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1 TESTVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

COMB257/
132 

SplashMaster 
vegyvédelmi overall 

 

- megfelel az EN 14605 3-as és 4-es típus, az EN 13982-1, az EN 
13034 6-os típus, az EN 14126, az EN 1149-5 és az EN 14126 
szabványoknak 

- folyadékzáró egyszer használatos overall 
- az anyaghoz hozzáhegesztett, laminált vegyvédelmi kesztyű 
- kihordási idő: 5 év 
- feláras kiegészítők: 

- Hazmax™ ESD csizma 
- Hazbag mentesítő zsák 

- méret: S/M/L/XL/XXL 

SC1042/132 

SC1 
vegyvédelmi overall 

   

- megfelel az EN 14605 3-as és 4-es típus, az EN ISO 13982-1, az EN 
1073-2 1. osztály és az EN ISO 14126 szabványoknak 

- folyadékzáró egyszer használatos overall 
- beépített neoprén gumiból készült kámzsával 
- a hátán keresztben 91 cm hosszú cipzár fut át 
- az anyaghoz hozzáhegesztett, laminált vegyvédelmi kesztyű 
- kihordási idő: 5 év 
- feláras kiegészítők: 

- Hazmax™ ESD csizma 
- Hazbag mentesítő zsák 

- méret: S/M/L/XL/XXL 

SC1059/132 

SC1 Ultra 
vegyvédelmi overall 

 

- megfelel az EN 14605 3-as és 4-es típus, az EN ISO 13982-1 5-ös 
típus, az EN 13034 6-os típus, az EN 1073-2 1. osztály, EN 1149-1 és 
az EN ISO 14126 szabványoknak 

- folyadékzáró egyszer használatos overall 
- beépített neoprén gumiból készült kámzsával 
- a hátán keresztben 91 cm hosszú cipzár fut át 
- a védőruhával egybeépített Butil vegyvédelmi kesztyű 
- kihordási idő: 5 év 
- feláras kiegészítők: 

- Hazmax™ ESD csizma 
- Hazbag mentesítő zsák 

- méret: S/M/L/XL/XXL 
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LLCS002 

SC4 
vegyvédelmi védőruha 

 

- megfelel az EN 14605 3-as és 4-es típus, az EN ISO 13982-2, az EN 
ISO 14126 és az EN 1149-5 szabványoknak 

- folyadékzáró egyszer használatos védőruha 
- védőruha anyaga: Chemprotex™ 300 vegyszerálló anyagból készül 
- a hátán 117 cm hosszú cipzár fut vertikálisan 
- az anyaghoz hozzáhegesztett, laminált vegyvédelmi kesztyű 
- a védőruhával egybeszerelt fröccsenés elleni védelemmel ellátott 

védőharisnyák 
- kihordási idő: 5 év 
- feláras kiegészítők: 

- Hazmax™ ESD csizma 
- Hazbag mentesítő zsák 

- méret: S/M/L/XL/XXL 

GLS300A/0
01 

GLS 300A  
vegyvédelmi védőruha 

   

- megfelel az EN 14605 3-as és 4-es típus, az EN 13982-1 és az EN 
13034 szabványoknak 

- ATEX minősítés EN IEC 60079-32-2 és CEN/CLC/TR 16832 
szabványok szerint 
- porrobbanás: 20, 21 és 22-es zóna 
- gázrobbanás: 1-es és 2-es zóna 

- kihordási idő: max. 5 év 
- egyszer használatos vegyvédelmi védőruha 
- védőruha anyaga: Chemprotex™ 300 vegyszerálló anyagból 

készül 
- rugalmas laminált arcvédő 
- teljesen zárt kivitel – a légzésvédelmi készülék a ruhán belül 

található 
- feláras kiegészítők: 

- Hazmax™ ESD csizma 
- Hazbag mentesítő zsák 

- méretek: S/M/L/XL/XXL 

GLS300B/0
01 

GLS 300B 
vegyvédelmi ruha 

 

- megfelel az EN 14605 3-as és 4-es típus, az EN 13982-1 és az EN 
13034 szabványoknak 

- ATEX minősítés EN IEC 60079-32-2 és CEN/CLC/TR 16832 
szabványok szerint 
- porrobbanás: 20, 21 és 22-es zóna 
- gázrobbanás: 0, 1 és 2-es zóna 

- kihordási idő: max. 5 év 
- egyszer használható vegyvédelmi védőruha 
- védőruha anyaga: Chemprotex™ 300 vegyszerálló anyagból 

készül 
- MSA Auer 3S és Dräger Panorama Nova arcmaszkkal tesztelve 
- feláras kiegészítők: 

- Hazmax™ ESD csizma 
- Hazbag mentesítő zsák 

- méretek: S/M/L/XL/XXL 
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GTL001/15
9 

GTL 
gáztömör vegyvédelmi védőruha 

 

 

- OKF rendszeresítési szám: 35000/5530-1/2018 
- megfelel az EN 943-2 szabványnak 
- kihordási idő: max. 10 év 
- felülvizsgálat: használaton kívül, eredeti csomagolásban az első 7 

évben felülvizsgálni nem indokolt, 7. évben egyszer szükséges 
- egyszer használatos gáztömör ruha 
- védőruha anyaga: Chemprotex™ 400 vegyszerálló anyagból készül 
- az anyaghoz hozzáhegesztett, laminált vegyvédelmi kesztyű 
- neoprénből készült, mechanikus védelmet nyújtó külső kesztyű 
- a gáztömör ruhával egybeszerelt fröccsenés elleni védelemmel 

ellátott védőharisnyák (külső mechanikai védelemmel nincs 
ellátva) a gyártó javasolja a Hazmax™ FPA vegyvédelmi védőcsizma 
használatát 

- rugalmas, laminált arcvédő 
- feláras kiegészítők: 

- Hazmax™ FPA csizma 
- Hazbag mentesítő zsák 

- méret: S/M/L/XL/XXL 

GTL017/15
9 

GTL ESD 
gáztömör vegyvédelmi védőruha 

 

 

- megfelel az EN 943-2 szabványnak 
- kihordási idő: max. 10 év 
- ATEX minősítés EN IEC 60079-32-2 és CEN/CLC/TR 16832 

szabványok szerint 
- porrobbanás: 20, 21 és 22-es zóna 
- gázrobbanás: 1-es és 2-es zóna 

- felülvizsgálat: használaton kívül, eredeti csomagolásban az első 7 
évben felülvizsgálni nem indokolt, a 7. évben egyszer szükséges 

- egyszer használatos gáztömör ruha 
- alapanyag: Chemprotex™ 400 
- az anyaghoz hozzáhegesztett, laminált vegyvédelmi kesztyű 
- neoprénből készült, mechanikus védelmet nyújtó külső kesztyű 
- feláras kiegészítők: 

- Hazmax™ FPA csizma 
- Hazbag mentesítő zsák 

- méret: S/M/L/XL/XXL 
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TYFB020/4
06/97 

Tychem® TK 
gáztömör vegyvédelmi védőruha 

 

 

- OKF rendszeresítési szám: 619/3-1/2006 
- megfelel az EN 943-2 szabványnak 
- kihordási idő: max. 10 év  
- felülvizsgálat: használaton kívül, eredeti csomagolásban az első 5 

évben felülvizsgálni nem indokolt, 5. év után pedig évente 
szükséges 

- többször használatos gáztömör ruha 
- védőruha anyaga: 7 rétegű, laminált rétegekből készül 
- a leszerelhető, ezáltal cserélhető, Hazmax™ FPA biztonsági csizmák 

páratlan vegyi védelmet és kiváló komfortot biztosítanak 
- kettős kesztyűrendszer – egy belső, laminált vegyvédelmi kesztyű, 

amely a mechanikus védelmet nyújtó külső, neoprén kesztyűhöz 
kapcsolódik 

- a kesztyűk reteszes vagy gyorszáras mandzsetta-mechanizmussal 
rendelkeznek  

- rugalmas, laminált arcvédő 
- feláras kiegészítők: 

- levegőcső átvezető 
- mentőkötél, zseblámpa, rögzítési pont 
- Hazbag mentesítő zsák 

- méretek: S/M/L/XL/XXL 

GTB203/21
5/158 

GTB VL 
gáztömör vegyvédelmi védőruha 

 

 

- OKF rendszeresítési szám: 2705-5/2012 
- megfelel az EN 943-2 szabványnak 
- kihordási idő: max. 15 év  
- felülvizsgálat: használaton kívül, eredeti csomagolásban az első 5 

évben felülvizsgálni nem indokolt, 5. év után pedig évente 
szükséges 

- többször használatos gáztömör ruha 
- védőruha anyaga: laminált Viton® rétegekből készül 
- a leszerelhető, ezáltal cserélhető, Hazmax™ FPA biztonsági csizmák 

páratlan vegyi védelmet és kiváló komfortot biztosítanak 
- kettős kesztyűrendszer – egy belső, laminált vegyvédelmi kesztyű, 

amely a mechanikus védelmet nyújtó külső, neoprén kesztyűhöz 
kapcsolódik 

- a kesztyűk reteszes vagy gyorszáras mandzsetta-mechanizmussal 
rendelkeznek  

- merev, dupla rétegű, torzításmentes látást biztosító arcvédő 
- feláras kiegészítők:  

- szellőztetés a karok és lábak számára (GTVB modell) 
- levegőcső átvezető 
- mentőkötél, zseblámpa, rögzítési pont, holtember figyelő és 

riasztókészülék rögzítők 
- Hazbag mentesítő zsák 

- méretek: S/M/L/XL/XXL 
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TYFB011/4
12/38XXL 

Tychem® TK gyakorló védőruha 
 
 

 

- zöld PVC-ből készül és a félreértések elkerülése érdekében, 
gyakorlóruhaként van jelölve 

- a bevetési ruhához hasonló 
- többször használatos és nem kell tesztelni 
- a légzőkészülék a ruhán belül viselhető 
- a ruha jobb oldalán, tépőzáras hajtókával 
- állítható belső tartószíjak és denevérszárny ujjak az optimális 

komfortérzetért 
- modelltől függően merev vagy rugalmas arcvédő 
- dupla kesztyűrendszer (vegyi és mechanikus védelem) 
- Respirex™ reteszes mandzsettával rendelkező kesztyűk 
- leszerelhető, ezáltal cserélhető, Hazmax™ FPA biztonsági csizmával 
- szelep gondoskodik arról, hogy a nyomásváltozás a ruhán belül ne 

lépje túl a percenkénti 400 Pa értéket 

mellény 
KLV/0001/

A1 
 
 

hűtőcsomag 

G00651 

KoolVest hűtőmellény 

 

- kényelmes 18,3 °C hőmérsékletet tart 
- egyetlen, mindenki számára alkalmas méret 
- a külső rész lángálló anyagból készül, mely több mosás után is 

megőrzi égésállóságát 
- a KoolPack-ok (hűtőcsomagok) befogadására négy belső zsebbel 

rendelkezik 
- gépi mosás: mosószerrel 40 °C-on 
- szárítás: szárítógépben alacsony hőfokon 
- tömeg: 2,8 kg (4 db hűtőcsomaggal) 

G01650 

Hazbag mentesítő zsák 
 

 

- anyaga: Chemprotex™ 300 vegyszerálló anyagból készül 
- méret: 135 x 107 cm 
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2 KÉZ- ÉS LÁBVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

B00602 

KCL BUTOJECT 898 védőkesztyű 

 

- megfelel az EN 388:2016 szabványnak, minősítés: 2111X 
- megfelel az EN 374:2016, minősítés: A típus (BCIKLM) 
- hossz: 350 mm 
- anyag: Butil 
- szín: fekete 
- vastagság: 0,7 mm 
- méretek: 8, 9, 10, 11 

B00859 

Hazmax™ 
vegyvédelmi védőcsizma 

 

- megfelel az EN 13832-3 és az EN ISO 20345 szabványoknak 
- kihordási idő: max. 10 év 
- beépített acél kaplival és vulkanizált gumitalppal 
- benzin- és olajálló talp, mely 60 másodpercig ellenáll a 300 °C 

kontakt hőnek 
- méretek: 35–50 (kivéve 40, 48) 

B01299 

Hazmax™ ESD 
vegyvédelmi védőcsizma 

 

 

- megfelel az EN 13832-3, az EN 61340-5 és az EN ISO 20345 
szabványoknak 

- GLS gáztömör védőruhával megfelel az EN 943-1 szabványnak 
- kihordási idő: max. 10 év 
- beépített acél kaplival és vulkanizált gumitalppal 
- kimagasló csúszásmentesség 
- antisztatikus kivitel 
- benzin- és olajálló talp, mely 60 másodpercig ellenáll a 300 °C 

kontakt hőnek 
- méretek: 35–50 (kivéve 40, 48) 

B001005 

Hazmax™ FPA 
vegyvédelmi védőcsizma 

 

 

- OKF rendszeresítési szám: 35000/5530-2/2018 
- megfelel az EN 13832-3, az EN 15090, az EN ISO 20345 

szabványoknak 
- GTL gáztömör védőruhával megfelel az EN 943-1 szabványnak 
- kihordási idő: max. 10 év 
- beépített acél kaplival és vulkanizált gumitalppal 
- benzin- és olajálló talp, mely 60 másodpercig ellenáll a 300 °C 

kontakt hőnek 
- méretek: 35–50 (kivéve 40, 48) 

 
 

B01327 

Hazmax™ ESD FPA 
vegyvédelmi védőcsizma 

 

- megfelel az EN 13832-3, az EN 15090, az EN ISO 20345 és az EN 
61340-5-2 szabványoknak 

- GTL gáztömör védőruhával megfelel az EN 943-2 szabványnak 
- kihordási idő: max. 10 év 
- beépített acél kaplival és vulkanizált gumitalppal 
- benzin- és olajálló talp 
- penetráció ellen védő rozsdamentes acél betéttalp 

- a talp 60 másodpercig ellenáll a 300C kontakt hőnek 
- méret: 35–50 (kivéve 40, 48) 
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3 LÉGZÉSVÉDELEM 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

M 
1715011 

 
L 

1715021 

OPTI-FIT teljesálarc 
 

 

- megfelel az EN 136 szabványnak 
- arcrész: szilikon 
- látómező: polikarbonát 
- tartópánt: állítható ötpontos 
- csatlakozó: RD 40 
- méret: M, L 
- tömeg: 580 g 

1788155 

A2B2E2K2P3 szűrő 

 

- megfelel az EN 14387 és az EN 143 szabványoknak 
- csatlakozó: RD40 
- tömeg: 0,39 kg 

1728830 

OPENGO ABEK P3 menekülő álarc 
 

 

- megfelel az EN 140 és az EN 14387 szabványnak 
- nincs megadva konkrét időtartam menekülésre 
- egyszer használatos 
- tárolási idő: 12 év 
- szűrőcsere: 6. évben 
- csomagolás: PVC hordtáska, zárt belső alumínium fóliával 
- méret: 300 x 90 x 160 mm 
- tömeg: 0,73 kg 

acél-
palackkal 
1815732 

 
kompozit 
palackkal 
1815746 

Bio-S-Cape  
menekülő készlet 

 

 

- megfelel az EN 1146, ISO 23269-1 szabványnak 
- 15 perces működési idejű sűrített levegős légzőkészülék 
- jól láthatósági kámzsa: minden arcformához és arcszőrzetez 

használható, ellenáll nedvességnek, vegyi anyagoknak és extrém 
hőmérsékletnek 

- használati hőmérsékleti tartomány:  
-15°C … +60°C 

- méret: 500 x 160 x 180 mm 
- tömeg: 5,36 kg (3 l/200 bar acélpalack) 
- tömeg: 3,58 kg (3 l/200 bar kompozit palack) 

1825162 

Aeris Confort Type 2 
légzőkészülék készlet 

 

- légzőkészülék EN 137 szerint tanúsítva 
- teljesálarc EN 136 szerint tanúsítva 
- magasnyomású manométer 0-400 bar 
- vészjelzés: 55 ± 5 bar 
- vészjelzés hangereje: >90 dB 
- használati hőmérséklet tartomány:  

-30°C … +60°C 
- Opti-Pro légzőkészülék teljesálarc (M-es méret) ötpontos 

fejszalaggal 
- Zenith szabályozószeleppel 
- tömeg: 4,5 kg 
- a készlet palackot nem tartalmaz 
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1822500 
 
 

1823182 

Mentőcsatlakozó és -kámzsa 

 

- CE minősítés az Aeris Confort Type 2 légzőkészülékkel 
- levegőáramlás: 40 l/min 
- tömlőhossz: 2 m 
- csatlakozás: CEJN 
- szín: sárga 
- anyag: PVC 
- csomagolás: PVC hordtáska 

1822552 

Acélpalack 
 

 

- 6 l/300 bar 

- felülvizsgálat: 5. év után 3 évente 

- EFV szeleppel 

- tömeg: 7,7 kg 

4,6 kg 
1824851 

 
3,2 kg 

1825862 

Kompozit palack 
 

 

- 7 l/300 bar 

- nincs kihordási idő (NLL) 

- felülvizsgálat: 5. év után 3 évente 

- EFV szeleppel 

- tömeg: 4,6 vagy 3,2 kg 
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4 MENTESÍTŐ SÁTRAK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

DS0022 
 

kesztyűvel 
DS0022/002 

Egyszemélyes mentesítő sátor 
„kesztyűvel” 

 

- kialakítás: sátor oldalán kesztyűvel és ablakkal 
- külső méretek (HxSzxM): 143 x 156 x 250 cm 
- belső méretek (HxSzxM): 110 x 123 x 215 cm 
- levegő szükséglet: 400 liter 
- zuhanyfejek: 5 db 
- csatlakozók száma: 1 db 
- csomagolási méretek (HxSzxM): 70 x 45 x 30 cm 
- tömeg: 25 kg 

DS0017 
 

vízgyűjtővel 
DS0017/002 

Négyszemélyes mentesítő sátor 

 

- szükséges terület: 7,5 m² 
- külső méretek (HxSzxM): 234 x 310 x 260 cm 
- belső méretek (HxSzxM): 204 x 250 x 230 cm 
- levegő szükséglet: 1100 liter 
- zuhanyfejek: 12 db 
- csatlakozók száma: 2 db 
- csomagolási méretek (HxSzxM): 120 x 70 x 45 cm 
- tömeg: 60 kg 

DS0026 

Tömeg mentesítő sátor 

 

- szükséges terület: 30 m² 
- külső méretek (HxSzxM): 750 x 470 x 250 cm 
- belső méretek (HxSzxM): 730 x 123 x 215 cm 
- levegő szükséglet: 3800 liter 
- zuhanyfejek: 12 db 
- csatlakozók száma: 4 db 
- csomagolási méretek (HxSzxM): 160 x 80 x 60 cm 
- tömeg: 90 kg 

180026 

BRAVO 2000  
elektromos fújó 

 

 

- tápegység: 230 V 
- méret (HxSzxMa): 325 x 177 x 265 mm 
- teljesítmény: 

- általános: 1000 W 
- Booster: 2000 W 

- légáram: 
- általános: 1200 l/min 
- Booster: 2000 l/min 

- max. nyomás: 
- általános: 0,14 bar 
- Booster: 0,45 bar 

- tömeg: 4,1 kg 

RE0034/006 

Reduktor 

 

- megfelel az EN ISO 5171 szabványnak 

- egylépcsős nyomásszabályozó 

- magasnyomású manométer: 0-400/300 bar 

- üzemi manométer: 0-16/8 bar 

- legnagyobb bemeneti nyomás: 300 bar 

- tömeg: 1,5 kg 
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5 MENTESÍTŐ ESZKÖZÖK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

000613.0000 

CleanMaster CM 10 permetező 

 

- töltési kapacitás: 1 l 
- tömítések: EPDM 
- pH 2-12 kémhatású anyagokhoz 
- műanyag permetezőcső, saválló lapos szórású fúvóka 
- méretek (MaxSzxMé): 27,5 x 12,5 x 12 cm 
- tömeg (üresen): 0,2 kg 

000615.0000 

CleanMaster CM 12 permetező 

 

- töltési kapacitás: 1,25 l 
- tömítések: EPDM 
- pH 2-12 kémhatású anyagokhoz 
- 3 bar nyomásig 
- műanyag permetezőcső, saválló lapos szórású fúvóka 
- méretek (MaxSzxMé): 32,5 x 17,5 x 16 cm 
- tömeg (üresen): 0,68 kg 

000620.0000 

CleanMaster CM 50 szóróberendezés 

 

- töltési kapacitás: 5 l 
- tömítések: EPDM 
- pH 2-12 kémhatású anyagokhoz 
- 3 bar nyomásig 
- erős műanyag tartály 
- műanyag permetezőcső, saválló lapos szórású fúvóka 
- méretek (MaxSzxMé): 54,5 x 19 x 17,5 cm 
- tömeg (üresen): 1,8 kg 

919500 

Mentesítő szett 
 

 

- 1 db szürke tároló 600 x 400 x 200 mm 
- 1 db golyóscsapos C-D-D 
- 5 m hosszú tömlő 
- 1 db áttétkapocs 
- 1 db autómosó kefe 
- 1 db golyóscsapos sugárcső 
- 1 db kézi kefe 
- 1 db körömkefe 
- 1 db kézmosó krém 
- 1 db folyékony szappan 
- 1 csomag papírtörlő 
- 1 csomag szemeteszsák 
- 1 pár Grip-Tex kesztyű 
- 2 db Pro Shield permetező védőruha  
- 1 liter kézfertőtlenítő szer 

TBB003/S 
 

TBB003/M 
 

TBB003/L 

CBRN hullazsák 

 

- gáztömör CBRN hullazsák kiváló védelem vegyi, biológiai és 
radiológiai agyagok ellen 

- mentesítést követően többször használatos 
- anyaga: DuPont™ Tychem® TK 
- a vegyi, biológiai és radiológiai anyagok ellen JRF-85 gáz- és 

részecskeszűrőbetét nyújt védelmet 
- készlet: 2 db JRF-85 szűrőbetét 
- méret: S/M/L 



  

Vegyvédelmi termékkatalógus 12/16 2022.12.01. 

WS0075 
 

WS0076 
 

WS0079 
 

WS0082 
 

WS0087 

Felfújható tároló 

 

- folyadékok és vegyszerek tárolására alkalmas 
- méret: 

- 500 liter 
- 1.000 liter 
- 2.500 liter 
- 4.500 liter 
- 10.000 liter 

WS0014 
 

WS0016 
 

WS0017 
 

WS0018 
 

WS0024 

Párna alakú víztartályok 
 

 

- nem iható víz tárolására alkalmas 
- méret: 

- 250 liter 
- 500 liter 
- 1.000 liter 
- 5.000 liter 
- 10.000 liter 

ET 02 M 

Összehajtható felfogótálca méret: M 
 

 

- egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag ellenálló 
anyagból készült, védelmi és mentési eszköz 

- alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására 

- felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 
építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás 

- felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 700 x 700 x 175 mm 
- tároló kapacitás: 75 l  
- tömeg: 3 kg 

ET 061 
CARGO EUR 

Összehajtható felfogótálca 
CARGO EUR 

 

 

- egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag ellenálló 
anyagból készült, védelmi és mentési eszköz 

- alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására 

- kifejezetten ipari és szállítmányozási felhasználásra lett 
kifejlesztve, méreteiből adódóan raklapra helyezhető és azzal 
együtt szállítható 

- felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 1240 x 840 x 225 mm 
- tároló kapacitás: 210 l  
- tömeg: 4,5 kg 

ET 02 A 

Összehajtható antisztatikus 
felfogótálca 

 
 
 

 

- egyszerűen és gyorsan tálcává alakítható, kémiailag ellenálló 
anyagból készült, védelmi és mentési eszköz 

- alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására 

- felhasználási terület: raktározás, vegyipar, szállítmányozás, 
építészet, mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás 

- megfelel a DIN 14555-3:2016-12 és a DIN 14555-12:2015-04 
szabványoknak 

- kézi fogantyúval felszerelt változat 
- felhasználható –10 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten 
- beépített folyadék szintjelző 
- tartály méretei: 700 x 700 x 175 mm 
- tároló kapacitás: 75 l  
- tömeg: 3 kg 
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EC 01 

6 l-es vészhelyzeti felfogótálca 
 

 
 

 

- kémiailag ellenálló anyagból (polipropilén) készült, védelmi és 
mentési eszköz 

- kifejezetten ADR szállítmányozáshoz fejlesztve. 
- alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 

anyagok rövid távú tárolására. 
- összehajtható, rögzítőkapcsos kialakítás a helytakarékosság 

érdekében, mely lehetővé teszi a gyors összeszerelést bármilyen 
szerszám és kiegészítő alkatrész alkalmazása nélkül 

- felhasználható –20 °C és +130 °C közötti hőmérsékleten 
- folyadék szintjelző jelölés 
- tálca méretei: 600 x 400 x 120 mm 
- tálca méretei (összehajtva): 728 x 525 x 12 mm 
- tároló kapacitás: 6 l 
- tároló kapacitás fix telepítési pont esetén: 15 l 
- terhelhetőség: 10 kg 
- tömeg: 0,5 kg 
- kiszerelés: 5 db/csomag 

MDC 01 
 

MDC 02 
 

MDC 04 

Mágneses csatorna fedél 
 

 

- egyszerű, könnyű, helytakarékos, könnyen használható termék, 
amely megakadályozza a veszélyes anyagok csatornába történő 
bejutását 

- felhasználható –20 °C és +80 °C közötti hőmérsékleten 
- elérhető méretek: 

- 510x510x0,9 mm 
- 600x600x0,9 mm 
- 1000x1000x0,9 mm 

- tömeg: 0,8 kg, 1,1 kg és 3,3 kg 

FDC 01 

Flexibilis mágneses csatornafedél 
 

 

- univerzális, hajtogatható mágneses csatornafedél a 
szennyvízcsatornák védelmére, nagy előnye, hogy bármilyen 
típusú csatornára, rostélyra felhelyezhető 

- több rétegű kialakítás: a vékony, rendkívül rugalmas fólia 
hidrosztatikus nyomásnak való kitételével megakadályozható a 
folyadékok áthatolása 

- többször felhasználható termék 
- felhasználható –20 °C és +60 °C közötti hőmérsékleten. 
- méret: 750 x 630 x 0,9 mm 
- tömeg: 1,5 kg 

SDC 03 

Összecsukható szorbens adagoló 
kocsi 

 

- a szorbens adagoló kocsi biztosítja a szorbens anyagok egyenletes 
és érintkezésmentes szórását 

- alkalmas vegyi anyagok, olaj, gázolaj és egyéb kőolajszármazékok 
okozta szennyeződések ellen 

- a szorbens szórási sűrűsége állítható a szennyezett felület 
intenzitásától és a felhasznált szorbens anyag típusától függően 

- a termék nagy előnye, hogy a hátrameneti irány automatikusan 
meggátolja szórási folyamatot, így jelentős mennyiségű szorbens 
anyagot takaríthatunk meg 

- összecsukható, helytakarékos kialakítás 
- szórási sáv szélessége: max. 40 cm 
- állítható magasságú fogantyú 
- méret: 620 x 1300 x 370 mm 
- tömeg: 13 kg 
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ET HX 1000 

Összehajtható hatszög alakú tartály 
 

 

- egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 
anyagból készült, védelmi és mentési eszköz 

- alkalmas technikai folyadékok, kőolajszármazékok és vegyi 
anyagok rövid távú tárolására 

- kézi fogantyúval felszerelt változat 
- felhasználható –30 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten. 
- tartály átmérője: 1500 mm 
- tartály magassága: 700 mm 
- tároló kapacitás: 1000 l  
- tömeg: 30 kg 

ET TANK 
5000 

Nagy kapacitású tartály 
(összeszerelhető szerkezettel)

 

- egyszerűen és gyorsan tartállyá alakítható, kémiailag ellenálló 
anyagból készült, védelmi és mentési eszköz 

- alkalmas nagy mennyiségű víz tárolására, amely elősegíti a 
speciális helyen történő tűzoltási feladatok ellátását 

- könnyen és gyorsan összeállítható tartószerkezettel biztosított 
kialakítás 

- tartály átmérője: 2300 mm 
- tartály magassága: 1300 mm 
- tároló kapacitás: 1000 l  
- tömeg: 50 kg 
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6 OLAJ- ÉS VEGYSZERMEGKÖTŐ ANYAGOK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

1003 
 
 

1015 
 
 

1301 

UNI-SAFE flakon 

           
 

UNI-SAFE: kétszínű (sárga, lila) 
indikátor 

 
UNI-SAFE Plus: kétszínű (sárga, lila) 

indikátor, továbbfejlesztett változata 
az UNI-SAFE-nek, nagyobb felszívó 

képesség 
 

UNI-SAFE ph Plus: ötszínű (lila, bézs, 
sárga, zöld, kék) indikátor, 

továbbfejlesztett változata az UNI-
SAFE Plus-nak 

- leggazdaságosabb olaj- és vegyszermegkötő anyagok 

- felszív és granulál mindenfajta szénhidrogént 

- nem okoz veszélyes reakciót 

- színindikátor segítségével jelzi a savakat és lúgokat 

- gátképzéssel hatékony akadályt képez a folyadékok útjában 

- vizes anyagokat akár 1:75 arányban is képes megkötni, azaz 1 kg 

UNI-SAFE akár 75 liter vizes anyagot is felszívhat 

- alkalmas akkumulátorsav, hűtővíz vagy légkondicionáló 

berendezésből kiszabaduló folyadék megkötésére is 

- kiszerelések: 

- UNI-SAFE (0,75 kg) 

- UNI-SAFE Plus (0,75 kg) 

- UNI-SAFE ph Plus (0,75 kg) 

- minimális rendelési mennyiség: 10 db 

1006 
 

1016 
 

1302 

UNI-SAFE tégely 

 

- kiszerelések: 

- UNI-SAFE (1,5 kg) 

- UNI-SAFE Plus (1,5 kg) 

- UNI-SAFE ph Plus (1,5 kg) 

1001 
 

1007 
 

1303 

UNI-SAFE vödör 

 

- kiszerelések: 

- UNI-SAFE (5 kg) 

- UNI-SAFE Plus (5 kg) 

- UNI-SAFE ph Plus (5 kg) 

1040 

UNI-SAFE Plus 
Jet 5000 

 

- tűzoltó készülék kialakítás 

- pontos célzás, könnyű kezelhetőség 

- hatótávolság: 4-5 m 

- működési tartomány: –20 °C … +60 °C 

- töltet: UNI-SAFE Plus (4,5 kg) 

- tömeg: 12 kg 
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7 VESZÉLYES ANYAG SZIVATTYÚ 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

GUP3-1-5-S 

GUP 3-1,5 S 
veszélyes anyag szivattyú 

    

 
 

kép csak illusztráció 

- megfelel a DIN 14427 szabványnak 

- motor: 3 fázis, 400 V, 50 Hz 

- robbanásbiztos kivitel (EEx II 2G c IIB T3) 

- teljesítmény: P1 – 3 kW 

- névleges áram: 4,55 A 

- szállítási mennyiség/nyomás:  

620 l/perc / 0,5 bar 

550 l/perc / 1,0 bar                

460 l/perc / 1,25 bar 

200 l/perc / 1,75 bar 

0 l/perc / 2,0 bar 

- csatlakozó: Storz C-52 

- szemcseáteresztés: max. 10 mm 

- méret: 620 x 390 x 460 mm (hosszúság x szélesség x magasság) 

- tömeg: 81 kg 

080790 
 
 

080791 

Szívótömlő, DN 50 

 

- anyag: belül fluopolimer, kívül klóroprén szívótömlő kék, fehér, 
piros jelöléssel 

- működési nyomás: 6 bar 
- hossz: 5 vagy 10 m 
- tömeg: 21 vagy 42 kg 

156 

„Szívókosár” DN 50 

 

- anyag: acél 
- belső átmérő: 65 mm 
- tömeg: 2,5 kg 

101 

B/C kulcs 

 

- anyag: acél 
- tömeg: 0,5 kg 

 


