат със сгъстен въздух, 
филтриращи апарати  с принудително 
подаване на въздух или шлаухови 
апарати със сгъстен въздух. 

 

 
Dräger SPC 3800 

заедно с целолицева маска, дихателен 
апарат със сгъстен въздух и каска 

ИЗБОРЪТ Е ВАШ НАДЕЖДНА ЗАЩИТА  
Dräger SPC 3800 се 
предлага в цветовете сиво и 
оранжево. Сивият вариант е 
оборудван със запоени 
ръкавици от фолио, докато 
при оранжевия костюм се 
използват ръкавици от 
бутил. И при двата варианта 
на костюмите краката са 
защитени с чорапи с 
допълнителен защитен ръб 
срещу капки и пръски. Освен 
това Dräger предлага костюм 
с модифицирани чорапи, при 
който отвеждането на 
електростатичните заряди е 
оптимизирано. 

Dräger SPC 3800 предлага надеждна 
защита срещу изключително фини 
прахове и пудри, срещу много 
концентрирани, неорганични киселини 
и основи и е особено устойчив срещу 
широк спектър от органични химикали 
в течна форма. Костюмът е 
сертифициран на Европейско ниво с 
СЕ знак и е класифициран като 
химически защитен костюм тип 3, 4, 5 
и 6. Допълнително съответства на 
изискванията на сертификата SOLAS. 
Поради това химическият защитен 
костюм може да се използва както в 
промишлеността, така и в 
корабоплаването. Dräger SPC 3800 се 
предлага в шест размера (S, M, L, XL, 
XXL, XXXL). 

 
 

Dräger SPC 3800 
заедно с целолицева маска, шлангов 
апарат със сгъстен въздух и количка 

за бутилка 

 Примери за приложение: 
Работи по почистване и 
деконтаминация, работи по 
техническата поддръжка, инспекцията 

 



и почистването, свързани с 
пресипване и преливане работи, 
работа с масло и т. н. 

 
 
 
 
 
Лицев маншет Dräger 
Мекият лицев маншет 
предлага мобилност при 
избора на целолицевата 
маска. По избор можете да 
носите маската над или под 
лицевия маншет. 
 
 
 
Ръкавици 
С индивидуалните горни 
ръкавици могат да се 
комбинират ръкавици от 
фолио или бутил.  
 
 
 
 
Еластичен гумен колан 
Гуменият колан на ханша 
осигурява оптимално 
прилягане 
 
 
 
 
Чорапи с ръб за 
предпазване от пръски от 
материала на костюма 
Можете удобно да носите 
върху чорапите ботушите 
или предпазните обувки. 
Ръбът за защита от капки и 
пръски предлага 
допълнителна защита над 
ботушите. При това можете 
индивидуално да избирате 
размера на ботушите. 

Отвор на гърба 
Ципът е разположен 
напречно на гърба – 
защитен от двойна 
покриваща лента. През 
отвора на гърба бързо и 
лесно можете да влезете в 
костюма.  
 

 
Маншет на ръкава 
Костюмът SPC Dräger 3800 в 
сиво предлага 
допълнителен маншет за 
покриване на частта на 
горната ръкавица над 
китката 
 

 
Опционално: 
Чорапът от материала на 
костюма с интегриран 
антистатичен полимер и 
поставено отвън усилване 
на подметката подобрява 
способността на химическия 
защитен костюм за 
отвеждане на напрежението 
и заряда.  

 
  

 
 
  



 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
Характеристики на материала Tychem ® F 
Устойчивост на изтриване/износване 2000 цикъла 
Устойчивост на пръсване/пукване 240 kPa 
Устойчивост на високи температури Шевовете се отварят при 98 0C 
Устойчивост на ниски температури еластичен до -73 0C 
Устойчивост срещу скъсване при опън и огъване > 5000 цикъла < 15000 цикъла 
Устойчивост на пробиване/пробождане 24 N 
Пропускливост на въздух Не пропуска въздух 
Повърхностно съпротивление (до 25 % 
относителна въздушна влажност) 

4.8 х 109 Ω (вътрешна страна), 1.0 х 1013 Ω (външна 
страна) 

Устойчивост на скъсване (трапец.) 27,6 N направо, по посоката, 37,1 N напречно 
Тегло SPC 3800, оранжев, около 840 g  

SPC 3800, сив, около 660 g 
Очаквана дълготрайност До 10 години* 
Данни за пропускливост Други данни за устойчивост ще намерите в постоянно 

актуализираната база данни Dräger VOICE: 
www.draeger.com/voice 

 
* Без използване и при спазване на цитираните условия за съхранение 
 
 
СЕРТИФИКАТИ 
 
EN 14605:2005 Изисквания за защитни костюми тип 3 и 4 

EN ISO 13982-1:2005 Изисквания за защитни костюми тип 5 

EN 13034:2005 Изисквания за защитни костюми тип 6 

EN 1073-2:2002 Защита от замърсяване от радиоактивни частици 

EN 14126:2003  Защита от замърсяване от причинители на инфекции 

EN 1149-1:2006 Защитно облекло с електростатични свойства 

SOLAS Изисквания за използване на кораби в открито море 
  
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ 
 
Dräger SPC 3800 
 

Оранжево или сиво (Tychem F®)
 

 

 Цип с двойна покриваща лента 
Чорапи от материала на костюма с ръб за 
защита от пръски 

Компоненти на 
основния комплект 

Размери Размер S за височина от 1,62 до 1,70 m 
Размер М за височина от 1,78 до 1,76 m 
Размер L за височина от 1,74 до 1,82 m 
Размер XL за височина от 1,80 до 1,88 m 
Размер XXL за височина от 1,86 до 1,94 
Размер XXXL за височина от 1,92 до 2,00 m 
 

 
 
Компоненти на 
основния комплект 

Ръкавици Ламинирани ръкавици с маншет на 
ръката/китката или бутилови ръкавици в 
размери 9 до 11 

Компоненти на 
основния комплект 

Предпазни ботуши Предпазни ботуши в размери 43 до 50 Допълнителни 
компоненти 

Аксесоари към ръкавиците Памучни ръкавици 
Газонепроницаем маншет на ръкава/китката 
Устойчиви на срязване горни ръкавици 
Tricotril® или K-MEX®  

 
Допълнителни 
компоненти 

Специален вариант Интегриран антистатичен полимер и 
поставено отвън усилване на подметката на 
чорапите на костюма 

 

 
 
  



DRÄGER SPC 3800 В СИВО, С МАНШЕТ НА РЪКАВА И ЛАМИНИРАНИ РЪКАВИЦИ  
 
Dräger SPC 3800, сиво, размер S        R 58 286 
 
Dräger SPC 3800, сиво, размер M        R 57 371 
 
Dräger SPC 3800, сиво, размер L        R 57 372 
 
Dräger SPC 3800, сиво, размер XL        R 57 373 
 
Dräger SPC 3800, сиво, размер XXL        R 57 374 
 
Dräger SPC 3800, сиво, размер XXXL        R 58 280 
 
 
DRÄGER SPC 3800 В СИВО, ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНО С АНТИСТАТИЧЕН ПОЛИМЕР  
 
Dräger SPC 3800 сиво (с антистатичен полимер)1 размер S     R 62 381 
 
Dräger SPC 3800 сиво (с антистатичен полимер)1 размер M     R 62 382 
 
Dräger SPC 3800 сиво (с антистатичен полимер)1 размер L     R 62 383 
 
Dräger SPC 3800 сиво (с антистатичен полимер)1 размер XL    R 62 384 
 
Dräger SPC 3800 сиво (с антистатичен полимер)1 размер XXL    R 62 385 
 
Dräger SPC 3800 сиво (с антистатичен полимер)1 размер XXXL    R 62 386 
 
 
DRÄGER SPC 3800 В ОРАНЖЕВО С РЪКАВИЦИ ОТ БУТИЛ  
 
Dräger SPC 3800 оранжево, размер S       R 58 287 
 
Dräger SPC 3800 оранжево, размер M       R 57 375 
 
Dräger SPC 3800 оранжево, размер L       R 57 376 
 
Dräger SPC 3800 оранжево, размер XL       R 57 377 
 
Dräger SPC 3800 оранжево, размер XXL       R 57 378 
 
Dräger SPC 3800 оранжево, размер XXXL       R 58 285 
 
 
Tricotril® е регистрирана запазена марка на фирма KCL GmbH. 
K-MEX® е регистрирана запазена марка на фирма KCL GmbH. 
Tychem® е регистрирана запазена марка на фирма DuPont.  
 
 
 
 
 
 
Биотехлаб ООД 
БЦ Сердика сгр. 3 ет.1 оф. 109 
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е 
1330 София  
 
тел.: +359 2 8704928 
факс: +359 2 8704928 
e-mail:office@biotechlab-bg.com 
www.biotechlab-bg.com 


