
O Dräger CPS 5900 é o fato descartável de protecção química
à prova de gás ideal para incidentes com matérias perigosas.
Onde a prioridade máxima é a protecção completa contra gás,
líquidos e partículas perigosas, este vestuário leve é o fato de
protecção química ideal.

Onde a protecção química à prova de gás
é necessária, e há um risco mínimo de
danos mecânicos provocados ao fato, o
Dräger CPS 5900 é a escolha perfeita.

O NÍVEL CERTO DE PROTECÇÃO

O fato de protecção química Dräger CPS
5900 proporciona uma excelente protec-
ção contra uma ampla gama de produtos
químicos industriais, bem como agentes
de guerra química. Especificamente
desenvolvido para operações de baixo 
risco, ele pode ser usado numa variedade
de aplicações, como fazer medições ou
transferir substâncias perigosas em
atmosferas não explosivas. Como o 
primeiro fato de protecção química a ser
aprovado pelo NFPA 1994, classe 2 e EN
943 partes 1&2 (ET), o Dräger CPS 5900
também está em conformidade com a
convenção SOLAS. Como resultado, ele
responde aos mais exigentes padrões
internacionais de bombeiros e utilizadores
industriais de fatos de protecção química
descartáveis à prova de gás. Onde os 
riscos potenciais incluem stress mecânico
e incêndio instantâneo, o fato de protec-
ção química Dräger CPS 7900 deverá ser
a escolha.

OFERECE AINDA MAIS CONFORTO

Apresentando o novo corte da Dräger, o
Dräger CPS 5900 oferece ergonomia

aprimorada e compatibilidade optimizada,
com vários tipos de equipamento de 
protecção pessoal, incluíndo os mais
recentes aparelhos respiratórios, capace-
tes e outros tipos de EPI. Ele também
pode ser usado com aparelhos respirató-
rios de circuito fechado ou de dois cilin-
dros. Disponível em 5 tamanhos, o fato foi
desenvolvido para utilizadores de ambos
os sexos, com alturas entre 1,50 m a 2,10 m.
Feito de Zytron 500, o material laminado
mais macio do mercado, cada costura,
depois de feita, foi vedada interna e exter-
namente com ar quente. O material e a
qualidade de produção permitem uma vida
útil em prateleira de dez anos.

ATENDENDO ÀS SUAS NECESSIDADES:

– Entrada frontal ampla no lado esquerdo
para colocação e remoção

– O visor flexível e dobrável de duas
camadas oferece um campo de visão
quase natural 

– Meias à prova de gás integradas com
abas de botas para uso com vários
tamanhos de botas

– Luvas fixas combinam revestimento
externo de butilo e interno laminado
para maior protecção contra perfura-
ções e produtos químicos

– Luvas de kevlar para oferecem uma
protecção adicional contra cortes

– Cinto integrado com ajuste de tamanho
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TESTES QUÍMICOS

Químico Tempo de ruptura Químico Tempo de ruptura Químico Tempo de ruptura

em min em min em min

Acetona >480 Acetato de etilo >480 Sarine (GB) >480

Acetonitrilo >480 Óxido de etileno >480 Hidróxido de sódio 40% >480

Amoníaco >480 Ácido clorídrico >480 Soman (GD) >480

1,3-Butadieno >480 Lewisite (L) >480 Ácido sulfúrico 96% >480

Bissulfureto de carbono >480 Metanol >480 Tetracloroetileno >480

Cloro >480 Cloreto de metilo >480 Tetraidrofurano >480

Diclorometano >480 Gás mostarda (HD) >480 Tolueno >480

Dietilamina >480 n-Heptano >480 VX >480

INFORMAÇÃO DE ENCOMENDA

Descrição Código de pedido

CPS 5900 tamanho S Altura de 1,50m a 1,65m R 57.781

CPS 5900 tamanho M Altura de 1,60m a 1,75m R 57.782

CPS 5900 tamanho L Altura de 1,70m a 1,85m R 57.783

CPS 5900 tamanho XL Altura de 1,80m a 2,00m R 57.784

CPS 5900 tamanho XXL Altura de 1,95m a 2,10m R 57.785

Luvas Neptune Resistência necessária a perfurações para NFPA 1994 R 58.106

CERTIFICAÇÕES

NFPA 1994: 2007 Requisitos dos EUA para roupas de protecção para incidentes envolvendo agentes de guerra

EN 943-1:2002 Requisitos europeus para roupas de protecção para aplicações industriais

EN 943-2:2002 (ET) Requisitos europeus para roupas de protecção para brigadas de incêndio

SOLAS II-2, Reg.19 Requisitos para uso em embarcações marítimas
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SEDE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda
Avenida do Forte, 6-6a
2790-072 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587

Apoio ao Cliente
Tel +351 93 422 1330
clienteseguranca.pt@draeger.com
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