
Ubranie strażackie specjalne S-GARD ATTACK
Ubranie S-GARD ATTACK to najnowocześniejszy układ warstwowy na 

świecie. Membrana Gore Tex Airlock eliminuje konieczność stosowa-

nia filcu, gdyż barierę termiczną tworzy tu powietrze zawarte między 

podszewką a membraną. Powietrze opływa „kuleczki” membrany.

Brak filcu to też brak nasiąkliwości. Ubranie nigdy nie będzie mo-

kre, nie trzeba go suszyć. Jest dużo elastyczniejsze i strażak ma dosko-

nały komfort. Zwykłe ubranie, zwłaszcza zmoczone, w porównaniu

z ubraniem S-Gard Attack jest sztywne jak zbroja. Tutaj takiego nega-

tywnego wrażenia użytkownik nie zazna nigdy.

Producent nie uznaje kompromisów. Ubranie Attack składa się

z tylko markowych elementów: Gore Tex, Nomex, Kevlar, 3M, Velcro, 

YKK, Kroko.

Warstwa wierzchnia to włókno NOMEX Delta TA (Tough) – od-

znacza się ona bardzo dużą odpornością na ścieranie i odbarwienia 

wskutek światła. Mieszanka ta została stworzona w odpowiedzi na 

zapotrzebowanie straży pożarnej na lżejszą odzież (ewentualnie o ta-

kiej samej wadze), lecz o wyższej skuteczności.

Membrana Airlock jako produkt teflonowy (PTFE) jest bardziej 

odporna na uszkodzenie termiczne - ulega zniszczeniu w temp. 400 

stopni Celsjusza (zmiękczenie 327 stopni), podczas gdy standardo-

we membrany poliestrowe i poliuretanowe ulegają zniszczeniu przy 

temp.220-260 stopni Celsjusza (zmiękczenie 170-230 stopni). Ten po-

mysł z lekkością łączy trzy korzyści w jednej części odzieży: ochronę 

cieplną, dobrze dobrany poziom redukcji uderzenia cieplnego jak też 

optymalną swobodę ruchu.

Membrana Airlock ma także dużo wyższą niż klasyczne memb-

rany odporność na przemakanie i przesiąkanie oraz przemakanie po 

25 cyklach prania lub 10 cyklach czyszczenia chemicznego.

Tylko w tym ubraniu znajdziesz tak wysokiej jakości nieprzema-

kalne i olejoodporne nakolanniki ochronne wypełnione filcem ara-

midowym oraz mankiety rękawów i nogawek wykonane z kevlaru po-

krytego silikonem. 

W mankietach rękawów profesjonalny system ITC (Induvidual 

Thumb Control) pozwalający dopasować ściagacz i otwór na kciuk do 

rozmiaru i kształtu dłoni.

Doskonałą widoczność strażaka-ratownika zapewniają niezawod-

ne, najlepsze taśmy marki 3M Scotchlite.

Ubranie w rozmiarze L (182 cm) waży tylko 3,2 kg.

Ubranie S-gard Attack posiada wyróżnienie targów Edura 2008.

Ubranie strażackie specjalne S-Gard Attack zostało poddane
w laboratorium firmy Du Pont testowi Thermo-Man.

CO TO JEST THERMO-MAN ? 
Thermo-Man to manekin testują-

cy o rozmiarach dorosłego czło-

wieka wyposażony w 122 czujni-

ki mierzące wzrost temperatury. 

Thermo-Man służy do oceny sku-

teczności  ubrań ochronnych

w warunkach wybuchu ognia. 

Thermo-Man wiernie oddaje cha-

rakterystykę ludzkiego ciała i sza-

cuje szanse przeżycia wypadku

w danym ubiorze. Manekin ubra-

ny w odzież jest poddawany działaniu wysokiej temperatury (do 

1000 stopni C). Odbywa się to za pomocą palników gazowych skie-

rowanych z każdej strony bezpośrednio na ubranie. Czujniki re-

jestrują wzrost temperatury na powierzchni manekina. Program 

komputerowy oblicza przewidywany zakres oparzeń ciała drugie-

go i trzeciego stopnia, które przypuszczalnie odniósłby użytkownik 

ubrania w sytuacji rzeczywistego wybuchu ognia. Czułość aparatu-

ry pomiarowej zastosowanej w urządzeniu Thermo-Man oraz duże 

możliwości analityczne komputera badawczego pozwalają na pre-

cyzyjne badanie właściwości odzieży ochronnej i ustalanie efektów 

nawet bardzo drobnych zmian w jej konstrukcji.

Thermo-Man jest najbardziej extremalnym i miarodajnym te-

stem jakości odzieży. Ubranie S-Gard Attack jest jednym z  nielicznych 

ubrań specjalnych posiadających pozytywny wynik takiego testu. Je-

żeli chcemy uzyskać gwarancje bezpieczeństwa ubrania – test Ther-

mo-Man będzie najbardziej miarodajny.

Wynik ubrania S-GARD ATTACK wynosi zaledwie 3% poparzeń II 

stopnia w teście 8 sekundowym, dla chronionej ubraniem powierzch-

ni ciała. To jeden z najlepszych wyników w historii w tej klasie pro-

duktu.

Oparzenia II stopnia należą do grupy oparzeń lekkich, nie pozo-

stawiającyh blizn. W większości wypadków nie wymagają także ho-

spitalizacji.

ZA WYBOREM PRODUKTÓW S-GARD
PRZEMAWIAJĄ NASTĘPUJĄCE ARGUMENTY:
• Stosowanie najwyższej jakości markowych komponentów ta-

kich jak Nomex, taśmy odblaskowe 3M, suwaki YKK, membrana 

GORE-TEX, które od lat z powodzeniem stosowane są na całym 

świecie do produkcji ubrań roboczych m.in. ubrań dla straży.

UBRANIE I WYPOSAŻENIE STRAŻAKA
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