ATENDIMENTO
A EMERGÊNCIAS

A barreira de isolamento térmico TenCate Q-9TM tem
comprovado valor entre os bombeiros. Sua confecção leve
proporciona proteção superior, conforto, flexibilidade e
mobilidade. O tecido frontal feito em meta-aramida e o material
isolante em nãotecido são 100% resistentes ao fogo. Q-9TM
proporciona proteção a um preço que cabe no seu orçamento.
•
•
•
•
•

Preço competitivo
Alta qualificação TPP
Máxima proteção térmica
Padrão industrial por mais de 15 anos
Tela frontal absorvente proporciona maior conforto

TenCate Q-9TM proporciona tranqüilidade quando o assunto é
proteção de vidas. Exclusividade TenCate™.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Q-9™

Força trapezoidal de rompimento (libras) ASTM D5587*
Inicial (l x c)
Após 5 lavagens (l x c)

45 x 25
50 x 25

5.0 mínimo

47 - 49

5.0 mínimo

< 5.0 x < 5.0

5.0 máximo

Desempenho da proteção térmica (cal/cm²) NFPA 1971-2007
TPP com Crosstech® tipo C, Kombat™
TPP com Comfortzone™, Kombat™
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

Encolhimento térmico (%) NFPA 1071-2007
500°F aos 5 minutos
Depois de 5 lavadas
Resistência ao calor NFPA 1971-2007

< 3.0

10.0 máximo

< 2.5

não derrete,
nem separa
ou incendeia

Atende

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 95% Meta-aramida e 5% Para-aramida
BARREIRA TÉRMICA: Feltro agulhado e nãotecido aramida
LINHA DE COSTURA: Meta-aramida
PESO: 9.4 oz (310g/m²)
COR: Azul

A Planta Ray é certificada
ISO-9001-2000
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As informações deste folheto representam o melhor de nosso conhecimento, podendo a qualquer momento vir a sofrer modificações
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neste folheto. O usuário exposto a qualquer tipo de substância deve utilizar laboratórios independentes para investigar sua adequabilidade
de uso. Descrevemos alguns perigos, mas não podemos garantir que esses sejam os únicos existentes.
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