ATENDIMENTO
A EMERGÊNCIAS

TenCate Kombat™ é reconhecidamente líder no que diz respeito à
proteção térmica para bombeiros por mais de uma década.
Desenvolvidos a partir da composição com fibras DuPont™ Kevlar®
e PBI, os tecidos Kombat™ oferecem proteção comprovada
a temperaturas extremas.
• Excelente proteção térmica - Resiste à carbonização
mesmo sob condições de extremo calor.
• Durabilidade e resistência ao rasgo comprovadas Mantém resistência a furos mesmo após exposição térmica.
• Resistência à abrasão insuperável - Estilo rip stop
assegura uma longa vida aos trajes de bombeiros.
TenCate Kombat™ proporciona tranqüilidade quando o assunto é
proteção de vidas. Exclusividade TenCate™.

Ouro

Preto

PROPRIEDADES FÍSICAS
Força trapezoidal de rompimento (libras) ASTM D5733*/ASTM D5587*
Inicial (u x t)
Após 5 lavagens (u x t)

TM

*NFPA
Ed.1971-2000

**NFPA
Ed.1971-2007

35 x 35
30 x 30

35 x 35
30 x 30

Resistência à tração (libras) ASTM D5034
Inicial (u x t)
Depois de 10 lavagens (u x t)

22.0 mínimo

320 x 260
245 x 215

140.0 mínimo

38 - 4

35.0 mínimo

Desempenho da proteção térmica (cal/cm²) NFPA 1971-2007
TPP com Crosstech® Tipo 2c, Caldura® Silver NP
Resistência à tração (Lbs) depois de uma exposição TPP de 17,5 segundos
(2.0 cal/cm² por segundo) (u x t)

40 x 30

Resistência à absorção de água (%) AATCC 42
Inicial
Depois de 5 lavagens (u x t)

< 1.5
< 5.0

30.0 máximo

0.3 x 0.3
0.3 x 0.3
0.0 x 0.0

4.0 máximo

< 5.0 x < 5.0

5.0 máximo

< 2.0
< 3.0

10.0 máximo

Inflamabilidade vertical ASTM D6413
Tempo de carbonização em polegadas (u x t) (inicial)
Tempo de carbonização em polegadas (u x t) (depois de 5 lavagens)
Depois da chama, em segundos (u x t)
Encolhimento por lavagem (%) AATCC 135
Depois de 5 lavagens (ciclo de algodão resistente) (u x t)

NFPA 1971-2007
Requisitos da Nova Edição

Kombat

Encolhimento térmico (%) NFPA 1971-2007
500°F aos 5 minutos
Depois de 5 lavagens

2.0 máximo

* NFPA 1971-2000 especifica a medida de força de rompimento trapezoidal de acordo com a norma ASTM D5733, com deslizamento da amostra.
** NFPA 1971-2007 especifica a medida de força de rompimento trapezoidal de acordo com a norma ASTM D5587, sem levar em conta o deslizamento da amostra.

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 60% Kevlar® e 40% Pbi
PESO: 7.5 oz (250 g/m²)
ESTILO: Rip-stop
CORES: Ouro e preto
ACABAMENTO: Super Shelltite® e Shelltite®
USO FINAL: Roupa de proteção para equipes de emergência
e bombeiros

6501 Mall Blvd. - P.O. Box 289
Union City, GA 30291
Tel.: +1 770 969 1000
Fax: +1 770 969 6846

A Planta Ray é certificada
ISO-9001-2000

Advertência sobre exposição à luz solar e a raios UV: A exposição prolongada à luz solar e a raios UV pode danificar as fibras aramida e PBO.
As fibras aramidas naturais e tingidas e as fibras PBO perdem a cor ou a cor se modificará. Isso, no entanto, não afetará o rendimento térmico,
mas a exposição repetida e prolongada debilitará essas fibras. As roupas devem ser guardadas protegidas da luz solar, inclusive a que passa
através de janelas ou portas de vidro, para maximizar a sua durabilidade. A Southern Mills não oferece garantia alguma por perda de cor ou de
desempenho do produto devido à exposição à luz solar e a raios UV.
As informações deste folheto representam o melhor de nosso conhecimento, podendo a qualquer momento vir a sofrer modificações em função
de novos conhecimentos adquiridos. A Southern Mills não assume responsabilidade pela exatidão das informações contidas neste folheto.
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