
Армія & міліція

DP 9180 з потрійним покриттям  
Hydro-ControlTM - 280гр/м2 

EN

TenCate DefenderTM  M - група тканин з постійними тепло та вогнетривкими 
якостями..

Нова ламінована вогнетривка тканина для 
зручної та водозахисної операційної уніформи.

TenCate DefenderTM M з покриттям  Hydro-ControlTM  забезпечує
захист від вітру та дощу, відмінно дихає  та регулює поглинання 
вологи. Завдяки цій новій розробці, TenCate може запропонувати 
рішення для кожного рівня в суцільній системі захисного одягу. 
Тканина розроблена на базі унікальних якостей TenCate 
DefenderTM M

Відмінний захист проти негоди - покриття Hydro-ControlTM  
пропонує чудову водостійкість при надзвичайно низькому 
супротиві виходу пару. Це підвищує рівень випаровування поту,
що додає значного комфорту (відповідно до вимог EN 343, клас 
3:2003)
М’яка та еластична - без будь-яких компромісів у рівні 
захисту, забезпечує максимальну зносостійкість.
Найкращий термозахист - тканина пропонує відмінний 
вогнезахист проти опіків, спричинених СВП, вибухами та 
горючим паливом. 
Надзвичайно довговічна -  Бi-компонентний ePTFE/PU бар’єр 
проти вологи є стійким до високих температур та довговічним 
завдяки поліуретановому шару.
Прохолодна, суха, комфортна - забезпечує відмінну 
повітропроникність, при наявності неперевершених
вологорегулюючих якостей.
“Вбудовані” антистатичні властивості - захищає від ризику 
вибуху. Тканина безперервно скидає статичний розряд у повітря,
завдяки інтегрованому волокну TenCate Static-ControlTM.
Ефективні витрати - довгий життєвий цикл та приваблива ціна.
Рішення для суцільної системи одягу - базуючись на
запатентованому продукті TenCate DefenderTM M, TenCate 
розробило різноманітні прядені, трикотажні та ламіновані 
тканини. Це означає, що ми можемо запропонувати тканину для 
суцільної системи захисного одягу, що відповідає високим 
стандартам безпеки та зручності. 



Технічні дані TenCate DefenderTM M Методи тестування

Арт. DP 9180 with Hydro-ControlTM triple

Ширина 150 см (+2/-1 см) ISO 22198: 2006

Вага (Щільність) 280 г/м2 (±5%) ISO 3801: 1977

Склад 59/29/10/2% Lenzing FR®/арамід/
поліамід/Static-ControlTM + ePTFE/  
PU BI-компонентна мембрама + вгнестійка 
трикотажна підкладка

Переплетення 2/1 саржа

Можливі обробки Hydro-ControlTM потрійне покриття

Розривне навант. 800 N x 600 N ISO 13934-1: 1999

Стійкість до
стирання.

>80.000@12kPa ISO 12947-2: 1999

Усадка тканини ± 3%*** ISO 5077: 1984

Світлостійкість ≥7* ISO 105 - B02: 1994
Супротив до вод.
пару Ret <10 м2Pa/W ISO 31092:1993

Теплостійк. при 180˚C ± 5% усадка. Не плавиться, не займається ISO 17493: 2000

Рекомендована
стрічка при 
виробництві одягу

TenCate - TP 444 
(Гарантуємо якість арт. TenCate Defender™ M 
with Hydro-Control™ triple fabric тільки при 
використанні зазначенної стрічки.)

Інструкції з прання p h k F 3  
Вимоги до засобів
захисту****** W F S C 
Сертифікація

W Негода EN 343, class 3: 2004

F Ризики промислового тепла та полум’я EN ISO 11612 A1,A2,B2,C1: 2008

S Антистатичність в разі риску вибуху EN 1149-5: 2008, EN 1149-3: 2004

C Рідкі хімічні речовини EN 13034, type 6: 2005

Супротив проникненню рідких хімічних
речовин.

BS 7971-10, clause 5.13

Загальні вимоги EN 340: 2003

TenCate Protective Fabrics
TenCate - світовий лідер у виробництві захисних тканин для виготовлення одягу, що відповідає
вимогам безпеки. Ми постачаємо виробникам одягу широкий асортимент високоякісних та
технологічно вдосконалених тканин.
Наші тканини перетворюються на одяг, що зберігає життя пожежникам, робітникам
промисловості, військовим та іншим спеціалістам, що працюють у небезпечних умовах та зонах
ризику по всьому світу.
Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, кінцевими споживачами, виробниками волокон та
хімічних речовин, з незалежними сертифікаційними лабораторіями. В результаті, TenCate Protect-
ive Fabrics являє собою єдине джерело, куди звертаються кліенти всього світу за інноваціями в
матеріалах, доведенною часом якістю товарів та досконалим сервісом.

Представництво в Україні 
ПрАТ “Разнобитпродукт”

м. Київ, вул. Лугова 9С 
тел. 044-5070680, 

044-5070681,
044-5070682,

044-05070683
Електрона пошта: 
raznobyt@i.kiev.ua

www.raznobyt.com.ua 

TenCate DefenderTM  M - група тканин з постійними тепло та вогнетривкими

* Tested on specific shade
** Copyright symbols: NEN, Delft (Netherlands)
*** After pre-treatment (according to ISO 6330, 1 wash procedure 2a (60 ˚C) and 1 tumble drying (procedure E) 

(max. 50 ˚C outlet temperature).
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Наявність кольорів

TenCate Defender™ M
DP 9210
наявна в темно-синьому та
чорному кольорах

Member of the E.T.S.A. 

CSR Performance
Ladder

BUREAU VERITAS
Certification


