
ĐỌC KỸ: Luật hiện hành quy định cho người sử dụng lao động (người  
sử dụng) trách nhiệm xác định và lựa chọn PPE thích hợp trên cơ sở 
loại rủi ro liên quan đến môi trường làm việc (đặc điểm của PPE và 
loại tương đối). Do đó, việc xác minh tính phù hợp của các đặc tính 
của mặt hàng với nhu cầu của người dùng trước khi sử dụng là điều 
thích hợp. Hơn nữa, người sử dụng lao động phải thông báo sơ bộ 
cho người lao động về các loại rủi ro mà từ đó anh ta được bảo vệ khi 
sử dụng PPE, đảm bảo, nếu cần, được giáo dục và / hoặc đào tạo, liên 
quan đến việc sử dụng PPE chính xác và thực tế. Công ty từ chối mọi 
trách nhiệm đối với những thiệt hại hoặc hậu quả cuối cùng do sử 
dụng không đúng cách hoặc trong trường hợp có những thay đổi về 
PPE khác với đối tượng của chứng chỉ PPE. Trong trường hợp các chỉ 
dẫn hướng dẫn và thông tin không được tôn trọng, PPE sẽ mất giá trị 
pháp lý và kỹ thuật.

Sự tuân thủ & Sự phù hợp theo tiêu chuẩn Châu Âu                              
Quy định áp dụng: Thiết bị bảo vệ cá nhân:
Các loại rủi ro của PPE: Quy định (EU) 2016/425 ngày 9 tháng 3 
năm 2016, loại III                                                                                                                                                    
Sử dụng trong môi trường:
Các chất và hỗn hợp có hại cho sức khỏe                                            
Tác nhân sinh học có hại
Đối tượng sử dụng bộ coverall này cần theo hướng dẫn và thông 
tin bên dưới tuân thủ các tiêu chuẩn Châu Âu và chúng phù hợp 
với cách sử dụng được đề cập bên dưới; chúng không phù hợp 
cho tất cả các cách sử dụng không được đề cập. 
(đặc biệt liên quan đến tất cả các loại rủi ro liên quan đến loại thứ 
ba theo Quy định (EU) 2016/425)

Ý nghĩa của biểu tượng 
• EN ISO 13688: 2013 Quần áo bảo hộ - yêu cầu chung
• EN 13034: 2005 + A1: 2009 Quần áo bảo hộ chống lại hóa chất 
lỏng
- Yêu cầu về hiệu suất đối với quần áo bảo hộ chống hóa chất 
cung cấp hiệu suất bảo vệ hạn chế chống lại hóa chất lỏng
• EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Quần áo bảo hộ để sử dụng 
chống lại các hạt rắn 
- Phần 1: Yêu cầu về tính năng đối với quần áo bảo hộ chống hóa 
chất giúp bảo vệ toàn bộ cơ thể chống lại các hạt rắn và trong 
không khí
• EN 14126: 2003 + AC: 2004 Quần áo bảo hộ - Yêu cầu về hiệu 
suất và phương pháp thử đối với quần áo bảo hộ chống lại các 
tác nhân lây nhiễm
Tiêu chuẩn EN 14126 Chống lại các mối nguy Sinh học
Tiêu chuẩn Châu Âu EN 14126 xác định các yêu cầu về hiệu suất 
đối với chất liệu quần áo để bảo vệ khỏi các tác nhân lây nhiễm. 
Các phương pháp thử quy định trong tiêu chuẩn này tập trung 
vào môi trường có chứa vi sinh vật; chẳng hạn như chất lỏng, khí 
dung hoặc hạt bụi rắn. 
Do tính không đồng nhất của các vi sinh vật, tiêu chuẩn không 
xác định tiêu chí hoạt động cho các loại vi sinh vật cụ thể. 
Đây không phải là tiêu chuẩn "độc lập" và cần được kết hợp với 
các tiêu chuẩn cho quần 

Mức độ hiệu suất:
• EN 13034: 2005 - Hiệu suất bảo vệ giới hạn Loại 6B chống lại 
tia sáng phun, bình xịt lỏng hoặc áp suất thấp, bắn khối lượng 
thấp và các tác nhân lây nhiễm
• EN ISO 13982: 1 2 - Loại 5B bảo vệ chống lại các tác nhân gây 
nhiễm và hạt rắn trong không khí
• EN 1073-2 Class 5 - Tổng rò rỉ bên trong
• EN 14126  >Class 6 - Khả năng chống lại sự xâm nhập của máu 
/ chất lỏng

 >Class 6 - Khả năng chống lại sự xâm nhập của các máu 
mang mầm bệnh 

 >Class 5- Khả năng chống lại sự xâm nhập của dịch nhiễm 
khuẩn.

 >Class 3 - Khả năng chống lại sự xâm nhập của khí dung 
nhiễm khuẩn

 >Class 3 - Khả năng chống lại sự xâm nhập của các hạt 
khuẩn khô 

Level 4 ASTM
ASTM F1671:2013 
ASTM F1670:2008

Chịu mài mòn EN 530:2010 Method 2 400 < n < 1000
cycles*       

Class 4

Chống lực bẻ gãy EN ISO 7854:1999, 
Method B

> 100.000
cycles Class 6

MD >85.82  N Class 2
CD >33.05 Class 2

MD >150 N Class 1

CD >50N Class 1
Chống đâm thủng EN 863:1997 >5 N   Class 1

Độ bền đường may
EN ISO 13935-2:2014+  
EN 14325:2005 Par 
5.5

>130 N Class 2

pH Value EN ISO 3071:2006 + 
ISO 13688:2013 Par 
EN 14362-1:2012 +  
EN ISO 13688:2013

Bắt lửa và dễ cháy

Thiết kế phú hợp vận động

EN13274-4:2003+ 
EN1073-2:2003

Tỷ lệ giải phóng niken UNE-EN 
1811:2011+A1:2016

< 0,1
(μg/cm2/week)

N/A

Khả năng chống lại sự xâm nhập và chống thấm của hóa chất THÂM NHẬP CHỐNG THẤM
Sulphuric acid 30% EN ISO 6530

Class 3 Class 3
Sodium Hydroxide 10% EN ISO 6530 Class 3 Class 3
o-Xylene EN ISO 6530 Class 3 Class 3
1-Butanol EN ISO 6530 Class 3 Class 3
Khả năng chống thấm hóa chất VẢI TAPED SEAM

EN ISO 6529:2003 Class 6 Class 6

ISO 16603:2004 Pass to 20kPa Class 6

ISO 16604:2004 Pass to 20kPa Class 6
ISO 22610:2006 No penetration Class 5
ISO 22611:2003 No penetration Class 3
ISO 22612:2005 No penetration Class 3

BIỂU ĐỒ HIỆU SUẤT AME COVERALL AC.5812
PHƯƠNG PHÁP

KIỂM TRA
KẾT QUẢ XẾP LOẠI

PHƯƠNG PHÁP
KIỂM TRA

KẾT QUẢ XẾP LOẠI

PHƯƠNG PHÁP
KIỂM TRA

KẾT QUẢ XẾP LOẠI

Độ bền kéo

Chống lực xé

TÍNH CHẤT HÓA HỌC VẢI
DỰA VÀO PHÂN LOẠI TRONG EN 14325: 2004

Pass

Pass

Pass

Khả năng chống lại bột bị ô nhiễm sinh học

Khả năng chống thấm chất lỏng thử nghiệm phun loại 6 (EN ISO 17491-4 
met. A – EN 13034)

KIỂM TRA HIỆU SUẤT BẢO VỆ KẾT QUẢ

Pass 

Pass 

Khả năng chống lại hạt khí dung trong khí bị ô nhiễm sinh học

Sulphuric acid 96%

EN ISO 13934-1:2013

EN ISO 9073-4:1999

Khả năng chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn ẩm ướt

Khả năng chống lại sự xâm nhập của máu / chất lỏng

Khả năng chống lại sự xâm nhập của các mầm bệnh qua đường máu

HIỆU SUẤT VẢI
CHỐNG CÁC ĐẠI LÝ TRUYỀN NHIỄM 

TRONG EN 14126: 2004

Type 5  EN ISO 13982-1:2011 hạt khí dung
pass = L jmn .82/90≤30% and L S .8/10≤15%

TÍNH CHẤT VẬT LÝ VẢI
DỰA VÀO PHÂN LOẠI  EN 14325: 2004

2

EN 13034:
2005+A1:2009

5

EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

TYPE 5B

6

EN 13034:2005 
TYPE 6B

EN 1073-2:2002

EN 14126:
2003+AC:2004

0161

AME COVERALL 5812AME COVERALL 5812
LEVEL
4

LEVEL
4

ASTM, USA

FACILITY REGISTRATION



Fabric

Microporous film fabric
Microporous film fabric

Waterproof &
breathable II

PP Nonwoven

Ame coverall sử dụng một số tiến bộ gần đây nhất trong công nghệ 
cán màng vi xốp, kết hợp với đường may kín bằng ép nhiệt với vật liệu 
Eva, bên dưới là lớp polypropylene mềm thoáng khí cho da

Áo bảo hộ AME được chế tạo từ lớp màng polyethylene siêu mỏng 
nhẹ, phủ lên lớp polypropylene spunbond thế hệ mới nhất (SBPP). Các 
sợi PP được kéo thành sợi tạo ra mật độ sợi mịn cao trên mỗi mét 
vuông, tạo ra một vật liệu nhẹ và chắc chắn nhưng thoáng khí.
Chất liệu áo bảo hộ AME mềm mại, êm ái và có thể xếp nếp. Nó được 
thiết kế để mang lại sự vừa vặn tối ưu cho cơ thể, với việc thiết kế rộng 
rãi ở nách, ngực và eo, cho phép tự do di chuyển thoải mái và không 
bị hạn chế, tối đa hóa khả năng bảo vệ.

Thông số kỹ thuật
Kiểu dáng: bộ liền quần có mũ 
dùng một lần, bảo vệ toàn thân, 
Loại 5B và 6B cổ tay, chân có thun 
kép co giãn, đàn hồi. Eo thun giúp 
gọn gàng và mũ trùm đầu kín, ôm 
vòng mặt với thun mềm. Khóa kéo 

Đóng gói, lưu trữ & hết hạn
Được đóng gói trong từng túi poly bag và được bán với số lượng 50 
chiếc mỗi thùng để vận chuyển. 
 •  Bảo quản trong điều kiện khô ráo, sạch sẽ trong bao bì gốc
 •  Bảo quản tránh ánh nắng trực tiếp, nguồn nhiệt độ cao và hơi 

dung môi. Không tiếp xúc với tia cực tím
 •  Bảo quản trong phạm vi nhiệt độ -20 C đến +25 C (-4 F đến +77 

F) và với độ ẩm tương đối dưới 80%, 
 •  Thời hạn sử dụng là ba năm kể từ ngày sản xuất khi được lưu trữ 

như đã nêu ở trên
 •  Thay quần áo nếu bị hư hỏng, nhiễm bẩn nặng hoặc trong phù 

hợp với thực tiễn công việc địa phương
 •  Xử lý và vứt bỏ quần áo bị nhiễm độc một cách cẩn thận và phù 

hợp với các quy định quốc gia.
Ngày sản xuất được ghi trên nhãn của quần áo.

Phương pháp mặc & cởi bỏ:
• Kiểm tra trước khi sử dụng:
Trước khi sử dụng, người dùng phải kiểm tra bằng mắt để đảm bảo quần áo 
ở trong tình trạng tốt. Luôn kiểm tra các lỗ thủng, vết rách, vết rách do vật 
liệu và các đường may không hoàn chỉnh trước khi mặc áo khoác để đảm 
bảo bảo vệ tối đa. Không sử dụng bộ đồ nếu khóa kéo hoặc nắp khóa kéo 
bị lỗi hoặc nếu dây thun bị lỏng. Mở dây kéo, mặc cẩn thận để không làm 
rách vật liệu
Không sử dụng bộ đồ có kích thước không chính xác và hãy tham khảo biểu 
đồ kích thước để đảm bảo có kích thước phù hợp chính xác.
Trong trường hợp có các hạt rắn trong không khí, bạn nên che và dán dây 
kéo và quấn cổ tay và cổ chân bằng băng dính.
 Các đặc tính bảo vệ chỉ có hiệu lực nếu vật phẩm được mặc đúng cách và 
kín.

SIZE CHEST(CM) HEIGHT(CM)
 S 58-62 164-170
 M  62-66 170-176
 L   66-70 177-183
XL   72-76 183-190
2XL   76-80 190-196
3XL   80-86 196-202

Làm sạch & Bảo hành
Không bắt buộc vì bộ đồ dùng một lần, chỉ sử dụng một lần.
 • Không làm khô bộ đồ.
 • Không giặt rửa.
 • Không tẩy trắng
 • Giữ xa lửa
 • Không ủi.
 • Không giặt khô.

Ứng dụng, Hạn chế và cảnh báo
Sản phẩm này nhằm mục đích bảo vệ đầu, thân, tay và chân khỏi một số hóa 
chất và các hạt mịn. Đảm bảo rằng đã tiến hành kiểm tra bằng mắt trước khi 
sử dụng - bao gồm kiểm tra các lỗ, vết rách, khóa kéo bị lỗi và lỗi vật liệu.
Bộ đồ này chỉ sử dụng một lần - không giặt để sử dụng lại. Lưu ý rằng việc 
mặc bộ đồ này trong thời gian dài có thể gây căng thẳng nhiệt. Cần cân nhắc 
tính chất công việc cũng như môi trường làm việc trước khi sử dụng loại 
quần áo bảo hộ lao động này. Bộ đồ thường được sử dụng tùy thuộc vào 
mức độ nghiêm trọng của độc tính và các điều kiện, để bảo vệ chống lại các 
hạt trong không khí và hạn chế bắn và phun. Bộ Ame coverall này chỉ dành 
cho mục đích sử dụng một lần.
Tiếp xúc với một số hóa chất, nồng độ hoặc áp suất cao, có thể đòi hỏi tính 
chất ngăn cản cao hơn của vải hoặc trong cấu tạo của bộ đồ.
Các yêu cầu về tính năng áp dụng cho quần áo bảo hộ này tuân theo các tiêu 
chuẩn được liệt kê ở trên, trong đó cần có khả năng chống lại sự xâm nhập 
của các phần tử rắn trong không khí bao gồm vật liệu phóng xạ và tác nhân 
lây nhiễm. Ngoài ra, nó được thiết kế để sử dụng trong các trường hợp có 
khả năng tiếp xúc với các dạng khí dung hoặc các chất bắn.
 • Nếu xảy ra bất kỳ vết vỡ, vết thủng nào, v.v., hãy rời khỏi khu vực làm 

việc và mặc đồ mới.
 • Những quần áo này dễ cháy - Tránh xa lửa
 • Bỏ nơi làm việc ngay lập tức trong trường hợp sản phẩm bị hư hỏng
 • Người sử dụng không được cởi quần áo khi vẫn ở trong khu vực rủi ro

 Bảo vệ các bộ phận không được che đậy của cơ thể (bàn tay, vùng 
hô hấp, bàn chân) bằng găng tay bảo hộ, ủng, mặt nạ, v.v ... được 
mang vào cùng với áo khoác (nếu cần thiết có thể thêm băng dính) 
và cung cấp cùng một mức độ bảo vệ để bảo vệ toàn bộ cơ thể.
• Để mặc vào:
Lưu ý: Cởi bỏ giày / ủng và mọi đồ trang sức, mũ đội đầu và bất kỳ 
vật dụng nào có thể làm hỏng trang phục trước khi thử mặc bộ đồ 
này vào.
1. Xếp ngắn bộ đồ và xỏ chân vào quần trong khi ngồi.
2. Đứng lên và kéo lên toàn bộ cơ thể.
3. Luồn hai cánh tay vào trong ống tay áo và kéo mũ trùm đầu có 
thun. Kéo dây kéo lên.
4. Cẩn thận tháo lớp giấy che băng dính ra khỏi nẹp che dây kéo và 
dán kín cố định nẹp áo che dây kéo.
• Để cởi bỏ:
Lưu ý: Để tránh bị thương, trước tiên hãy sửa sạch bộ đồ nếu nó bị 
dính chất bẩn.
1. Tháo mũ trùm đầu, tiếp theo là mở nẹp che ngoài dây kéo và cuối 
cùng là cởi dây kéo.
2. Kéo phần thân xuống 1 phần và không chạm tay vào quần áo bên 
trong, cởi phần cánh tay khỏi ống tay áo, cởi bỏ phần thân áo xuống 
và cuối cùng là loại bỏ khỏi chân.
Đánh dấu

Thải bỏ
Các hạn chế đối với việc thải bỏ chỉ phụ thuộc vào sự nhiễm bẩn 
trong quá trình sử dụng. Người sử dụng nên tuân thủ luật pháp địa 
phương liên quan đến việc thải bỏ bộ đồ đã qua sử dụng và các chất 
gây ô nhiễm liên quan.

ẩn phía trước được bao phủ bởi một vạt bão. Các đường nối được hàn 
siêu âm.
Chất liệu: Polypropylene màu trắng và lớp màng thở được 
Polyethylene 60-65g / m² 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP

- Địa chỉ: 50 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, 
  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- VPĐD: 32 Nguyễn Thị Diệu, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, 
  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- ĐT:  +84.914127145     |     Email: sale@dramericofactory.com


