
Productcatalogus
Chemisch Beschermende Kledij



Bijkomende normen bereikt door het MICROGARD® productenpakket
Standaard Definitie symbolen**

EN 1073-2** Beschermende kleding tegen contaminatie door radioactieve
stofdeeltjes

EN 14126
Beschermende kleding tegen infecterende stoffen
(“Type” vooraf gegaan door “-B” [type 3-B]
duidt goedkeuring door deze Europese norm aan)

EN 1149-1
Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen***

EN 1149-5

DIN 32781 Beschermende kleding.
Beschermende pakken tegen pesticides

EN ISO 14116 Beschermende kleding
Materialen met beperkte vlamverspreiding

EN 12941
Ademhalings beschermapparatuur
Aangedreven filterapparaten met geïntegreerde helm of kap

Huidige Europese “Types” in chemisch beschermende kledij

EN “Types” Definitie symbolen*

EN 943-1 & 2 Gasdichte chemisch beschermende kledij

“Type 1” Beschermende kledij tegen vloeibare en ,
gasvormige chemicaliën, aërosols en stofdeeltjes

EN 943-1 Niet gasdichte chemisch beschermende kleding

“Type 2” Pakken die positieve druk overdruk houden om de 
toegang van stof, vloeistoffen en dampen te voorkomen

EN 14605 Pakken bestand tegen vloeistoffen

“Type 3” Pakken die kunnen beschermen tegen sterke en 
gerichte stralen van vloeibare chemische stoffen onder druk

EN 14605 Pakken bestand tegen nevels onder druk

“Type 4” verzadiging van vloeibare chemische stoffen

EN ISO 13982-1 Bescherming tegen stofdeeltjes

“Type 5” Pakken die bescherming geven voor het hele 
lichaam tegen stofdeeltjes in de lucht

EN 13034 Nevelbestendige pakken

“Type 6” Pakken die bescherming bieden tegen lichte nevels van chemische
stoffen 
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Om u te helpen bij de selectie van chemische beschermende kleding heeft de EU zes “types” chemische
beschermende kleding ontwikkeld.
Certificering tot een bepaald type geeft een indicatie van de bescherming van uw pakken tegen een specifiek gevaar ( gas, vloeistof of stof ). Als
fabrikant is het onze verantwoordelijkheid te verzekeren dat MICROGARD® en MICROCHEM® producten aan de eisen voldoen van deze type-
normen, daar waar toepasbaar. Let wel: Conformiteit aan deze type-normen wil niet zeggen dat het pak voor 100% ondoordringbaar is door uw
risico. Bij dit testen volstaat het  om aan de minimum prestatievereisten te voldoen. In het geval van de Type 5 test, mogen pakken tot 30%
lekkage hebben, zo lang het gemiddelde op alle geteste pakken maar lager is dan 15%. Microgard Limited maakt producten volgens ISO 9001,
hierdoor verzekeren wij in de mate van het mogelijke, het constante nastreven van het gewenste beschermingsniveau. Neem voor meer
informatie een kijkje op  www.microgard.com

Richtlijn voor Europese normen en keuzegids

Afwijzing van
aansprakelijkheid
MICROGARD®/MICROCHEM®

kledingstukken zijn voor de
meeste toepassingen
beschikbaar. Merk echter op dat
een gedetailleerde beoordeling
van de aard van het gevaar en de
werkomgeving ondernomen
moet worden, voordat een
selectie van het juiste persoonlijk
beschermingsmiddel uitgevoerd
moet worden. Microgard Ltd
geeft de informatie in deze
productcatalogus om u te helpen
bij het kiezen van het juiste
product, maar de
verantwoordelijkheid voor de
juiste keuze van persoonlijke
beschermingsmiddelen blijft bij
de eindgebruiker.

    

 

     EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

 

    

*      Typegoedkeuringen zijn
niet noodzakelijkerwijs
van toepassing op
accessoires. Kijk altijd
naar het label van het
kledingstuk en het
document met
gebruiksinstructies die
het beschermingsniveau
dat geboden wordt
aanduidt.

**     Biedt geen bescherming
tegen radioactieve
straling.

***   Zorg er altijd voor dat het
kledingstuk en de
gebruiker goed "geaard"
zijn.

EN 12941



Beschermende kleding tegen infecterende stoffen heeft
twee hoofdfuncties…
• Om te voorkomen dat infecterende stoffen de (mogelijke verwonde)

huid bereiken

• Om te vooromen dat infecterende stoffen naar andere mensen en andere

situaties verspreiden, bijvoorbeeld eten of drinken, als de persoon de
beschermende kleding heeft uitgetrokken. In vele werkomstandigheden
zoals microbiologische laboratoria kunnen de besmettingsagentie
worden opgenomen en kan het risico op blootstelling zich beperken tot
het zich voordoen van een eventueel ongeval. In andere soorten werk
echter, bijvoorbeeld zuivering van rioolwater en afvalwater, zorg voor
geïnfecteerde dieren, schoonmaken in noodgevallen, kunnen de organismes
niet onder controle gebracht worden, wat de arbeider continu blootstelt aan
Besmettingsagentia. In deze situaties zijn de Besmettingsagentia waaraan
de arbeider blootgesteld wordt mogelijk onbekend. 

Toepassingen waarbij arbeiders blootgesteld kunnen zijn
aan Besmettingsagentia

• Afvalwaterbehandeling, rioleringswerkzaamheden
• Agricultuur
• Voedingsnijverheid
• Gezondheidszorg, ziekenhuizen, noodhulpdiensten
• Klinische, veterinaire laboratoria  
• Fabrieken om afval te verwerken
• Afvalverwerkingscentrales

Micro-organismen zijn een zeer heterogene groep in die zin dat zij in
alle vormen en gewichten voorkomen en hun leefomstandigheden en
overlevingscapaciteiten sterk variëren. Een onderscheid wordt gemaakt
in vier risicogroepen, naargelang het risico op besmetting voor mensen.
Details over deze risicogroepen en hun inperkingsmaatregelen kan
men terugvinden in de Europese Richtlijn 2000/54/EEC ( over de
bescherming van arbeiders tegen het risico gerelateerd aan
blootstelling aan besmettingsagentie op het werk ).

EN14126:2003
Op grond van de heterogeniteit van micro-organismes is het niet
mogelijk om prestatiecriteria te definiëren van bescherming op basis
van risicogroepen, noch op het soort micro-organisme. Tevens kan het
niet mogelijk zijn om exact de organismen te definiëren waar de
arbeider aan blootgesteld wordt. Vandaar concentreren de testmethodes
in EN14126:2003 zich op het medium dat het micro-organisme bevat,
zoals vloeistof, aerosol of een stofdeeltje.

In overeenstemming met de eisen van EN14126:2003 moet beschermende
kleding gecertificeerd zijn als categorie III en onderhevig aan 5 testmethodes
opgegeven in de standaard. Het overeenkomstige beschermende kleding
“type” wordt dan voorafgegaan door de letter “B” (bijvoorbeeld type 3-B) en
het symbool voor biologisch gevaar wordt weergegeven. Voor een exemplaar
van de Microgard Gids voor EN14126:2003 bezoekt u

Voor een exemplaar van de Microgard Gids voor EN14126:2003
bezoekt u  www.microgard.com

Risicogroepen
3 risicogroepen 1, 2   3 Risicogroepen 1, 2, 3, 4

MICROGARD®

Product  

Bescherming
tegen biologisch
verontreinigde

stof 

Bescherming
tegen biologisch
verontreinigde

vloeistoffen

Taken*

MICROGARD®

2000 STANDARD

MICROGARD®

2000 Ts PLUS

3

3

-

3

A/B

A/B

MICROGARD®

2500 PLUS 3 3 B

MICROCHEM®

3000 3 3 B/C

MICROCHEM®

4000 3 3 B/C

MICROCHEM®

5000 3 3 B/C

Door Microgard aanbevolen kleding voor bescherming tegen infecterende stoffen
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*Taken - A. Routine-inspectie = geen contact met gecontamineerd materiaal van vervuilde objecten. B. Werken met en afvoeren van mogelijk gecontamineerd materiaal,
vervuilde objecten of dieren. C. Uitgevoerde taken vereisen toepassing van chemische stoffen voor schoonmaken en desinfecteren

3. Biologische stof, die ernstige ziekte bij mensen kan
veroorzaken en een ernstig risico voor werknemers
inhoudt; een risico van verspreiding in de populatie kan
optreden; maar doeltreffende preventieve maatregelen van
behandeling zijn normaliter mogelijk

4. Biologische stof, die ernstige ziekte bij mensen kan
veroorzaken en een ernstig risico voor werknemers
inhoudt; het risico van verspreiding in de populatie is onder
bepaalde omstandigheden hoog; doeltreffende preventieve
maatregelen van behandeling zijn normaliter niet mogelijk

1. Besmettingsagentia waarbij het veroorzaken van ziekte
bij mensen zo goed als onwaarschijnlijk is
2. Besmettingsagentia die ziekte bij mensen kunnen
veroorzaken en dus een gevaar vormen voor werknemers.
Stofverspreiding onder de bevolking is hoogst onwaarschi-
jnlijk en doeltreffende preventieve maatregelen of een be-
handeling zijn normaal mogelijk

Beschermende kleding volgens EN 14126:2003  
Bescherming tegen infecterende stoffen

3
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MICROGARD® 2000 zorgt voor zowel bescherming
als comfort met en zeer goede bescherming tegen
vloeistof en stofdeeltjes. Ideaal voor een breed scala
aan industriële toepassingen.

MICROGARD® 2000

Kenmerken en voordelen
Bescherming - uitstekende weerstand tegen penetratie van vloeistoffen en barrière tegen
fijne stofdeeltjes ( >0,01 microns*)

Comfort - waterdampdoorlatend (‘ademend’) om het risico van hittestress te helpen
verminderen

Siliconvrij - Verfspuit toepassingen

Geringe pluisvorming - vermindert het risico van vezelvervuiling in sommige cruciale
gebieden

Geoptimaliseerde pasvorm - verbetert comfort en veiligheid van drager

Anti-statisch - getest volgens EN 1149-1

Toepassingen
• Farmaceutische industrie

• Agricultuur

• Cleanrooms

• Verfspuiten

• Onderzoek van plaats delict

• Dierengeneeskune

*EMSL testmethode
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2000
MICROGARD®

MICROGARD® 2000
Overzicht van het gamma

Specifieke Keuringen

Besmettingsagentia
EN14126 : 2003

Zie pagina 9

Geschikt voor zones
met explosiegevaar
Zie pagina 10

MICROGARD® 2000 heeft een reeks specifieke keuringen doorstaan, waaronder:

MICROGARD® 2000

2000
MICROGARD®

SOCO

2000
MICROGARD®

STANDARD

2000
MICROGARD®

Ts PLUS

2000
MICROGARD®

COMFORT

   

  ner layer 2

1

  

Technische fiches en productflyers zijn beschikbaar om te downloaden via:

www.microgard.com of per e-mail technical@microgard.com

Technische ondersteuning i

t

MICROGARD® 2000 STANDARD 

MICROGARD® 2000 STANDARD
Weert vloeibare chemicaliën af zodat er
weinig gevaar is, bescherming tegen
stofdeeltjes, bescherming tegen pesticiden
en barrière tegen Besmettingsagentia.
Neveldicht en zeer geringe pluisvorming voor
kritische omgevingen.

MICROGARD® 2000 COMFORT
Weert vloeibare chemische stoffen af en
beschermt tegen stofdeeltjes gevaar. Zorgt
voor type 5 en 6 bescherming voor arbeiders
in warme omgevingen.

MICROGARD® 2000 SOCO
Ontworpen om vervuiling op plaatsen van
misdaden te vooromen en ook om
bescherming van agenten te geven, in
samenwerking met het politiekorps van
Manchester in de UK.

MICROGARD® 2000 Ts PLUS
Type 4 bescherming, MICROGARD® 2000
uitvoering. Gestikte en overtapete naden
bieden een hogere bescherming tegen het
indringen van vloeibare chemicaliën. 

t

MICROGARD® 2000 COMFORT - zie pagina 19

t

MICROGARD® 2000 SOCO - zie pagina 20

t

MICROGARD® 2000 Ts PLUS - zie pagina 21

Microporeuze
polyethyleen film

MICROGARD® 2000 is ontworpen om waterdamp (transpiratie) te laten ontsnappen het pak
om de verzadiging te weerstaan van vloeibare chemicaliën en 100% van de deeltjes te filteren
tot 0,01 micron qua grootte*.

Het gebruik van hoogkwalitatieve, in twee richtingen rekbare microporeuze film zorgt voor een
effectieve barrière tegen vloeistof en stofdeeltjes gecombineerde met een hoge transmissie
van waterdamp van binnen naar buiten.

1

2

Innovatieve ontwerpkenmerken

Beschermingsniveaus & aanvullende eigenschappen

Gebonden naden
Superieure sterkte, barrière tegen vloeistof en stofdeeltjes

Niet-geweven binnenlaag

Duimlussen
om beweging
van de mouw
te voorkomen,
wanneer men
boven het
hoofd werkt.

Kap ontworpen voor
optimale pasvorm bij
ademhalingstoestellen,
meer bepaald
volgelaatsmaskers.
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MICROGARD® 2000

Model103

MICROGARD®2000 STANDARDDe verschillende modellen

Kenmerken van het pak
• Pak zonder kap met kraag

• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met 
hersluitbare overflap

• Duimlussen

• Elastiek in de kap, de taille, de polsen en enkels

Maten: S-3XL

Kleuren:Wit

Testmethode Resultaat EN Klasse (EN14325)
EN 530 Abrasie 100 cycli 2 van 6
EN ISO 7854 Barstvorming 40,000 cycli 5 van 6
EN ISO 9073-4 Scheurweerstand (MD) 40.7N

1 van 6
EN ISO 9073-4 Scheurweerstand (CD) 18.6N
EN ISO 13934-1 Trekvastheid (MD) 108.1N

1 van 6
EN ISO 13934-1 Trekvastheid (CD) 48.3N
EN 863 Perforatieweerstand 8.2N 1 van 6
EN ISO 13938-1 Weerstand tegen uit elkaar klappen 184.1kPa 3 van 6
EN 13274-4 Weerstand tegen ontsteking Voldoet -
EN 1149-1 Elektrostatische eigenschappen (oppervlakteweerstand) ‹5.0 x 1010 -
ISO 13935-2 Nadensterkte 111N 3 van 6
BS EN 20811 Hydrostatisch hoofd (test waterdruk) ›200cm -
EN 31092/ISO 11092 Thermische weerstand  (Rct in m²·K/W) 16.3·10-³ -
EN 31092/ISO 11092 Weerstand tegen waterdamp  (Ret in m²·Pa/W) ‹15 3 van 3 (DIN 32781)

EN14126 Barrière tegen infecterende stoffen resultaat Resultaat EN Klasse
ISO 16603 Weerstand tegen penetratie door Geslaagd tot 20kPa Klasse 6 van 6

ISO 16604 Weerstand tegen penetratie door pathogenen door het bloed gedragen Geslaagd tot 20kPa Klasse 6 van 6

EN ISO 22610 Weerstand tegen natte bacteriële penetratie (mechanisch contact) Geen penetratie (maximaal 75 min) Klasse 6 van 6

ISO/DIS 22611 Weerstand tegen biologisch vervuilde aerosols Geen penetratie Klasse 3 van 3

ISO 22612 Weerstand tegen droge penetratie tegen microben Geen penetratie Klasse 3 van 3

Afstoting van stof & penetratieweerstand tegen vloeibare chemicaliën Wit EN Klasse Groen EN Klasse
Afstoting van vloeistoffen - 30% Zwavelzuur 96.7 3 van 3 97.5 3 van 3
Afstoting van vloeistoffen - 10% Natriumhydroxide 96.7 3 van 3 97.8 3 van 3
Afstoting van vloeistoffen - n-heptaan (onverdund) 95.5 3 van 3 95.7 3 van 3
Afstoting van vloeistoffen - Isopropanol 93.8 2 van 3 93.9 2 van 3
Weerstand tegen het doordringen van vloeistoffen- 30% Zwavelzuur 0.0 3 van 3 0.0 3 van 3
Weerstand tegen het doordringen van vloeistoffen 10% Natriumhydroxide 0.0 3 van 3 0.0 3 van 3
Weerstand tegen het doordringen van vloeistoffen – n-heptaan (onverdund) 0.0 3 van 3 0.0 3 van 3
Weerstand tegen het doordringen van vloeistoffen – Isopropanol 0.0 3 van 3 0.0 3 van 3

MICROGARD® 2000 Technische gegevens

MICROGARD® 2000 is uitgebreid getest in overeenstemming met wettelijke vereisten, waaronder attributen voor fysieke prestaties en barrière
tegen gevaarlijke substanties. De volgende tabellen vermelden de resultaten verkregen in onafhankelijke laboratoria volgens Europese
testmethoden.

De volgende tabel geeft de prestaties weer van MICROGARD® 2000 met betrekking tot chemische penetratie in overeenstemming met EN ISO
6530. Voor meer informatie met betrekking tot penetratie testing, zie pagina 55

MICROGARD® 2000 wanneer getest in overeenstemming met EN 14126: 2003 toont een uitmuntende barrière tegen infecterende stoffen. De
specifieke testresultaten worden in de onderstaande tabel gedetailleerd en voor meer informatie over deze Europese norm zie pagina 7.

MICROGARD® 2000 producten zijn uitgebreid getest volgens Europese en international vereisten, waaronder ASTM, voor fysiek functioneren en
prestaties als barrière. Men kan meer details vinden op onze website www.microgard.com
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2000
MICROGARD®

Kenmerken van het pak
• 3-delige kap

• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met 
hersluitbare overflap

• Duimlussen

• Elastiek in de kap, de taille, de polsen en enkels

Maten: S-3XL

Kleuren:Wit and Groen

Maten: S-3XL

Kleur:Wit

Kenmerken van het pak
• 2-delige kap en kinband

• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met 
hersluitbare overflap

• Dubbele duimlussen

• Elastiek in de kap, de taille, aan de polsen en enkels

• Geleverd met twee losse zakken

• Blauwe gebonden naden

Maten: S-3XL

Kleur: Wit

Kenmerken van het pak
• 3-delige kap

• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met
hersluitbare overflap.

• Duimlussen

• Elastiek in de kap, de taille, aan de polsen en enkels

• Geïntegreerde sokken met anti-slip zolen

Maten: S-3XL

Kleur:Wit

Model122

Kenmerken van het pak
• 3-delige kap

• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met 
hersluitbare overflap

• Duimlussen

• Elastiek in de kap, de taille, de polsen en enkels

• Reflecterende Hi-Vis tape

Kenmerken van het pak
• 3-delige kap

• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met
hersluitbare overflap

• Duimlussen

• Elastiek in de kap, de taille, aan de enkels en
aan de overflappen

• Geïntegreerde sokken met laarsoverflap

Maten: S-3XL

Kleur:Wit

Model111

Model113

MICROGARD® 2000 STANDARDModellen  (vervolg)

Model128

Model156
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2000
MICROGARD®

COMFORT
MICROGARD®2000 COMFORT

MICROGARD® 2000 COMFORT is specifiek
ontworpen voor mensen die in warmere klimaten
werken of warme werkomgevingen om het risico op
hittestress te helpen verminderen.
De cruciale plekken aan de voorkant van de kleding (waaronder kap, armen en benen) zijn MICROGARD®

2000 en bieden een hoog niveau van bescherming tegen vloeistoffen en stofdeeltjes met een laag niveau
van weerstand tegen waterdamp. Weerstand tegen waterdamp volgens EN 31092 van Ret <15* 

Het rugpand is MICROGARD® 1500 PLUS materiaal die doorlaatbaar is voor lucht en waterdamp. Dit
panel maakt luchtstroming rond het pak mogelijk, waardoor het comfort van de drager verhoogd wordt.
Luchtdoorlaatbaarheidresultaat volgens EN ISO 9237 van 160 l/m2.s 

Gebonden zomen zorgen voor bescherming tegen sproeien aan de voorkant van het kledingstuk en
uitmuntende bescherming tegen deeltjes. 

* Ret is een maat van een materiaalweerstand voor overdracht van vochtige damp. Hoe lager de waarde, des te
minder weerstand er is en daarom wordt het weefsel meer “ademend”

Ademend SMS-rugpand

Ademend rugpand om het risico op
hittestress te helpen reduceren

Toepassingen
• Farmaceutische industrie

• Cleanrooms

• Verfspuiten

• Dierengeneeskunde

• Ongediertebestrijding

Kenmerken & Voordelen:
• Bescherming - Kap, armen benen en voorzijde van het lichaam 

in MICROGARD® 2000 stof

• Comfort - Lucht -en waterdampdoorlatend ( ademend ) om het 
risico op hittestress te helpen reduceren

• Silicone-vrij - Cruciaal bij verfspuittoepassingen

• Anti-statisch - Gestest volgens EN 1149-1

• 3-delige kap

• Kap, polsen, taille en enkels met elastiek

• 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap

• Ademend SMS-rugpand

Maten: S-3XL

Kleur:Wit

Model129

3-delige kap

MICROGARD® 2000 COMFORTOverall

Duimlussen

Gebonden naden
Superieure sterkte, barrière tegen vloeistof en stofdeeltjes

Beschermingsniveaus & aanvullende eigenschappen
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Zak Naad

2000
MICROGARD®

SOCO

Specifiek ontwikkeld voor plekken voor
misdaadagenten van de politie (Scene of Crime Officers
– SOCO’s), zal de MICROGARD® 2000 voor u zorgen
voor de essentiële balans van comfort en prestaties.
Nauw samenwerkend met de misdaadpolitie van groter Manchester werden het gehele
lichaam bedekkende pak en overlaarzen* ontworpen om zowel te passen voor mannelijke als
vrouwelijke agenten en ze zijn verkrijgbaar in een scala aan groottes.

Dit zorgt ervoor dat u verder kunt met uw karwei zonder u zorgen te hoeven maken of de
prestaties of het comfort van uw beschermende kleding. * apart verkocht, zie pagina 30

Toepassingen
• Forensisch onderzoek

• Onderzoek plaats delict

MICROGARD® 2000 SOCO Overall

MICROGARD®2000 SOCO

Maten: S-3XL

Kleur:Wit

Model128

Kenmerken & Voordelen:
• Extreem laag pluisgehalte - Vermindert het risico op 

contaminatie van de plaats delict

• Zelfklevende zakken - Kunnen gelijk waar op het pak 
worden aangebracht om veilig wat uitrusting op te bergen

• Duimlussen - Om te voorkomen dat de mouwen omhoog 
kruipen tijdens werkzaamheden boven het hoofd

• Bescherming - Tegen besmettingsagentia in de hoogste 
prestatieklasse volgens EN 14126

• Anti-statisch - Getest volgens EN 1149-1

• Elastiek aan de kap, polsen, taille en enkels

• 2-weg rits aan de voorzijde met hersluitbare overflap

• 2-delige kap

• Kinband

• Dubbele duimlussen

• Geleverd met 2 zakken

Kinband

Gebonden naden
Superieure sterkte, barrière tegen vloeistof en stofdeeltjes

Ook verkrijgbaar met gestikte en overtapete naden ( Type 4 )
voor toepassingen waarbij neveldichtheid vereist is.

Beschermingsniveaus & aanvullende eigenschappen
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MICROGARD® 2000 Ts PLUS is vandaag hét product
bij uitstek voor vele arbeiders uit de
pharmaceutische sector over heel de wereld
MICROGARD® 2000 is ontworpen om waterdamp ( transpiratie ) uit het pak te laten ontsnappen,
om de verzadiging door vloeibare chemicaliën te weerstaan en om stofdeeltjes tot 0.01 micron in
grootte voor 100% te filteren.

Met zijn gestikte en overtapete naden, biedt de MICROGARD® 2000 Ts PLUS een uitzonderlijk
goede barrière tegen licht gevaarlijke nevels en fijne stofdeeltjes.

*EMSL testmethode

Toepassingen
• Agricultuur

• Verfspuiten

• Farmaceutische industrie

• Glasvezelproductie

• Scheepsbouw

• Mijnbouw

Gestikte en overtapete naden
Inwendig stikken waarbij overtapet wordt om meer
sterkte te beiden en een effectieve barrière tegen
vloeistoffen en stofdeeltjes.

MICROGARD® 2000 Ts PLUS Overalls

2000
MICROGARD®

Ts PLUS
MICROGARD®2000 Ts PLUS

Kenmerken en voordelen

Beschermingsniveaus & aanvullende eigenschappen

Toepassingen
• Agricultuur

• Verfspuittoepassingen

• Pharmaceutische Industrie

• Glasvezelproductie

• Scheepsbouw

• Mijnbouw

Maten: S-3XL

Kleuren:Wit, Groen (111), Geel (111)

• Bescherming - Proven barrier to low concentration liquid chemicals, diluted 
pesticides, liquid & particulate biological hazards

• Comfort - waterdampdoorlatend (‘ademend’) om het risico van hittestress te helpen 
verminderen

• Siliconvrij – Kritisch bij verfspuittoepassingen

• Laag pluisgehalte – Vermindert risisco op contaminatie in kritische omgevingen

• Anti-statisch – Getest volgens EN 1149-1

• Geoptimaliseerde pasvorm – Verhoogt het draagcomfort en de veiligheid

• Breed ingewerkte elastiek aan de pols, kap en enkel  – Helpt om het 
risico op pluizen en kruisbemetting te minimaliseren

• Brede duimlussen – helpen het bewegen van de mouwen te voorkomen wanneer 
men boven het hoofd werkt

• Kinband – helpt om het risico op kruisbesmetting te reduceren

Beschikbaar in de volgende modellen
103, 111, 122, 128, 139, 156
Zie de pagina’s 17 – 18 voor meer details over
eigenschappen van modellen

Ritssluiting KinbandBrede duimlussen
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MICROGARD®2000 Accessoires

MICROGARD® 2000 Accessoires 

Overschoenen
• Opening met elastiek
• Gebonden naden

Model400 

Kap
• Bivakmuts die deel van 

schouders bedekt
• Sluiting vooraan door 

middel van klittenband
• Gebonden naden 

Maten: 1 maat

Kleur:Wit

Model507

Kap
• Bivakmuts stijl
• Opening aan het gelaat met 

elastiek
• Gebonden naden

Maten: 1 maat  

Kleur:Wit

Model503

Broek
• Elastiek aan de taille 

en de enkels
• Gebonden naden

Maten: S-3XL 

Kleur:Wit

Model301

Maten: S-3XL 

Kleur:Wit

Model219

Overlaarzen
• Sluiting door middel van koord
• Elastisch tot bovenkant laars
• Gebonden naden 

Maten: 1 maat
( stemt overeen met maat 42 tot maat 46 ) 

Kleur:Wit

Model406

Overmouwen
• Elastiek aan beide uiteindes
• Gebonden naden 

Maten: 1 maat

Kleur:Wit

Model600

t

Kap

Labojas
• Ritssluiting aan de voorzijde
• Borstzak links
• Zak rechtsonder
• Gebonden naden

Maten: S-3XL

Kleur:Wit

Model209

Schort
• Sluiting door middel van 

koord aan de taille
• Koordsluiting van 100cm lang

Maten: 1 maat 

Kleur:Wit

Model213

Ziekenhuisschort
• Sluiting op de rug door

middel van klittenband
• Elastiek aan de polsen
• Gebonden naden 

Maten: S-3XL 

Kleur:Wit

Model214

Voor meer informatie over onze reeks accessoires of als u het accessoire niet ziet waar u naar zoekt, neemt u contact op met de klantenservice
van Microgard Limited Tel: +44 (0) 1482 625444, e-mail sales@microgard.com or visit www.microgard.com

Broek & Vest ensemble
• Jas met ritssluiting
• Elastische kap en zoom op jasje
• Elastiek aan de taille en de 

enkels op de broek
• Gebonden naden 

Maten: 1 maat
( stemt overeen met maat 42 tot maat 46 )  

Kleur:Wit

Overschoenen
• Opening met elastiek
• Gebonden naden 

Model401

Maten: 1 maat
( stemt overeen met de maten 46 tot 48 ) 

Kleur:Wit
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Hoofdelementen van DIN 32781 MICROGARD® 2000 STANDARD & Ts PLUS prestaties

Het materiaal zal geen huidirritatie van huid of andere
gevaren voor de gezondheid veroorzaken

Voldoet volledig aan EN340: 2003
(Beschermende kleding; Algemene eisen)

Scheursterkte min 10N MD 40.7N, CD 18.6N (Gemiddeld 29.7N)

Treksterkte min 30N in beide richtingen MD 48.3N, CD 108.1N

Penetratie-index minder dan of gelijk aan 5% voor één
van de chemische stoffen opgegeven – test met

verstuiver volgens EN 14786: 2006
0% penetratie met alle 5 chemische stoffen getest

Ergonomische aspecten – weerstand tegen waterdamp
volgens EN31092 Getest door EMPA en Ret opgetekend als ‹15

Weerstand van penetratie van vloeistoffen.
Testen volgens EN13034: 2005 Gecertificeerd volgens EN13034:2005 (type 6)

Naadsterkte 30N >75N

Bijna op dagelijkse basis worden arbeiders in de agrarische sector blootgesteld aan verschillende chemische en
biologische gevaren. Afhankelijk van het niveau en duur van de blootstelling (en specifieke effecten voor deze
gevaren) kunnen ze verplicht worden persoonlijke beschermende apparatuur te dragen. De persoonlijke
beschermingsmiddelen kunnen ademhalingstoestellen, handschoenen en chemisch beschermende kledij zijn. 
DIN 32781 definieert de prestatiecriteria voor chemische beschermende kleding die gedragen moet worden tijdens het werken met en het
toepassen (sproeien et cetera) van verdunde mengsels van pesticides. Tijdens de "spray" test op de MICROGARD® 2000 met de 5 types
pesticides die onderaan in de tabel worden vernoemd, werd geen penetratie vastgesteld.

Gewone toepassingen waarbij arbeiders in de agrarische sectors werden blootgesteld aan chemische stoffen

• Mengen en laden van het onverdunde concentraat
• Het sterk verdunde mengsel sproeien
• Blootstelling op de werkplek aan een fijne aerosol veroorzaakt door drijfkracht
• Blootstelling door intensief contact met behandelde gebladerte

MICROGARD® 2000 - Bescherming  tegen pesticides

Merknaam en ZA-nummer Fabrikant Testresultaat (% penetratie)

U46-D-Fluid 0941-00 BASF Geen opgemerkt

Pirimor Granulat 2470-00 Syngenta Geen opgemerkt

Amistar 5090-00 Syngenta Geen opgemerkt

Betanal Expert 4991-00 Bayer CropScience Geen opgemerkt

Folicur 4028-00 Bayer CropScience Geen opgemerkt

DIN 32781 Test chemische stoffen - EN14786 Test met verstuiver
MICROGARD® 2000 Prestaties

EN14786:2006 Beschermende Kledij
Bepaling van weerstand tegen penetratie door
gesproeide vloeibare chemische stoffen,
emulsies en dispersie. Test met verstuiver
EN14786 specificeert een testmethode om de
weerstand van textielmaterialen te bepalen
tegen penetratie door verstoven vloeibare
chemische stoffen, emulsies en dispersies.

Deze materialen zijn bedoeld om gebruikt te
worden zowel beschermende kleding met
beperkt gebruikt en herbruikbare
beschermende kleding. De penetratie wordt
uitgedrukt in procent, als verhouding van de
hoeveelheden van chemische stof toegepast en
vastgehouden door het textiel.

t

MICROGARD® 2000 Ts PLUS - zie pagina 21

t

MICROGARD® 2000 SOCO - zie pagina 20

t

MICROGARD® 2000 STANDARD - zie pagina 18

2000
MICROGARD®

STANDARD

2000
MICROGARD®

Ts PLUS

Voor meer informatie over het beschermen van uw werkploeg tegen pesticides bezoekt u  www.microgard.com

Stappenmotor

Sproeier

Proefstuk

injectiespuit

Absorberende
stof

m₀

m₀

Verstuiver Test

2000
MICROGARD®

SOCO



                                                                                                                                                                     Klantendienst +44 (0) 1482 625444 www.microgard.com     24

Cleanrooms zijn sterk gespecialiseerde werkplekken gebruikt om producten en processen te beschermen en ook
om te voorkomen dat personeel gecontamineerd raakt. Een cleanroom wordt gedefinieerd volgens ISO 14644 -1
(1999) als, “een ruimte waarin de nummerconcentratie van stofdeeltjes in de lucht wordt geregeld en die
geconstrueerd is en gebruikt wordt op een manier om het indringen, het opwekken en het vasthouden van
stofdeeltjes binnen de ruimte te minimaliseren en waarin andere relevante parameters (bijvoorbeeld
temperatuur, vochtigheid en druk) worden geregeld, als dat nodig is.”
Hoe schoon de lucht in een cleanroom is, wordt geregeld door binnenkomende ventilatielucht door sterk efficiënte filters en ook door de operator
in gespecialiseerde kleding voor de cleanroom te kleden. Cleanrooms worden in vele verschillende industrieën gebruikt, bijvoorbeeld in micro-
elektronica, de farmaceutische industrie en de voedsel- en drankindustrie. Cleanroom-technologie wordt ook gebruikt, wanneer men bepaalde
orthepedische chirurgische operaties uit te voeren.

MICROGARD® 2000 - Contaminatie Controle

>0.1µm >0.2µm >0.3µm >0.5µm >1µm >5µm

ISO Klasse 1 10 2

ISO Klasse 2 100 24 10 4

ISO Klasse 3 1000 237 102 35 8

ISO Klasse 4 10,000 2,370 1,020 352 83

ISO Klasse 5 100,000 23,700 10,200 3,520 832 29

ISO Klasse 6 1,000,000 237,000 102,000 35,200 8,320 293

ISO Klasse 7 352,000 83,200 2930

ISO Klasse 8 3,520,000 832,000 29,300

ISO Klasse 9 35,200,000 8,320,000 293,000

MICROGARD® 2000 materiaal totaal 
pluizen (gemiddelde van beide kanten) 5,297 3,865 292

DeeltjesgrootteISO 14644-1 Klasse

Maximaal aantal deeltjes in de lucht (deeltjes in elke kubieke meter gelijk aan of groter dan de opgegeven grootte)

MICROGARD® 2000 STANDARD & Ts PLUS overalls zijn aan
verschillende testen onderworpen die relevant zijn aan een
cleanroom omgeving, waaronder de ISO 9073-10 ( controle
op het pluizen van textiel ) en de EN 13982-2 met betrekking
tot het doordringen van stofdeeltjes en een reeks andere stof
filtratietests. Met de informatie van deze resultaten en
andere relevante gegevens is het voor ons mogelijk richting
te geven aan de stabiliteit van onze MICROGARD® 2000 in
cleanroom omgeving.

Desondanks is de geschiktheid afhankelijk van de staat van
de cleanroom en de kenmerken van het pak Voor advies
gelieve het het technische team van Microgard te raadplegen
op technical@microgard.com

*Alle testen werden uitgevoerd met standaard niet gewassen en niet gesteriliseerde MICROGARD® 2000 STANDARD overalls

Geschiktheid MICROGARD® 2000 per klasse cleanroom

ISO 14644-1 Klasse 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MICROGARD® 2000 x x x x x 3 3 3 3

Amerikaanse federale
standaard 209E

1 10 100 1,000 10,000 100,000

MICROGARD® 2000 x x x 3 3 3

Hoofdfuncties van kleding voor cleanroom MICROGARD® 2000 prestaties

Bescherming van het product en de omgeving tegen contaminatie door
het personeel

• Gebonden naden ( op de MICROGARD® 2000 STANDARD ) en een hoge
stofdeeltjes barrière.

• Zeer geringe pluisvorming - Getest volgens  ISO 9073-10

Bescherming van het personeel tegen vast of vloeibare gevaarlijke
substanties and besmettingsagentia

• Goedgekeurde chemische beschermende kleding categorie III;
- Type 5 Bescherming tegen stofdeeltjes
- Type 6 Licht neveldicht
• EN14126: 2003 barrière tegen infecterende stoffen

Anti-statisch • Voldoet aan vereisten van EN1149-1
• Veilig voor gebruik in zones met explosiegevaar. Zie pagina 11 voor details




