


FOGALOM
• Egyéni védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet a 

munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a 
munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a 
technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem 
veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá az eszköz 
bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, 
amelynek a feladata a fenti pont szerinti cél elérése.
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ALAPVETÉS
• az egyéni védőeszközök általában kényelmetlenek, 

• védelmet csak meghatározott veszélyek ellen nyújtanak, 

• korlátozott védelmet nyújtanak (valami ellen, 
meghatározott időtartamban), 

• korlátozzák a tűzoltó teljesítőképességét (mozgékonyság, 
fogás, kézügyesség, hallás, látás, láttatás, beszéddel való 
megértés), 

• nem csökkentik a veszélyforrás hatását, 

• meghibásodhatnak, ezért viselőjük károsodhatnak, 

• meghibásodhatnak úgy, hogy viselőjük ezt nem észleli. 
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CSOPORTOSÍTÁS
A test védelmére szolgáló eszközök: 

• 1. Tűzoltó védőkabát és védőnadrág 

• 2. Tűzoltó védőcsizma 

• 3. Tűzoltó védősisak 

• 4. Tűzoltó védőkesztyű 

• 5. Hővédő arc-és fejmaszk 

• 6. Kiegészítő védelem láncfűrészhez 
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VÉDŐRUHA (kabát + nadrág)
• BRISTOL, VEKTOR 

• Külső réteg: láng, hő  + impregnáció  (+ szélvédelem) 
(Nomex Delta T, PBI)

• Középső réteg: félig áteresztő membrán (víz, vegyi 
anyag, vér, testnedv – be nem engedi, a testpárát 
viszont kiengedi)

• Belső réteg: vastag, általában steppelt, lyukacsos, 
rostos textilanyag 

• A 3 réteg kombinációja – magas fokú védelem
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VÉDŐRUHA
 40 kW / m2 sugárzó hőhatás, lánghatás ellen

 szobahőmérsékleten 1 percig 40%-os nátrium-hidroxid, 36%-os 
sósav, 30%-os kénsav és lakkbenzin károsító hatása ellen

 A sérült ruházat házilag nem javítható. 

 Csak a teljesen ép felületű védőruházat biztosít megfelelő 
védelmet! 

 Tárolása szellős, hűvös, száraz helyen, vállfára akasztva 
történjen. Automata mosógépben max. 40 oC-on nem lúgos 
mosószerrel mosható, centrifugálható. Hajtogatás nélkül vállfán 
kell szárítani. 

 A védőruházatra más megkülönböztető jelzések nem tehetők fel, 
mert azok szakszerűtlen felhelyezése a védőképességet 
csökkentheti. A védőruházaton mindennemű változtatás 
szigorúan tilos!
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VÉDŐCSIZMA
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Védelmet nyújt:

➢max. 250 OC kontakt hőhatás ellen 40 percig,

➢max. 20 kW / m intenzitású sugárzó hőhatás ellen 3 percig,

➢ lánghatás ellen 15 másodpercig .

Talp:

➢Nagy védelmi képességű,
➢antisztatikus,

➢vízhatlan,

➢csúszásmentes,

➢olajálló,

➢öntisztító.

Véd még:

➢eső, zuhanó tárgyak által okozott max. 200 J energiának megfelelő

ütések hatása, és talpátszúrás ellen.

Kialakítás:

➢Hidrofóbizált, aktív, lélegző marhabőrből készült,

➢GORE-TEX membránnal van ellátva.

Speciális cipőápolóval kezelhető.



VÉDŐSISAK
 Hőstabilitás – ez a stabilitás a magas hőmérsékletnek 

ellenálló duroplaszt anyagú sisakhéjnak köszönhető, 
mely csúcstechnológiával készült, nyílt lángoknak és 
sugárzó hőnek ellenálló aramid anyaggal erősítették 
meg. A beépített, állig érő, rendkívül robusztus és 
hőellenálló, poliszulfon-anyagból készült sisakrostély 
szintén nagyon hatékony hő elleni védelmet biztosít.
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Robosztus:

➢védi a fejet a behatolás és ütések ellen,még nagy hőterhelés esetén 
is. 
➢kiváló festéktapadó képesség.

Viselési komfort és jó klíma:

➢kényelmes belső kialakítás és párnázás, amely megakadályozza, hogy 
nyomásjelek alakuljanak ki a felhasználó fején
➢egy új, beépített láng- és hőfal biztosítja az állandó jó klímát a sisakban 
➢ az állszíjon levő fülrés optimalizált akusztikát biztosít
➢az új tépőzárnak köszönhetően az állszíjat könnyen és gyorsan be lehet 
állítani

Adaptációs rendszerek:

➢álarc
➢lámpa
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VÉDŐKESZTYŰ

14

Nagyon jó hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező tűzoltókesztyű.
FlashOver teszt 800°C / secundumnál.
Vízhatlan és légáteresztő, anatómiailag formázott, nagyon 
kellemes viselet.
A tenyérrész vágásálló és dörzsölés álló, nagyon jó 
tapintóképesség mellett.
Sugárzott hő elleni védelem: > 22s.



KÁMZSA – HŐVÉDŐ MASZK
 Kétrétegű lángálló anyagból készül, amely kifejezetten a tűzoltók 

munkakörülményeinél kialakuló behatások védelmére szolgál.
Külső réteg: 40% PBI/ 60% Para-Aramid
Belső réteg: 50% Kermel /50% FR viszkóz
Leginkább olyan helyen használják, ahol fokozott a hő- és 
lánghatás jellemző.
Komfortosan kialakított és speciális eszközök viselését is 
lehetővé teszi, ez főként a kámzsa arc-körére igaz, amely erősen 
gumírozott, annak érdekében, hogy a légző álarc felvételét 
követően, a kámzsát rá visszahúzva teljesen leszigetelje az arc-
kört.
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• Megfelelő nyakvédelem,

• Elől-hátul két réteg,

• Gumírozott arcnyílás,

• Álarcon kívüli használat,

• A hazai és az európai álarcokkal kompatibilis,

További komfortja és speciális kialakítása, hogy a 

nyaki résznél hosszított, így a kabát és a sisak 

elmozdulása esetén sem marad szabad 

bőrfelületet. Tökéletesen letakarja, nyakszirti 

parázsbehullás esetén ez a hosszított réteg az, 

amely meggátolja, hogy a tűzoltó nyaka 

megégjen.



KIEGÉSZÍTŐ VÉDELEM 
LÁNCFŰRÉSZHEZ
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Különleges eszközök
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