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G A M A 
I G N I FUG A
Pro dus e  f un c t iona le  s i  p er fo r mante 
pentru  or ice  condit i i  de  lucru

• ARAFLAME™

• MODAFLAME™

• BIZFLAME™

• BIZWELD™

• SAFEWELDER

• BIZFLAME™ 

IGNIFUG

Pentru a converti grame/ metru 
pătrat in uncii/yarzi la pătrat: x 

0.0295

Pentru a converti uncii/ yarzi la 
patrat in grame/ metru pătrat: x 

33.91

conversie
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Araflame™ este un material cu rezistenta 
ignifuga sporita, elastic, usor si antistatic.

Compozitie: 60% Modacrylic, 39% 
bumbac, 1% Fibra carbon.  Material 
ignifug, confortabil, durabil, rezistent si 
antistatic

Strat superior ignifug, propriettai antistatice, material rezistent si 
durabil

Bizweld™ este un material ignifug fabricat 
din 100% bumbac. Toate articolele 
fabricate din acest material ofera 
protectie ignifuga, impotriva metalelor 
lichide si in tmpul sudurii.

Solutii Ignifuge 
Performante
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Araflame ™ este o aramid inerent permanent rezistent la flacara. Este extrem de rezistent la flacara, usor, ofera rezistenta mare la tractiune si 

protectie deplina  antistatica.

Araflame Hi Vis Multi este o inovatie in tesatura inerenta rezistenta la flacara. Confectionata folosind 
57% aramid, 42% poliester si 1% fibra de carbon 260 g, Araflame Hi Vis Multi ofera protectia ignifuga 
combinata cu mare vizibilitate. Aceasta capodopera de tesatura ofera protectie completa impotriva 
unor multiple pericole.

Araflame ™ Plus este un material usor ignifug in mod inerent. Araflame ™ Plus este un amestec aramid 
confectionat din 93% meta-aramide care ofera o rezistenta excelenta la caldură combinata cu 5% para-
aramid pentru putere. Araflame ™ Plus este inerent anti-static prin incorporarea 2% fibra de carbon si 
este special conceput pentru a oferi rezistenta la flacara, sudura, cu arc electric si protectie anti-statica.

• Certificarea si standardele FR depasesc standardele internationale 
de siguranta pentru flacara, arc electric si protectie la sudura (EN 
ISO 11612, IEC61482-2 & EN ISO 11611)

• In mod inerent FR Araflame ™ detine garantat proprietati 
rezistente la foc pe termen nelimitat dupa mai multe spalari.

• Extrem de robust Araflame ™ nu se aprinde, topeste sau 
micsoreaza atunci cand sunt expuse la caldura.

• Anti Static- Ofera proprietati anti statice care depasesc EN1149-5

• Rezistenta remarcabila la tractiune ofera un material rezistent si 
extrem de durabil.

• Rezistenta la rupere de exceptie asigura ca materialul poate 
rezista la medii de lucru mai dificile.

• Confort & purtare Asigura un manevrare buna si confort de 
durata pentru purtator.

• Nu se aduna& Culoarea Are rezistenta mare la contractie si nu va 
pierde culoarea dupa mai multe spalari.

• Gama tesatura disponibila: 150g, 220g (260g si pentru Araflame 
Hi Vis Multi)

Flame Resistant Araflame™

Cel Mai Vandut Material Ignifug

Araflame Hi Vis Multi 260g

Araflame™ Plus 150g, 220g
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Modaflame ™ este un material inerent rezistent la flacara. Acest material de inalta specificatie este 
confectionat dintr-un fir inerent ignifug, compus dintr-un amestec special de 60% fibre modacrilice, 39% 
bumbac si 1% fibra de carbon. Fibrele Modaflame ™ sunt dificil sa arda si se vor auto-stinge, oferind o 
excelenta rezistenta la flacara. Rezistenta mare la tractiune a acestui material ofera durabilitate in timp ce 
continutul de bumbac ofera un confort de durata.

• Certificarea Flame Resistent depaseste standardele 
internationale de siguranta pentru raspandirea flacarii, 
convectie, caldura radianta si de contact, arc electric si stropilor 
de metal topit (EN ISO 11612, EN61482-2 si EN ISO 11611)

• In mod inerent Flame Resistent Modaflame ™ garantat detine 
proprietati rezistente la foc pe termen nelimitat dupa mai multe 
spalari.

• Obtine rating ATPV mare prin stratificarea tesaturilor Modaflame 
™ , care ofera protectie suplimentara la un arc electric.

• Gama de protectie HRC Modaflame ™ ofera protectie HRC1 & 
HRC2 impotriva unui arc electric.

• Proprietatile anti statice ale Anti Static Modaflame ™ sunt 
inerente in tesatura datorita amestecului de fibre de carbon care 
depasesc standardul EN1149-5.

• Rezistenta la tractiune exceptionala ofera un material rezistent 
si extrem de durabil

• Nivelul ridicat de respirabilitate asigura un confort de durata 
pentru purtator

In mod inerent rezistent la flacara  
Modaflame ™ 280g

Modaflame™ Knit 200g, 300g
Confectionat dintr-un fir rezistent la foc inerent de 60% fibre modacrilice, 39% bumbac si 1% fibra de 
carbon. Testat sa depaseasca standardele EN cerute, gama Modaflame ™ Knit este puternica, durabila si 
extrem de inovatoare. Acest material are capacitatea de a rezista la caldura si flacara si protejeaza impotriva 
pericolului cauzat de electricitatea statica si de flacari. Aceste proprietati rezistente la foc inerente nu se 
vor diminua la spalare repetata.

Disponibil in tricot si tesatura la standard EN ISO 20471

High Visibility Modaflame™ 210g, 280g

Clase combinate Ebt/ATPV
Tesaturile pot fi stratificate pentru a realiza o Valoare termica de performanta in arc (ATPV) sau un rating 
de prag deschis de energie (Ebt). De exemplu, caldura poate realiza o Ebt de 4.3 Cal / cm², iar un material 
exterior poate realiza o ATPV de 13.6Cal / cm2. Totusi combinatia ATPV va fi mai mare decat suma celor doua 
straturi singulare, stratul de aer dintre cele doua straturi ofera protectie suplimentara purtatorului.
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 Flame Resistant Bizflame™ Plus

• ATPV mare pe tesaturi Bizflame ™ Plus ofera HRC 2 ( 13,6 CAL / 
cm2) protectie la arc electric .

• Rezultate remarcabile pentru predictie arsurilor cand a fost testat 
cu testul optional ISO 13506 EN ISO 11612

• Fibre de carbon anti- static furnizeaza proprietati anti - statice care 
depasesc standardul EN1149-5

• Rezistenta excelenta la rupere ofera o tesatura rezistenta și extrem 
de durabila .

• Rezistenta la rupere de exceptie asigura ca materialul poate rezista 
la abraziune si are  rezistenta la rupere

• Nivelul ridicat de permeabilitate la vapori & umiditate ofera un 
confort de durata pentru purtator

• Lider de piata in rezistenta la decolorare si la uzura pastreaza 
imaginea de “ca noua” dupa mai multe cicluri de spalare

• Optiunea de respingere a insectelor de asemenea disponibila

• O gama larga de greutati, tesaturi si culori pentru a se adapta 
tuturor mediilor de lucru

Flame Resistant Bizflame™ Plus
Bizflame ™ Plus este un material inovator , rezistent la flacara , anti - static . Fibrele de bumbac de calitate premium sunt alese pentru a asigura 
maximum de performanta , confort si durabilitate . Tesatura Bizflame ™ Plus este confectionata din 99 % fire de bumbac intretesut cu fibre de 
carbon 1 % oferind un finisaj satin neted si manevrare moale care asigura maximum de confort pentru purtator .

Bizflame ™ Plus are proprietati de protectie FR pentru cel puțin 50 de spalari ( standarde EN) si 100 de spalari (standarde SUA) . Acest material de 
tehnologie inalta este disponibil la nivel global si este purtat cu incredere de mii de muncitori din intreaga industrie de petrol & gaze, industria 
minieră si industriile conexe.

Bizflame ™ Plus depaseste standardele internationale de siguranta pentru protectie la flacara si sudare ( EN ISO 11612 si EN ISO 11611 ), prin 
furnizarea de multiple obiective de protectie impotriva raspandirii flacarii , caldura radianta sau convectie , stropi de metal topit si sudura si 
procedee conexe

Testul predictiilor leziunilor prin ardere:
Testarea tesaturii Bizflame (model FR50 ) ISO 13506 la 
BTTG incendiilor Technology Services ( patru secunde )

Testarea se efectueaza dupa expunerea la flacara pentru 
o perioada de patru secunde pe un manechin imbracat 
complet cu date colectate timp de 60 de secunde dup 
arsura.
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• Performantele remarcabile de rezistenta la 
flacara depasesc standardele internationale de 
siguranta pentru protectia la flacara si sudura 
(EN ISO 11612 si EN ISO 11611)

• Ofera protectie exceptionala impotriva caldurii 
radiante, de convectie si de contact, precum si 
impotriva stropilor de metal topit.

• Ofera protectie HRC2(11.2CAL/CM2) impotriva 
arcului electric

• Ofera un nivel ridicat de protectie impotriva 
stropilor de metal topit. Ideal pentru sudare si 
procedee conexe.

• Fibra de carbon este intretesuta cu tesatura 
de bumbac Bizweld ™ pentru a oferi protectia 
maxima impotriva descarcarilor electro-statice.

• Bizweld ™ Mole ofera protectie impotriva 
riscurilor Categoria a III-a de stropi de 
metal topit EN ISO 11612 Clasa E1. 

• Ofera rezistena extrem de mare la intindere 
datorita fibrelor de bumbac de calitate premium 
utilizate in confectionarea materialului.

• Respirabilitatea crescuta si propritatile de 
absorbtie a umezelii asigura maximul de confort 
si siguranta a utilizatorului

• Bumbacul asigura o stabilitate dimensionala 
excelenta. Bizweld Mole contine 99% bumbac de 
inalta calitate si 1% fibra de carbon.

Anti-Static Bizweld™ Mole 450g

Flame Resistant Bizweld™ 330g

Flame Resistant Bizweld™
Bizweld ™ este o tesatura 100% bumbac cu proprietate de rezistenta la flacara de inalta calitate. Acesta este un material de inalta tehnologie 
dezvoltat pentru performanta maxima, confort si durabilitate

Bizweld ™ este realizat din 100%  fire de bumbac oferind o excelenta rezistenta antiscamosare garantand in acelasi timp confort, caldura si 
protectie purtatorului. Finisajul aplicat materialului va asigura ca proprietatile ignifuge rezista la cel putin 50 de spalari (standarde EN) si 100 de 
spalari (standarde SUA)

Tesatura Bizweld ™ este testata si certificata sa depaseasca standardele internationale de siguranta pentru protectia impotriva flacarilor si sudurii 
Acest material este disponibil la nivel global si este purtat cu incredere de mii de muncitori din industia petrolului si gazelor, sudare si industriilor 
conexe.
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Grafic de referinta materiale
model

AF22 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Fibra Carbon 220gm intrinsec

AF53 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Fibra Carbon 150g intrinsec

AF91 57% Aramid, 42% Poliester, 1% Fibra Carbon antistatica 260gm intrinsec

MV28, MV25, MV26 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon 280gm intrinsec

MX28 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon 280gm intrinsec

SK20 48% Modacrilic, 32% Bumbac, 20% Poliester 280gm intrinsec

FR77, FR74 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre de Carbon 210gm intrinsec

FR30 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre de Carbon 280gm intrinsec

FR31 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre de Carbon 280gm intrinsec

FR10, FR11, FR14, FR15, 
FR16, FR18, FR19, FR20 
UFR10, UFR11, UFR14

60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre de Carbon

200gm intrinsec

FR12 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre de Carbon
300gm intrinsec

FR72 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre de Carbon
300gm intrinsec

FR35, FR36, FR37, FR38 99% Bumbac, 1% Fibra Carbon 330gm 50 spalari

FR90, FR92, BIZ7 99% Bumbac, 1% Fibra Carbon 330gm 50 spalari

FR78, FR79 80% Bumbac, 19% Poliester, 1% Fibra Carbon, Antistatica, 2 straturi PTFE, 
Strat superior din Poliuretan/Fluorocarbon

380gm 5 spalari

FR80 99% Bumbac, 1% Fibra Carbon 345gm 50 spalari

FR60, FR61, FR62, FR63 99% Bumbac, 1% Fibra Carbon 345gm 50 spalari

FR50, FF50, UFR50 99% Bumbac, 1% Fibra Carbon 350gm 50 spalari (EU)
100 spalari (USA)

FR52, FR53, FR58, FR59 99% Bumbac, 1% Fibra Carbon 350gm 50 spalari

FR55, FR56, FR57, FR25, 
FR26, FR27

99% Bumbac, 1% Fibra Carbon 350gm 50 spalari

FR28 99% Bumbac, 1% Fibra Carbon 280gm 50 spalari

FR21, FR22 99% Bumbac, 1% Fibra Carbon 210gm 50 spalari

UFR21 99% Bumbac, 1% Fibra Carbon 240gm 25 spalari

UFR88 88% Bumbac, 12% Nailon 237gm 5 spalari

FR75 100% Poliester, Tricotaj 120gm 5 spalari

FR70, FR73 100% Poliester, Tricotaj 160gm 5 spalari

FR71 98% Poliester, 2% Fibra Carbon, Tricotaj? 120gm 12 spalari

S780, S781, S779, S773, S782, 
S778, S776, S775, S774

98% Poliester, 2% Fibra Carbon Antistatica. Strat superior din Poliuretan 
Respirabil

250gm 12 spalari

S770, S771 98% Poliester, 2% Fibra Carbon Antistatica. Strat superior din Poliuretan 
Respirabil

250gm 12 spalari

FR98 99% Bumbac, 1% Fibra Carbon 280gm 5 spalari

BIZ1, BIZ5, UBIZ1, UBIZ5 100% Bumbac, Strat Superior Ignifug 330gm 50 spalari (EU)
100 spalari (USA)

BZ30, BIZ3, BIZ4, BIZ2, 
BIZ6, BZ11, BZ12, 

100% Bumbac, Strat Superior Ignifug 330gm 50 spalari (EU)

C030 100% Bumbac 330gm 50 spalari

BZ40 99% Bumbac, 1% Fibra Carbon 450gm 50 spalari

FR41, FR43 100% Poliester, Antistatic, Ignifug, Strat Superior din Poliuretan 260gm 5 spalari

FR46, FR47 100% Poliester, Antistatic, Ignifug, Strat Superior din Poliuretan 260gm 5 spalari
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GO/RT

HRC2
8.4 Cal/cm2

HRC2
8.4 Cal/cm2

EN531
HRC2

4.3 Cal/cm2

HRC1
4.3 Cal/cm2

HRC2
16 Cal/cm2

HRC2
16 Cal/cm2

HRC2
13.6 Cal/cm2

HRC2
13.6 Cal/cm2

HRC2
13.6 Cal/cm2

HRC2
13.6 Cal/cm2

HRC2
8.2 Cal/cm2

HRC2
8.2 Cal/cm2

GO/RT

EN471 EN533

GO/RT

GO/RT

HRC2
11.2 Cal/cm2

HRC2
11.2 Cal/cm2
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Nota importanta: producatorul de imbracaminte Portwest Ltd a fost obiectul unui audit independent si sistemele noastre sunt aprobate si certificate de regulamentele 
PPE 89/686 / CEE articolul 11b. Scopul nostru este de fabricare a combinezoanelor ignifuge, jachete si pantaloni care ofera protectie impotriva caldurii si a riscurilor 
electrice.

Protectie Ignifuga - Standarde EN

Cerinţele de performaţă definite în 
acest standard international sunt 
aplicabile articolelor de îmbrăcăminte 
ce pot fi purtate pentru o serie largă 
de întrebuinţări, unde este nevoie de 
îmbrăcăminte cu proprietăţi de limitare 
a răspândirei flamei şi unde utilizatorul 
poate fi expus căldurii radiante sau 
convective sau de contact sau stropilor 
cu metal lichidAcest test folosește 
metode și condiţii standard pentru 
a prezice performanţa de tesatura / 

îmbrăcăminte în cazul contactului 
cu căldură sau flăcări. Caracteristicile  
îmbrăcămintei cum ar fi cusături, 
închizători și logo-urile trebuie să 
fie testate, precum și materialul. 
Testele trebuie efectuate asupra 
componentelor pre-tratate conform 
etichetei îngrijire producătorii. 

Testarea specifica este prezentata 
mai jos: schimbarea dimensională 
Limited Flame Spread (A1 + A2) * căldură 

convectivă (B) - 3 nivele Radiant de 
caldura (C) - 4 nivele de topit aluminiu 
Splash (D) - 3 nivele topit fier Splash (E) 
- 3 căldură nivelele Contact (F) - 3 nivele 
de temperatură (250 grade Celsius) de 
căldură de rezistenţă la o temperatură 
de 180 de grade Celsius. Rezistenţa la 
tracţiune (trebuie să îndeplinească un 
minim de 300N) rezistenţă la rupere 
(trebuie să îndeplinească un minim 
de 15N) rupere de proiectare putere 
Seam putere îmbrăcăminte impune 

ca acoperire trebuie să fie furnizate de 
la gât până la încheieturi și la glezne. 
Testarea Opţional include rezistenţă 
vapori de apă și de testare manechin 
pentru predicţia generală de ardere. * 
Această încercare trebuie efectuată pe 
ţesături și cusături.

Aceasta metoda de testare asigura 
principiile generale de evaluare a 
performantelor imbracamintei sau 
a ansamblelor de echipamente de 
protectie in cazul unei explozii sau a  
altor expuneri de scurta durata

Pe baza standardului EN ISO 11612 
este efectuat un test optional pentru 
asigurarea prevenirii arsurilor folosind 
un manechin in marime naturala sensibil 
la caldura, in conformitate cu metoda de 
testare ISO13506. Testarea pe manechin 
realizeaza o simulare realistica a 
conditiilor unei explozii si analizeaza 
raspunsul senzorilor manechinului de 
a prevedea potentialele distrugeri prin 

ardere ale materialelor echipamentelor 
industriale. Efectele expunerii la flacara 
sunt dependente nu doar de calitatea 
materialui din care sunt fabricate 
echipamentele, dar si de alti factori 
cum ar fi adaptarea imbracamintei si de 
prezenta gaurilor de aer dintre diferitele 
straturi ale echipamentelor. Prezenta 
lenjeriei are de asemenea un efect de 
protectie semnificativ. Testarea consta 
in expunerea la foc deschis a unui 
manechin complet echipat pentru o 
perioada minima de 4 secunde. Flacarile 
provenite de la un sistem de  arzatoare 
cu propan, inconjoara manechinul. Pe 
manechin sunt montati cel putin 100 
de senzori pozitionati pe tot corpul, 

brate, picioare si cap. Senzorii trebuie 
sa masoare variatia de temperatura a 
suprafetei manechinului imbracat cu 
echipament care reproduce coeficientul 
cu care pielea umana absoarbe energia.
Energia termică absorbită de senzori 
este inregistrata de catre software-ul 
manechinului, cu datele colectate in 
mod normal pentru pana la 120 de 
secunde dupa ardere. Din informatiile 
adunate este produsa o “harta trup”, 
indicand zonele fara arsuri,  arsuri de 
gradul unu, doi sau trei in cazul in care 
ar fi avut loc. Nu exista criterii “admis” 
sau  “respins” la standardul ISO 13506. 
Una dintre functiile cele mai utile 
ale acestor teste este de a permite 

folosirea pe manechin a  articolelor de 
imbracaminte pentru a fi comparate 
direct intre ele in conditii identice. 
Comparatiile pot fi facute intre diferite 
tipuri de tesaturi pentru imbracaminte, 
proiectare, constructii, finisaj, etc. 
pentru a imbunatati nivelul de protectie 
si pentru a vedea modul în care diferite 
tipuri si amestecuri de materiale si 
straturi / lenjerie  in acelasi mediu.

Acest standard internaţional specifică 
cerinţele minime de bază de siguranţă şi 
metodele de test pentru îmbrăcămintea 
de protecţie care se foloseşte la sudură 
şi procese aliate(excluzând protecţia 
mâinilor).Standardul internaţional 
specifică două clase cu cerinţe specifice 
de performanţă. Clasa 1 este protecţia 
împotriva tehnicilor mai puţin riscante  
și situaţii de sudură periculoase, care 
provoacă niveluri mai scăzute de stropi 
și căldură radiantă. Clasa 2 este protecţia 
împotriva tehnicilor mult riscante și 
a situaţii de sudură periculoase, care 

provoacă niveluri mai ridicate de stropi 
și căldură radiantă.
EN ISO 11611 prevede ca costumele de 
protecţie să acopere complet partea 
superioara și inferioara a trunchiului, 
gatului, bratelor si picioarelor. Există o 
serie de alte cerinţe de proiectare care 
trebuie respectate, pentru a preveni 
picăturile de metal topit oriunde pe 
haină. Testarea trebuie efectuată pe 
componente pre-tratate conform 
etichetei îngrijire producătorii. Ceea 
ce urmează este un rezumat al testelor 
necesare: Rezistenţa la tracţiune 

(trebuie să îndeplinească un minim de 
400 N) rezistenţă la rupere (trebuie să 
îndeplinească un minim de 20N) rupere 
putere de rezistenţă Seam Cerinte de 
modificare dimensională de răspândire 
piele flăcării Limited (A1 + A2) * topit 
picaturi transferul de căldură (radiaţie) 
Rezistenţa electrică * Această încercare 
trebuie efectuată pe ţesături și cusături.

Durere (16%), 
Arsura de gradul 1 (0%), 

Arsura de gradul 2 (0%), 

Arsura de gradul 3 (0%), 

Prevenirea arsurilor  0%, 

Rezultate teste manechin: FR61& FR62

EN ISO 11612: 2008
Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și Flame

ISO 13506: 2008 
Manikin Test ISO 13506

EN ISO 11611: 2007

ATEX Directive 
Directiva ATEX defineşte ce echipament este permis în mediile unde o atmosferă explozivă poate exista.Portwest recomandă a fi folosite articole cerificate EN1149 
şi EN ISO 11611 pentru protecţie sporită într-un mediu ATEX.



1
HRC

4 CAL/CM2

2
HRC

8 CAL/CM2

3
HRC

25 CAL/CM2

EN ISO 14116

IEC 61482-2

EN 1149

EN 13034

ROMANIAN ROMANIAN

Rezultate teste manechin: FR61& FR62
Standardul face referinta la materialele 
si articolele cu protectie impotriva 
efectelor termice ale arcului electric.
Un arc electric este o descărcare 
electrică continuă de curent înalt 
între conductoare generatoare de 
lumină foarte puternică și căldură 
intensă. Două metode de testare 
internaţionale au fost dezvoltate pentru 
a oferi informaţii cu privire la rezistenţa 
îmbrăcămintei la efectele termice ale 
arcurilor electrice. Fiecare metodă oferă 
informaţii diferite. Pentru a se conforma 
cu standardul unul sau ambele teste 
trebuie efectuate.

Metoda de control, EN61482-1-2 Acest 
articol este expus arcului electric intr-o 
cutie specifica timp de 0,5 secunde. 
Clasa 1 - arc de 4kA, Clasa 2 - arc de 7kA. 
Conditiile de testare pentru clasele 1 
si 2 stimuleaza conditiile de expunere 
pentru circuitele scurte de 4kA si 7kA. 

Metoda: arc electric, EN61482-1-1.
TESTARE. METODA A: Rezultatele ATPV 
(Valoarea protectiei impotriva arcului 
termic) exprimate in cal/cm2 reprezinta 
energia termica incidenta maxima in 
unitati de energie per suprafata patrata, 
ce poate fi suportata de un material 
pana la arsura de gradul 2. Aceasta este 
metoda de testare a materialului pentru 
un arc electric de 8kA. Muncitorii sunt in 
siguranta in caul in care indicele arcului 
pentru articolelor de imbracaminte este 
mai mare decat arcul electric incident 
de energie. Toate articolele corespund 
indicilor ATPV.ATPV este cantitatea 
de energie necesară pentru a provoca 
o două studii arde prin înainte de a 
sparge-deschis (50% probabilitate) 
materialul. EBT este cantitatea de 
energie în cazul în care se rupe-
deschise materiale (50% probabilitate). 
Aceasta este în mod normal limita 
termică superioară a materialului în care 

fibrele sunt deteriorate și materialul își 
pierde rezistenţă mecanică. Atât ATPV 
și EBT sunt exprimate în calorii pe 
cm². RO 61482-1-1 testează materialul 
cu un arc 8kA pentru diverse durate 
incidente. Lucrătorii sunt presupuse 
a fi în siguranţă dacă ratingul arc de 
hainele lor depășește electric energia 
incidente arc calculat în cel mai rău 
caz de o evaluare a riscului. Confectii 
poate fi straturi pentru a realiza o ATPV 
global sau EBT Evaluare. De exemplu, 
un strat termic poate atinge o EBT 
de 4.3 Cal / m², și un combinezonul 
exterior poate realiza o ATPV de 13.6Cal 
/ cm². Cu toate acestea, combinate 
ratingurile ATPV / EBT va fi mai mare 
decât suma celor două straturi unice, ca 
întrefierul dintre cele două straturi oferă 
protecţie suplimentară purtătorului. 
Un alt parametru măsurat în timpul 
încercării arc deschis este valoarea 
HAF (Heat Atenuarea Factor) - acesta 

descrie cantitatea de căldură blocată 
de tesatura. ASTM F1959 / F1959M-14 
FABRIC NUMAI TEST. Această metodă de 
testare este același cu cel prezentat mai 
sus sub EN 61482-1-1. Pretratamentul 
poate varia.

Costum Reduce Spray (Tip 6) şi articole 
de protecţie corporală parţială (PB 6). 
Aceasta specifică cerinţele minime 
pentru îmbrăcămintea de protecţie 
chimică ce oferă per formanţă 
de protecţie limitată împotriva 
chimicalelor lichide (Tip 6 şi PB 6). 
Pulverizările şi stropirile cu chimicale 
lichide care nu sunt direcţionale sau se 
acumulează pe costum dar poate fi o 
ceaţă fină sau picături în atmosferă.
Cerinţele de performanţă pentru 
imbracamintea de protecţie chimică 
ce oferă performanţă protectivă 
l imitată împotriva chimicalelor 

lichide(Echipament Tip 6 şi Tip PB[6]).
Acest standard specifică cerinţele 
minime pentru uz limitat şi performanţa 
de reutilizabilitate a îmbrăcămintei de 
protecţie chimică. Îmbrăcămintea de 
protecţie chimică de performanţă 
limitată este destinată pentru uz în 
cazuri de potenţială expunere la o 
pulverizare uşoară,aerosoli lichizi sau 
presiune scăzută, împroşcări de volum 
redus, împotriva cărora o barieră 
completă(la nivel molecular) nu este 
obligatorie.Acest standard acoperă 
atât costumele de protecţie chimică(Tip 
6) cât şi protecţia parţială a corpului 

(Tip PB[6]). Costumele de Protecţie 
Chimică(Tip 6) acoperă şi protejează 
cel puţin trunchiul şi membrele, de 
exemplu combinezoanele într-o 
singură bucată sau costumele în două 
piese,cu sau fără glugă, saboţi sau 
galoşi. Protecţia parţială a corpului de 
performanţă limitată similară(Tip PB 
[6]) acoperă şi protejează numai părţi 
specifice ale corpului, spre exemplu 
haine, şorţuri, mâneci etc.
Costumele de tip 6 sunt testate prin 
pulverizarea cu o ceaţă de apă, la care se 
adauga un colorant, pentru evaluarea 
capacitatii de scurgere. Subiectul 

poartă un costum absorbant, sub 
imbracamintea de testat, care absoarbe 
orice scurgeri și este pătat de vopsea. 
Succesul sau eșecul este determinat 
prin măsurarea suprafeţei totale de  
pete, de pe trei costume și compararea 
acestui lucru cu cerinţa.Sunt specificate 
o serie de alte teste, inclusiv rezistenţa 
la abraziune, rezistenţă la rupere, 
rezistenţă la tracţiune, rezistenţă 
la puncţie, rezistenţă la aprindere, 
rezistenta la penetrarea de către 
substanţele chimice lichide și cat de 
puternica este cusătură.

Standardul specifica cerintele de 
performanta pentru proprietatile de 
protectie a materialelor impotriva 
caldurii / flacarilor cu dispersie limitata.
Sunt de asemenea specificate cerinţe 
suplimentare pentru haine.
Îmbrăcăminte de protecţie respectă 
acest standard este destinat pentru a 
proteja lucrătorii împotriva contactul 
ocazional și scurt cu flăcări mici 
aprindere în condiţiile în care nu există 
nici un pericol semnificativ flacără și fără 
prezenţa unui alt tip de căldură. EN ISO 
14116 are trei categorii diferite pentru 

răspândirea flăcării, Index 1, 2 și 3 așa 
cum este detaliat în tabelul de mai jos: 
Nota: Index 1 confectii nu ar trebui să 
fie purtat pe piele. Acestea trebuie să 
fie purtat pe Indicele de 2 sau 3 articole 
de îmbrăcăminte. Index 2 sau 3 articole 
de îmbrăcăminte poate fi purtat direct 
pe piele. Testarea trebuie efectuată 
pe componente pre-tratate conform 
etichetei îngrijire producătorii. Testarea 
necesar este după cum urmează: 
Limited răspândirea flăcării Rezistenţa 
Rezistenţă la rupere

Acest Standard European este o 
parte a unei serii de standarde 
pentru metode de testare si cerinte 
pentru imbracaminte de protectie 
electrostatica. Acest standard specifica 
materialul si cerintele de proiectare 
pentru imbracamintea de protectie 
electrostatica disipativa, folosita ca 
parte a unui sistem de conductoare 
legate la pamant in vederea 
impiedicarii descarcarilor incendiare.

Cerintele pot fi insuficiente intr-un 
mediu flamabil imbogatit cu oxigen. 
Acest Standard European nu se aplica 
pentru protectia impotriva tensiunilor 
inalte.

EN 1149 este format din urmatoarele 
parti EN 1149-1: Metoda de testare 
pentru masurarea rezistivitatii 
suprafetei. EN 1149-2: Metoda de 
testare pentru masurarea rezistentei 

electrice printr-un material (rezistenta 
verticala) EN 1149-3: Metode de 
testare pentru masurarea degradarii 
incarcarii EN 1149-4: testarea 
imbracamintei (in dezvoltare) EN 
1149-5: performanta materialului si 
cerintele de proiectare. Imbracamintea 
de protectie electrostatica disipative 
trebuie sa acopere permanent toate 
materialele neconforme în timpul 
utilizarii normale. Piese conductoare 

(fermoare, nasturi, etc) sunt permise cu 
conditia ca acestea sa fie acoperite de 
materialul exterior in timpul utilizarii.

Categoria 
Risc/Pericol

Cerintele minime de 
evaluare a PPE/cal/cm2

index cerinte

1
neraspandirea flacarii

Fara resturi de flacara

Flacara nu se raspandeste

2
neraspandirea flacarii

Fara resturi de flacara

Flacara nu se raspandeste

Nu se formeaza gauri

3

neraspandirea flacarii

Fara resturi de flacara

Flacara nu se raspandeste

Nu se formeaza gauri

Flacara nu trebuie sa dureze mai 
mult de 2 secunde

EN ISO 14116: 2008
Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și focului - Limited Flame Materiale Spread și 
materiale întrunirilor

IEC 61482-2: 2009
Îmbrăcăminte de protecție împotriva pericolelor termice din Arc Electric

EN 1149-5: 2008
Imbracaminte de Protectie - Proprietati Electrostatice - Partea 5. Performanta Materialului si Cerintele de Proiectare.

EN 13034: 2005
Imbracaminte de protectie impotriva produselor chimice lichide
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Acest standard specifică cerinţele de 
performanţă și metode de încercare 
minime pentru material rezistent 
flacără și componente, precum și 
cerinţele de proiectare și de certificare 
pentru articole de îmbrăcăminte pentru 
utilizarea în zonele cu risc de incendii
Materiale ignifuge trebuie să treacă 
o listă completă de teste termice, 
inclusiv următoarele:  •  ASTM 

F2700 - Performanţa de transfer de 
căldură (HTP) Testul Acest test este 
o măsură a proprietăţii de transfer 
termic a materialelor • ASTM D6413 
- Inflamabilitate verticala (Flame 
rezistenţă) Această  testare este utilizată 
pentru a determina cât de ușor ţesături 
aprinde și continuă să ardă odată 
aprins. • termica Contracţia Rezistenta 
de încercare Acest test măsoară o 

rezistenţă ţesături de contracţie atunci 
când este expusă la căldură. • căldură 
Rezistenţa de testare Acest test măsoară 
ţesături și componente reacţionează la 
mare căldură care ar putea să apară 
în timpul unui incendiu flash. • ASTM 
F1930-11 - termica manechinului de 
încercare Acest test oferă o evaluare 
globală a modului în care materialul 
efectuează într-un design de protecŃie 

standardizat după trei secunde de 
expunere termică. • FTMS 191A - topire 
Subiect Subiect rezistenţă utilizate în 
articole de îmbrăcăminte rezistente la 
foc trebuie să reziste la temperaturi de 
până la 500 ° F.

Acest standard reglementează 
practicile de lucru legate de siguranţă 
electrica pentru locurile de muncă 
ale angajaţilor și cere angajaţilor care 
lucrează la sau în apropierea pieselor 
si echipamentelor electrice sa poarte 
haine ignifuge, care îndeplinesc 
cerinţele ASTM F1506

Standardul NFPA 70E prevede Tabelul 
130,7 (C) (16), ca un ghid pentru 
selectarea îmbrăcămintei de protecţie. 
Acest tabel contine cerinţele pentru 
PPE, bazate pe arc electric categorii de 
la 1 la 4. Acest echipament se folosește 

atunci când lucrează în limita arcului 
electric. Tabelul variază de la HRC 1 
(care este un risc scăzut) până la HRC 
4 (care este un risc ridicat și necesită 
îmbrăcăminte FR cu un rating minim 
arc de 40). Cu cât valoarea de rating, cu 
atât protecţia e mai mare.

Această specificaţie de performanţă 
se referă la rezistenţa ignifuga 
a materialelor textile folosite la 
confec tionarea echipamentelor 
utilizate de către muncitorii expusi 
arcului electric si pericolelor conexe

Aceste materiale textile trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele cerinte 
de performanta: - O cerinta generala 

conform careia fibrele si componentele 
f o l o s i t e  i n  c o n f e c t i o n a r e a 
imbracamintei nu trebuie sa contribuie 
la agravarea ranilor purtatorului in cazul 
unui moment de arc electric si expunere 
termica aferente. - Un set de specificatii 
minime de performanta pentru tesaturi 
tricotate si tesute, inclusiv puterea, 
culorii, rezistenta la flacara inainte 
si dupa spalare si rezultatele in arc 

electric. - Testarea pentru rezistenta 
in flacara, in conformitate cu Metoda 
de testare ASTM D6413 test de flacara 
verticala. - La testarea ca atare, in 
conformitate cu metoda de testare 
ASTM F1959, materialul nu poate arde 
cu flacara mai mult de 5.0 secunde in 
timpul testatarii

Confectiile trebuie etichetate cu 
urmatoarele: - codul de urmarire 
- Declaratie ca imbracamintea 
indeplineste cerintele F1506 - numele 
producatorului, informatii marime - 
instructiuni de ingrijire si continutul de 
fibre - Evaluarea Arc (ATPV) sau (EBT)

TEST DOAR PENTRU MATERIAL. Aceasta metoda de testare determina Valoarea Eficientei in Arc Termal (ATPV) a materialului. Rezultatul (exprimat in cal/cm2) reprezinta 
maximul incidentei energiei termale in unitati de energie per suprafata pe care o poate suporta materialul inainte ca cel care il poarta sa sufere arsuri de gradul doi.

Categoria Risc/
Pericol

Descrierea imbracamintei Cerintele minime de 
evaluare a PPE/cal/cm2

1 HRC: Evaluare Arc Camasa FR si pantaloni 
FR sau Combinezon FR 4

2 HRC: Evaluare Arc Camasa FR si pantaloni 
FR sau Combinezon FR 8

3 HRC: Evaluare Arc Camasa FR si pantaloni FR 
sau Combinezon FR 25

4HRC: Evaluare Camasa FR si pantaloni FR sau 
Combinezon FR 40

Protectie Ignigufa - Standarde SUA

NFPA® 70E: 2015

NFPA® 2112: 2012

ASTM® F1506-10A

ASTM® F1959/F1959M-12: 2013
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Procedura Spalare/ Uscare:
Pretratare: Daca petele sunt dificil de eliminat, ele pot fi tratate inainte de le a pune in masina 
de spalat cu sapun lichid aplicat direct pe pete si usor frecat. Pete grele si dificile trebuie 
pretratate cu un produs de indepartare a petelor in cel mai scurt timp  pentru ca pretratarea 
sa patrunda si sa indeparteze petele. Nu folositi niciodata inalbitor cu clor sau detergenti 
care contin peroxid de hidrogen, deoarece acestea vor reduce proprietatile de rezistenta 
din tesatura. Balsamurile de rufe, amidonul si alti aditivi de spalatorie nu sunt recomandate, 
deoarece acestea pot masca performanta ignifuga si poate de asemenea actiona ca un 
combustibil in caz de ardere.

Uscarea: Uscarea cu tambur nu se recomanda de obicei,  temperatura utilizata este 
adesea prea mare, poate provoca contractia imbracamintei. Este vital ca bumbacul sau 
bumbacul amestec sa nu fie supra uscate. Uscarea este cauza principala a contractiei 
excesive  a imbracamintei. Nu atarnati in lumina directa a soarelui. Acest lucru poate provoca 
decolorare

Spalare: Intotdeauna spalati separat hainele de lucru contaminate, nu 
le amestecati cu non-haine de lucru. Materialul ignifug poate fi de obicei 
spalat la temperaturi ridicate dar componentele (de exemplu. Banda 
reflectorizanta, ecusoane, etc.) de pe un articol de imbracaminte finit sunt 
cele care dicteaza temperatura maxima de spalare. Respectati intotdeauna 
temperatura de spalare de pe etichetele hainelor. Spalati intotdeauna si 
uscati hainele pe dos pentru a minimiza abraziunea suprafatei si a ajuta la 
mentinerea aspectului suprafetei materialului. Fermoarele trebuie sa fie 
închise in timpul spalarii.

Incarcare: Pentru a asigura o spalare cat mai eficienta, pentru a evita supraincarcarea masinii, astfel incat hainele sa se poata deplasa liber prin cuva 
de spalare si clatire

Finisajul ignifug este realizat pentru ciclul normal de viata al hainei, cu condiția ca instructiunile de 
ingrijire sa fie respectate.

Spalarea materialelor ignifuge
Materialele FR trebuie sa fie spalate si uscate in mod regulat pentru a indepărta murdaria si contaminarea. Calitatea serviciului de 
spalatorie este de o importanta mare. Confectiile trebuie spalate in conformitate cu instructiunile producatorului furnizate in 
eticheta de ingrijire cusuta pe imbracaminte, spalarea incorecta a hainelor ignifuge pot afecta serios performanata lor. Proprietatile 
rezistente la foc a imbracamintei vor dura mult mai mult daca sunt spalate si uscate corect.
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Testul manechinului sau testul pentru Prevenirea arsurilor este o reprezentare foarte exacta a ceea ce se intampla in situatii de explozie reale. 
Portwest a facut teste pe manechin optional extinse pe Bizflame Plus si Bizflame Multi gama de articole de imbracaminte. Beneficiul testului 
manechinului este  ca permite utilizatorilor sa prezica cu exactitate performanta reala de viata a unui articol de imbracaminte Bizflame si sa 
se asigure in totalitate ca este cea mai buna alegere pentru mediul lor de lucru.

Investitia in testarea produsului este o parte esentiala a procesului nostru de dezvoltare a produselor. Portwest depaseste cerintele 
standardelor EN si rezultatele pe care le-am obtinut cu privire la testele manechinului optionale valideaza angajamentul nostru continuu 
de a oferi atat calitate produsului cat si siguranata utilizatorului final. Suntem foarte mandri sa declaram ca aceste articole de imbracaminte 
depasesc constant toate celelalte articole de imbracaminte FR tratate pe piata. Toate rezultatele sunt verificate independent de organismele 
notificate BTTG si SATRA

Rezultate Deosebite Cel mai bun în Industrie

Pasul1:
Manechinul este echipat cu lenjerie 
adecvata pentru a reproduce o 
situatie de viata reala.

Pasul 2:
Imbracamintea de testat este asezata 
pe manechin

Pasul 3:
Manechinul este expus flacarii 
pentru patru secunde

Pasul4:
Energie termica este inregistrat cu 
datele colectate in mod normal pana 
la 120 de secunde dupa arsura.

Interpretarea reazultatelor:
Se realizeaza o harta a corpului care utilizeaza coduri de culoare pentru 
a indica predictia arderii corpului sau ranirea. Harta corpului nu va arata 
nici arsuri, dureri sau arsuri gradul unu, doi sau trei si unde acestea ar fi 
avut loc. Calculul nu include capul sau mainile. Nu exista criterii de “admis” 
sau “respins” la standardul ISO13506. Una dintre functiile cele mai utile ale 
acestor teste manechin este de a permite compararea imbracamintei direct 
intre ele in conditii identice

Rezultate teste manechin: 
FR50 - Combinezon 
Antistatic 350gm

Durere (12.3%) 
Arsura de gradul 1 (0.9%) 
Arsura de gradul 2 (0.0%) 
Arsura de gradul 3 (0.0%) 

Prevenirea arsurilor  0.0% 

Cele mai bune rezultate de prezicerea leziunilor prin ardere



        

ROMANIAN ROMANIAN

Tabel cu rezultate

Toate pozele arata conditiile dupa expunerea la flacara

Arsura 
de 

gradul 1

Arsura 
de 

gradul 2

Arsura 
de 

gradul 3

Prevenirea 
arsurilor

FR50 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%

FF50 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%

FR60 2.6% 0.9% 0.0% 0.9%

FR28 0.0% 1.8% 0.0% 1.8%

FR21 6.0% 19.0% 0.0% 19.0%

FR22 6.0% 19.0% 0.0% 19.0%

Arsura 
de 

gradul 1

Arsura 
de 

gradul 2

Arsura 
de 

gradul 3

Prevenirea 
arsurilor

FR55/FR56 2.0% 3.0% 0.0% 3.0%

FR55/FR57 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FR25/FR26 2.0% 3.0% 0.0% 3.0%

FR25/FR27 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FR61/FR62 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FR61/FR63 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FR55/FR25- Jacheta Bizflame Plus
FR56/FR26 - Pantalon Bizflame Plus

FR21 - Combinezon Antistatic, usor 
210gm
FR22 - Combinezon ignifug, 
protectie impotriva insectelor, 210g

FR55/FR25 - Jacheta Bizflame Plus
FR57/FR27 - Salopeta BIZFLAME 
PLUS

FR28 - Combinezon Antistatic Usor 
280gm

FR50 - Combinezon Antistatic 
350gm
FF50 - Combinezon Aberdeen 
Antistatic Ignifug

FR61 - Jacheta HI VIS Multi-Norm
FR62 - Pantalon HiVis Multi-Norm

FR60 - Combinezon HiVis 
Multi-Norm

FR61 - Jacheta HI VIS Multi-Norm 
FR63 - Salopeta HiVis Multi-Norm


