
Армія & міліція

DP 9210 – 210 г/м2

EN

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

Теплостійка та вогнетривка тканина
59/29/10/2% Lenzing® FR/арамід/поліамід/StaticControlTM

TenCate Defender™ M - DP 9210 встановлює новий стандарт для тканин з 
постійними тепло та вогнетривкими властивостями з відмінною стійкістю
пофарбування у темних кольорах: синьому та чорному. Ця тканина не тільки 
прохолодна та повітропроникна завдяки вмісту волокон Lenzing® FR, але й має 
високу зносостійкість за рахунок використання мета-арамідних, пара-арамідних 
та поліамідних волокон.

Найкращий термозахист– захищає від високих температур та полум’ я 
(відповідно до вимог EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1: 2008).
Високий рівень комфорту – легка, дихає, відмінно поглинає вологу. На 
дотик тканина м’яка та еластична.
Надзвичайно довговічна – відмінна стійкість до зносу, що забезпечує довго-
вічне використання готового одягу. Вогнетривкі властивості закладені на рівні 
розробки волокон та не зникають після прання.
Колір – відмінна світлостійкість та стійкість пофарбування, навіть після 
багатора-зових циклів прання.
Зберігає первинний стан – тканина ретельно перевірена щодо збереження 
своїх захисних властивостєй, були застосовані багаторазові цикли прання та 
проведені тести на довговічність в незалежних випробувальних інститутах.
Можливості застосування – придатна для застосування у виробництві захис-
ного одягу для військово-морського флоту, повітряних сил та міліції (включаючи 
сили спеціального призначення), які переважно носять одяг чорного та темно-
синього кольорів.
Антистатичні властивості для захисту від вибуху – струмопровідні 
філаментні волокна  TenCate Static-ControlTM інтегровані в тканину (відповідає 
вимогам EN 1149-3: 2004).
Захист від спалаху – застосовано 4 сек. тест в суцільному вогні при темпера-
турі  800˚C (тест на манекені - ISO 13506: 2008).
Бензостійка обробка – Стандарт.



Технічні дані TenCate DefenderTM M Методи тестування

Арт. DP 9210

Ширина 163 см (+2/-1 см) ISO 22198: 2006

Вага (Щільність) 210 г/м2 (±5%) ISO 3801: 1977

Склад 59/29/10/2% Lenzing® FR/арамід/поліамід/
Static-ControlTM

Переплетення Ripstop полотняний

Можливі обробки Бензостійка обробка

Розривне навант. 900 N x 800 N (±10%) ISO 13934-1: 1999

Роздиральне навант. 35 N x 30 N (±10%) ISO 13937-2: 2000

Стійкість до
стирання.

150.000@9kPa
Х > 2000

ISO 12947-2: 2002
EN 14325: 2004

Усадка тканини < 3% ISO 5077: 2007

Світлостійкість ≥7 ISO 105 - B02: 1994
Вогнетривкість
самозагашення (сек)
тління (сек)

             не запалюються розриви, кромки, 
0х0  0х0

                                    
не пропалюється

ISO 15025: 2000

Теплостійк. при 18880˚̊̊C < 3% усадка. Не плавиться, не займається ISO 17493: 2000

pH 5,7

Вимоги до засобів
захисту F S C 
Сертифікація

F Ризики промислового тепла та полум’я EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1: 2008

Боротьба з лісовими пожежами EN 15614 A1 + A2: 2007

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

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 якостями.
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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

Інструкції з прання        p H j D 3

EN 1413: 1998


