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Viziera

Ochelari de
protectie
Manusile

Vizierele de fata sunt ușor și confortabil de purtat, ﬁind extrem de eﬁciente in a proteja ochii si fata
împotriva stropilor.
Utilizați o mască de protecție transparenta, ajustand-o pentru a asigura o utilizare sigură și confortabilă.

Ochelarii de protecție asigura protecția ochilor, dar nu si a fetei. Ei pot ﬁ folositi ca alternativă pentru
viziera, atunci când există un risc mai mic de stropire, de exemplu, în cazul pulverizatoarelor prevazute cu
rezervor de inductie sau in timpul aplicarii produsului. Utilizați doar ochelarii prevazuti cu protectii laterale.
utilizarea mănușilor este absolut necesara atunci când se intrebuinteaza pesticidele.
In timpul operatiunilor de dozaj / amestec utilizări multiple & nbsp; manusi de nitril rezistente
chimic, certiﬁcate EN 374: & nbsp;
A Mănuși unică folosință certiﬁcate EN 374-3: 2003 rezistenta chimica redusa, ar putea ﬁ
utilizate în alte operațiuni cum ar ﬁ aplicarea produselor cu tractor neprevazut cu cabină,
repararea mecanică a echipamentelor de pulverizare contaminate, clătirea / curățarea
echipamentului de pulverizare și colectarea ambalajelor de pesticide goale și clătite

Palaria

Masca

Pentru protectia capului, o pălărie cu boruri mari sau gluga combinezonului ar ﬁ variante indicate.
O palarie cu clapă la ceafa ar ﬁ de asemenea eﬁcienta in protejarea gâtului. Sepcile clasice nu sunt
recomandate.
Pălăria trebuie spălata periodic!

Există două tipuri diferite de măști care pot ﬁ folosite atunci când eticheta nu indica una anume:
Masca impotriva particulelor de praf, de unica folosinta - marca CE și EN 149 : Standard ce
asigura cerințele minime prin ﬁltrare de protecție împotriva particulelor. Una dintre acestea ar
putea ﬁ utilizate
FFP 2: Filtru de performanta medie (94% randament)
FFP 3: Filtru de înaltă performanță (99,97% eﬁciență)
Masti refolosibile impotriva prafului
/ cetii / vaporilor - marca CE și EN 14387 (cod inițial EN 141 și EN 371):
Standard ce asigura furnizarea cerințelor minime pentru ﬁltrele de gaze și combinate: Acesta
acoperă în primul rând clasiﬁcarea ﬁltrelor în diferite tipuri (de exemplu, A, B, E, și K), precum
și categorii (de exemplu, clasele de ﬁltrare 1, 2 și 3).
O combinație de mască cu ﬁltru AxPx, A - Protecție împotriva vaporilor organici și solvenților cu
punct de ﬁerbere peste 65 ° C și P - Protecție împotriva prafului, de exemplu in cazul
formulărilor de pudre solubile. Cele mai des utilizate sunt cele din clasiﬁcarea A2P3.

Combinezon
individual de
protectie

În cazul în care pe eticheta se solicită echipament individual de protectie pentru a manevra pesticide
confectiile cer clasiﬁcare & nbsp; Echipament de protecție personală ( categoria III) cu proprietăți de
protecție chimica. Protecția este incadrata in tipuri de la 1 la 6, în funcție de nivelul de protecție față de
caracteristicile agentului chimic.
Există diverse versiuni ale combinezoanelor de protecție care pot ﬁ utilizate atunci când se lucrează cu
pesticide, unele dintre ele ﬁind de unică folosință iar altele reutilizabile. Combinezon de protectie de unică
folosință
Pulverizatoare de Tipul 4 - EN 14605;
Pulverizatoare slabe, stropi de volum mic,Tip 6 - EN 13034; Combinezon de mai multe intrebuintari
Pulverizatoare de Tipul 4 - EN 14605;
Pulverizatoare slabe, stropi de volum mic, Tip 6 - EN 13034;
ISO 27065: 2011: îmbrăcăminte de protecție - Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție
purtata de către operatorii care aplică pesticide lichide;
Germania: DIN 32781: Îmbrăcăminte de protecție - combinezoane de protecție împotriva pesticidelor
. Combinezonul de intrebuintare multipla trebuie spălat după utilizare. În anumite circumstanțe, se
recomandă utilizarea de combinezoane rezistente apă. Aceste combinezoane ar trebui să îndeplinească
întotdeauna următoarele cerințe:
- Trebuie să ﬁe certiﬁcate
- Să ﬁe complet etanșe
- Sa aibe elastic la mansetele manecilor și a picioarelor pantalonilor;
- Sa aibe glugă;
- Sa aibe o suprapunere de protectie peste fermoare

Cizme de
cauciuc
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Disclaimer
Informațiile conținute în acest site sunt doar cu titlu informativ general. Informațiile sunt furnizate de
Asociatia Europeana de Protectie a Culturilor - ECPA, care asigura actualizarea informațiilor, fara a
conferi garantii de orice fel, explicite sau implicite, cu privire la exhaustivitatea, exactitatea,
ﬁabilitatea sau disponibilitatea cu privire la site-ul sau informațiile, produsele, graﬁca sau servicii
conexe conținute pe actualul site, pentru nici un scop. Utilizarea acestor informatii este pe propria
raspundere. ECPA nu isi asuma responsabilitatea in caz de pierderi sau daune, inclusiv cele fără
limitare, pierderi sau daune indirecte ori pe cale de consecință, precum si orice pierdere sau paguba
rezultată din pierderi de date sau proﬁturi care rezultă sau sunt legate de utilizarea acestei aplicatii
online.
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