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Sıfır diyoptrili kırılmaz camlı (polycarbonat), yanlarında üçgen Ģeklinde Ģeffaf malzemeden (plycarbonat veya 

plexiglass) yapılmıĢ koruyucu bulunan normal gözlük görünümünde bir gözlüktür. Bu gözlükler, atölyelerde, kesme, 

zımba, perçin, raspa, kuru taĢlama ve pik veya büyük metallere ve kıvılcımlara karĢı gözü korumak için tüm 

sanayi dallarında kullanılır. 

Kaynakçının, kaynak ıĢınlarına (ultraviyole, enfraruj) karĢı ellerini korumada kullanılır. Tamami kromlu deriden 

yapılmıĢtır. Avuç içi, mekanik etkilere (aĢınma, delinme, yırtılma) karĢı deri takviyelidir. Konçları uzundur. 

Standart boy, 46 cm dir. 

Mekanik etkilere (kesilmelere, pürüzlü ve keskin yüzeylere, delinmelere) karĢı elleri korumada kullanılır. El içi ve 

parmaklar kromlu deriden yapılmıĢtır. Avuç içi (ayası) ilave deri desteklidir. El üstü ise branda kumaĢtan 

yapılmıĢtır. Kısa ve uzun konçludur.

Polikarbon lensli ve fenni çerçeveli, ucuĢan partiküllerden koruyucu  ve ergonomik

ÖZELLĠĞĠ 

Elektrik iĢlerinde en çok kullanılan ve kullanılması gereken bir kiĢisel koruyucu malzemedir. Kullanılan gerilimin 

değerine yalıtılmıĢ olmalıdır. 2500 volt ile 35000 volt arasındaki gerilimlerde çalıĢanları korumada kullanılır. 

Elektrikçiler, elleriyle çalıĢırken elektrik akımının vücuda girmesine eldiven taktıklarında engel olunur. 

Elektrikçilerin plastik bulaĢık eldiveni kullanmaları sık rastlanan yanlıĢ uygulamadır. Yalıtkan eldivenlerin 

üzerlerinde kullanma gerilimleri ile yalıtkanlık özelikleri belirtilmelidir. Lateks malzemeden yapılmıĢ olup, et 

kalınlığı gerilime göre 0.9 mm’ den 2.2 mm ye kadar değiĢiktir. Yalıtkan eldivenler, sık sık kullanılır. 

Elektrikçiler, elleriyle çalıĢırken elektrik akımının vücuda girmesine eldiven taktıklarında engel olunur. 

Elektrikçilerin plastik bulaĢık eldiveni kullanmaları sık rastlanan yanlıĢ uygulamadır. Yalıtkan eldivenlerin 

üzerlerinde kullanma gerilimleri ile yalıtkanlık özelikleri belirtilmelidir. Lateks malzemeden yapılmıĢ olup, et 

kalınlığı gerilime göre 0.9 mm’ den 2.2 mm ye kadar değiĢiktir. Yalıtkan eldivenler, sık sık muayene edilmeli ve 

kullanmadan önce bunları iyi durumda olduklarından ve çatlama, yırtılma, hatta küçük deliklerin bile olmadığı 

tesbit edilmedikçe kullanılmamalıdır. 

5 parmak, su  ve soguğa dayanıklı , avuç içi deri takviyeli, su geçirmez, polyester,termal iç astarlı 

Su geçirmez,yağa karsı dayanıklı, antistatik, kaymaz taban, çelik burunlu,deri

Su geçirmez,yağa karsı dayanıklı, antistatik, kaymaz taban, çelik burunlu, deri

TS EN  166

TS EN ISO 20345-S3

TS EN  420

Baret, baĢa bir cismin düĢmesi, çarpması veya baĢın bir yere vurulması yahut baĢın gerilimli bir iletkene değmesi 

olasılığına karĢı kullanılır. Baret, gövde baĢbandı ve çevre bandından oluĢur. Gövde, kubbe biçiminde sert sağlam, 

neme, darbelere, delinmeye ve elektriğe karĢı dayanıklı, cildi tahriĢ etmeyen plastik deri veya diğer uygun 

malzemeden yapılmalıdır. Genellikle, inĢaat, madencilik, metal ve metalurji iĢ kollarında kullanılmaktadır. Yönetim 

faaliyetleri dıĢındaki örneğin, konstrüksiyon, operasyon ve onarım iĢlerinde çalıĢan ve buraları ziyaret eden 

herkes, baret giymek zorundadır.

Yapılan iĢin türüne ve çevre koĢullarına göre pamuklu, yünlü veya sentetik kumaĢtan yapılır. Ceket- Pantolon 

biçiminde olduğu gibi tulum biçiminde de olabilir. Bu elbiseler, günlük iĢlerde, mevsime göre soğuk ya da sıcak 

havalarda giyilir. ĠĢçiye mekanik etkenlerden toz ve kirden korur. 

Kulak kepçelerini fincanla ve içi süngerli yastıkları ile örten, her baĢa göre ayarlanabilen baĢ bantlı gürültünün 

Ģiddetini azaltan ancak, konuĢmayı ve iĢitmeyi engellemeyen bir koruyucu malzemedir.

BaĢbandı, paslanmaz yaylı çelikten veya kırılmaya dayanıklı plastik yapılmıĢtır. Fincanları ABS malzemeden, 

yastıkları içi süngerli dıĢı PVC kaplamalı olduğundan kulak çevresine optimal bir baskı sağlanmıĢtır. 

ManĢon tipli kulaklıkların üç türü bulunmaktadır. Bunlar, baĢ bantlı, ense bantlı ve barete monteli tipleridir. 

Genellikle, gürültünün Ģiddetinin yüksek olduğu, motor test ünitelerinde, madencilikte, ormancılıkta ve pnomatik 

kırıcılarda kullanılır.

KAYNAKÇI 

ELDĠVENĠ

SOLUNUM YOLU 

KORUYUCULARI
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TS EN 50237 

Ġġ ELDĠVENĠ soğuk  

KULAK TIKACI

ELEKTRĠK ELDĠVENĠ 

KULAKLIK

Ġġ AYAKKABISI

Ġġ BOTU 

BARET

Ġġ ELBĠSESĠ

ATÖLYE GÖZLÜĞÜ

PARÇA VE ÇAPAK 

GÖZLÜĞÜ

GENEL AMAÇLI 

NĠTRĠL ELDĠVEN
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ÇeĢitli zararlı ve zehirli gazlara karĢı gözleri, yüzü ve solunum yollarını korur. KonuĢmaya ve duymaya engel 

değildir. Gövdesi naturel kauçuktan, görme camı, geniĢ görüĢ açılı (panoramik) kırılmaya dayanıklı akril 

malzemeden yapılmıĢtır. Üzerinde, bir nefes alma, bir veya iki nefes verme ventili bulunmaktadır. BaĢa beĢ 

yerden çok kolay takılıp çıkartılabilen toka ile bağlantılı ahtapot biçiminde baĢ bantları ile baĢa kolaylıkla 

yerleĢtirilir ve çıkartılır.

Kulak kanalına yerleĢtirilerek kullanılan bir kulak koruyucusudur. Özellikle, tekstil sanayiinde büyük kullanım alanı 

bulunan bu tıkaçları hijyenik olması için polyethelen foam (sünger) den veya silikon kauçuktan yapılmıĢtır. Kordonlu 

ve kordonsuz tipleri vardır. Çok hafif olduğundan rahatça kullanılabilir. Kulak tıkacı olarak pamuk (gliserin 

emdirilmiĢ) ekonomik olduğu için kullanılmakta ise de gürültünün Ģiddetini çok az indirdiğinden kullanılması 

önerilmemektedir. 
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