
Traducere din limba engleză 

3M™ Salopetă de protecţie 4532+
Salopeta  de protecţie  3M™ 4532+ oferă  o  combinaţie  excelentă
între confortul unui material respirabil cu protecţie sporită împotriva
lichidelor şi prafului.  Materialul  SSMMS în 5 straturi  este tratat în
mod  special  pentru  a  creşte  capacitatea  de  a  respinge  anumiţi
solvenţi permiţând produsului să fie folosit în multe scopuri care nu
sunt  de  regulă  corespunzătoare  salopetelor  pe  bază  de  SMS.
Salopeta de protecţie 3M 4532+ deţine certificatul pentru tipul 5 şi
tipul 6, de protecţie împotriva prafului periculos şi stropirilor uşoare
cu lichid  şi oferă protecţie împotriva  particulelor  radioactive care
corespunde EN 1073-2 şi protecţie antistatică care corespunde EN
1149.
 

Trăsături cheie
• Barieră excelentă împotriva particulelor de praf şi anumitor 

stropiri chimice de lichid (Tip CE 5/6)
• Tratament pentru respingerea alcoolului şi uleiului
• Material robust şi totuşi foarte respirabil SSMMS
• Materialul este tratat antistatic 
• Talie şi glezne în elastric pentru confort şi libertate de mişcare şi
manşete tricotate pentru plus de confort. 
• Fermoar în două direcţii cu fentă de furtună etanşă pentru 

confort sporit şi protecţie suplimentară
• Scămoşare redusă
• Clin trianghiular mărit şi întărit 
• Glugă din 3 bucăţi pentru o ajustare mai bună 
• Disponibil în albastru (cu un triunghi albastru deschis pe fundal)
şi alb rece.

Confort şi protecţie 

Aprobări
Aprobat CE conform Regulamentului privind echipamentul 

individual de protecţie (89/686/ECC), Certificat categoria III conform

articolului 10. Examinare tip CE de către BTTG Testing & 

Certification Ltd., Organ notificat numărul 0338
Certificat conform articolului 11, Controlul calităţii CE emis de SGS 
United Kingdom Ltd.,  organ notificat numărul 0120

Materiale 

PUTEREA DE A-ŢI PROTEJA LUMEA

FIŞA TEHNICĂ

Mărimi
Trebuie ales o mărime care să permită mobilitate suficientă 
corespunzătoare sarcinii. 

Depozitare şi eliminare
• A se depozita în condiţii uscate, curate în ambalajul original  
• A se ţine ferit de razele directe ale soarelui, surse de 

temperatură înaltă şi vapori de solvenţi  
• A se păstra între -20°C până la +25°C (-4°F la +77°F) cu 

umiditate relativă mai mică de 80%
• Durata de viaţă la raft este de trei ani din data producţie atunci 

când este depozitat în modul de mai sus.  
• Înlocuiţi îmbrăcămintea dacă este deteriorată, puternic 

contaminat sau conform practicii locului de muncă  
• Gestionaţi şi eliminaţi îmbrăcămintea contaminată cu

grijă conform reglementărilor aplicabile 

Depozitare şi eliminare 

Atenţionări şi limitări   
Înainte de utilizare citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile de utilizare 
şi asiguraţi-vă că produsul este corespunzător domeniului şi că este
îmbrăcat corect. Produsul nu trebuie niciodată modificat sau 
schimbat. 
Nu utilizaţi în:
• contact cu ulei, scântei sau flacără sau lichid inflamabil  
• medii cu risc mecanic ridicat (abraziuni, rupturi, tăieturi)  
• contact cu substanţe periculoase dincolo de certificarea tip 5/6  
• medii cu condiţii de căldură excesivă 

Înălţime Piept
S 64 - 67 in 164 - 170 cm33 - 36 in 84 - 92 cm

M 66 - 69 in 167 - 176 cm36 - 39 in 92 - 100 cm

L 69 - 71 in 174 - 181 cm39 - 43 in 100 - 108 cm

XL 70 - 74 in 179 - 187 cm43 - 45 in 108 - 115 cm

XXL 73 - 76 in 186 - 194 cm45 - 49 in 115 - 124 cm

3XL 76 - 78 in 194 - 200 cm49 - 52 in 124 - 132 cm

4XL 78 - 81 in 200 - 206 cm52 - 55 in 132 - 140 cm

A nu se spăla A nu se curăţa 
chimic

A nu se înălbi 

Inflamabil- a se feri 
de scântei sau 
falcără

A nu se călca De unică folosinţă- 
nu reutilizaţi

A nu se pune în 
uscătorul de haine

Protecţie
împotriva
lichidelor

Tip 6 – Stropiri uşoare cu lichid (EN 
13034:2005 + A1:2009)

Protecţie praf
Tip 5 – Particule solide purtate de aer (EN 
ISO 13982-1:2004 +A1:2010)

Anti-staticTratament anti-static* pe ambele părţi

Nuclear Particule radioactive (EN 1073-2:2002) 
Clasa 1

Excepţie EN863  rezistenţă  la  perforare.  Nu  oferă  protecţie  împotriva
radiaţiilor. *  Toată  îmbrăcămintea  trebuie  să  fie  legat  corespunzător
pentru ca tratamentul antistatic să fie eficient.  

înălţime

piept

Costum Polipropilenă SSMMS albastru sau alb 

Fermoar Metal / Nylon / ţesăură poliester 

Elastic Cauciuc sintetic

Manşete Poliester

Fir Poliester / Bumbac
Acest produs nu conţine componente realizate din cauciuc latex natural.  



Test Standard/metodă 
de testare

Clasa**/ 
Rezultat 

Rezistenţă abraziune (evaluare vizuală ) EN 530:1994 Clasa 2

Crăpare la încovoiere (evaluare vizuală ) ISO 7854:1995 Clasa 6

Rezistenţă la ruptură ISO 9073-4:1997 Clasa 2

Rezistenţă la tensiune ISO 13934-1:1999 Clasa 1
Rezistenţă la perforare EN 863:1995 Clasa 1

Rezistenţă la aprindere EN 13274-4:2001 admis

Rezistenţă cusături EN ISO 13935-2:1999 Clasa 3
Capacitatea de respindere a lichidelor - 30% 
H2SO4 EN ISO 6530:2005 Clasa 2/3

Rezistenţă la penetrarea lichidelor - 30% 
H2SO4 EN ISO 6530:2005 Clasa 3/3

Respingerea lichidelor  - 10% NaOH EN ISO 6530:2005 Clasa 2/3

Rezistenţă la penetrarea lichidelor  - 10% 
NaOH EN ISO 6530:2005 Clasa 3/3
Particule radioative (TIL) EN 1073-2:2002 Clasa 1 of 3

Cea mai înaltă clasă este de 6 dacă nu este altfel menţionat. Pentru date 
tehnice suplimentare vă rugăm contactaţi 3M.  

Utilizări şi performanţă 

Particule nepericuloase da

Stropiri cu lichide periculoase
Da, dacă chimicalele sunt compatibile cu 
materialul costumului 

Stropiri cu lichide nepericuloase Da

Împroşcări cu lichide periculoase Nu
Praf şi fibre periculoase Da

Solvenţi organici Nu
Contact continuu cu lichide/ 
imersiune Nu

Acizi/Alkaline
Da, dacă chimicalele sunt compatibile cu 
materialul costumului 

Gaze şi vapor Nu

† Substanţele  chimice  pentru  care  produsul  a  fost  testat  şi  este  certificat  sunt  enumerate  în
instrucţiunile  de utilizare.  Pentru date  privind penetrarea  altor  substanţe  chimic,  vă  rrugăm să
contactaţi reprezentantul service tehnic 3M local. 

Utilizarea tipică poate include aşchierea sau şlefuirea 
metalelor, mânuirea pudrelor, medii cu ulei şi grăsime, 
producţie de ciment, zugrăveli şi tencuieli.  
În toate cazurile trebuie efectuată evaluarea riscurilor. 

Citiţi de fiecare dată informaţiile de utilizare. Datele 
privind limitarea utilizării şi performanţa trebuie luate în 
considerare pentru a stabili protecţia necesară. Dacă 
aveţi dubii, contactaţi un specialist în siguranţă.

 

Tabelul prezintă performanţa acestui produs atunci când
este testat în condiţii de laborator. Vă rugăm să ţineţi 
cont că testele nu reflectă realitatea utilizării şi nu 
include factori precum căldură excesivă şi uzură 
mecanică.  

Pentru mai multe informaţii privind produsele 3M şi servicii vă rugăm să contactaţi 3M.   

Notă importantă
Prezentul document este doar un ghid. Nu se va utiliza ca singura modalitate de selectare a hainelor de protecţie. Înainte de a utiliza orice 
tip de îmbrăcăminte de protecţie, purtătorul trebuie să citească şi să înţeleagă instrucţiunile fiecărui produs. Legislaţia specifică ţării trebuie 
respectată. Dacă aveţi dubii, contactaţi personalul responsabil cu siguranţa. Alegea celui mai corespunzător echipament individual de 
protecţie va depinde de situaţia specifică şi trebuie făcută doar pe persoane competente care cunosc condiţiile efective de lucru şi limitările
echipamentului individual de protecţie. 
Decizia finală privind conformitatea acestor produse pentru o situaţie specifică este răspunderea angajatorului. Informaţiile sunt supuse 
reviziei la orice moment. Citiţi şi urmaţi întotdeauna instrucţiunile de utilizare furnizare împreună cu salopeta de protectie  3M™ pentru a 
asigura folosirea corectă. Dacă aveţi întrebări contactaţi serviceul tehnic 3M. 
Limitarea răspunderii: cu excepţia celor de mai sus, 3M nu răspunde pentru orice prejudiciu, fie direct sau indirect, incidental, special sau 
consecvenţial ivit din vânzarea, utilizarea sau utilizarea incorectă a produselor 3M PSD, sau incapacitatea utilizatorului de a le folosi.

 

3M Personal, Safety Division 3M United Kingdom plc 3M Centre Cain Road, Bracknell Berkshire RG12 8HT Tel: 0870 60 800 60 
www.3M.com/PPESafetySolutions
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