
ALU ADK APC
830102



ALU  ADK APC Katman Nedir?

Isı Yönü

1. Katman - Dış Kumaş
Çift Ayna Sistemli 
Alüminize Cam Elyaf 500 g/m2

2. Katman - Isı Bariyeri
3 katlı aramid bazlı keçeye
kapitone edilmiş 
Aramid/Viscose FR iç astar

EN 1486:2007 - İtfaiyeciler İçin Alüminize Elbiseler

Alüminize elbise seti ceket, pantolon, başlık, eldiven, tozluk, çizme ve taşıma çantasından oluşmaktadır.

Bu kıyafet, çok yüksek seviyelerde radyan, konvektif ve kontak ısıya yol açan uçak yangınları, alev alıcı gaz ve alev alıcı sıvı yangınları 
esnasındaki kurtarma ve kazalarda alev önleme gibi faaliyetleri kapsayan uzmanlaşmış yangına müdahale operasyonları için 
özel olarak tasarlanmıştır.
Bu elbiseler yangına çok yakın yürütülmekte olan operasyonlarda kullanılmakta olup yangın içerisine giriş için uygun değildir.
Kıyafetle birlikte uygun solunum cihazı kullanılmalıdır. Karşılaşılan spesifik koşullara bağlı olacağı için koruyucu kıyafetin sağlayacağı 
koruma süresi kesin olarak belirtilemez. EN 1486 standardında belirtilen koruma çok katmanlı bir yapı sayesinde mümkün olabilmektedir. 
Ceket, pantolon, başlık, eldiven, çizme ve tozluk EN 1486 standardında belirtilen korumayı, iç giyim giymeye gerek kalmadan 
sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.

ALU ADK APC
830102



ALU ADK APC

BaşlıkEldiven
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Kişinin boyun kısmına göre ayarlanabilir,
katlanabilir koruyucu özellikte
yaka ön patı bulunmaktadır.

Acil durumlarda fermuarın çabuk
açılmasını sağayan

panik fermuar kullanılmıştır.

Kol ağzında alev ve yakıcı 
parçaların girişini engelleyici 
örgü bileklik bulunmaktadır. 



Tozluk

Bedene tam oturmasını
sağlayan ayarlanabilir 

askı sistemi bulunmaktadır.

Cırt bant ve fermuar ile kolay
açılıp kapanabilen

ön pat bulunmaktadır.
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SİZE ÖZEL DİĞER ÇÖZÜMLERİMİZ

İTFAİYECİ 
KASKLARI
EN 443 standardına göre sertifikalı 
kasklarımız, yüksek sıcaklıklara 
dayanıklılığının yanı sıra 
photoluminescent özelliği 
sayesinde gece ve karanlık 
ortamlarda ışık yayarak yüksek 
görülebilirlik sağlamaktadır.

İTFAİYECİ ELDİVENLERİ
EN 659 standardına göre sertifikalı 
Nomex ve deri eldiven 
seçenekleri ile ısı, alev ve 
dış etkilere karşı koruyucu, 
ergonomiktir.

SOLUNUM CİHAZLARI
Sırtlıklar çok zorlu koşullarla baş 
edebilmeleri için yeterli dayanıklılığa 
sahiptir. Herbir bileşen dikkatle seçilmiş ve 
tasarlanmıştır. Karbon/Kevlar kompozit 
tüp hafifliği sayesinde kullanım rahatlığı 
sağlamaktadır.

İTFAİYECİ ve ARAMA
KURTARMA BOTLARI
EN 15090 itfaiyeci standardına 
göre sertifikalı ergonomik 
konfor sağlayan, ısı yalıtımlı, 
bilekteki burkulmalara dayanıklı, 
çelik burunlu modellerimiz 
bulunmaktadır.
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