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Twój partner w zakresie bezpieczeństwa!
Prowadzone przez właścicieli rodzinne przedsiębiorstwo JUTEC® GMBH to już od ponad 30 lat synonim jakości i bezpieczeństwa. Klienci korzystają
nie tylko z naszego doświadczenia, lecz także z elastyczności i szybkości reakcji na nowe wyzwania. Kompetencje i know-how zapewnia około
100 pracowników. W naszej nowej siedzibie przed bramami Oldenburga gwarantujemy najnowocześniejsze warunki pracy i procesy produkcyjne.
Tu w hali produkcyjnej o powierzchni 5000 m² wytwarzane są produkty z zakresu ochrony przed wysoką temperaturą, BHP, techniki izolacyjnej
i bezpieczeństwa laserowego.
Nasze procesy są objęte systemem zarządzania jakością zgodnie z DIN EN ISO 9001:2015, a produkcja jest realizowana zgodnie z modułem D
rozporządzenia ŚOI (UE) 2016/425 (uprzednio artykuł 11B dyrektywy 89/686/EWG) i modułem D dyrektywy 2014/90/WE w sprawie wyposażenia
statków.
Zapraszamy do odwiedenia nowej JUTEC® GMBH, będzie nam miło Państwa powitać.

Akcesoria

profesjonalne
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Kierunek rozprzestrzeniania się rozprysków spawalniczych podczas prac spawalniczych.
Kierunek rozchodzenia się rozprysków spawalniczych

• w górę

• w lewo

• w prawo

• z powrotem

• naprzód

• na dole

Zasięg rozchodzenia się rozprysków spawalniczych –
ciśnienie tlenu
praca

zasięg poziomy

7,5 bar
5,0 bar
branże zapłonowe

2,5 bar
2,10 m

3-6m
4-8m
5 - 10 m

Przy wysokościach pracy ponad 2 m należy powiększyć i zabezpieczyć boczny
promień (R) wszystkich procedur roboczych o 0,5 m na każdy dodatkowy metr

A

wysokości pracy!

H

R

Źródło: BG – Arbeitsicherheit durch vorbeugenden Brandschutz, wydanie 1995, str. 20
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Tkanina z certyfikatem.
W produktach JUTEC® jakość zajmuje pierwsze miejsce. Certyfikat wg ISO 9001:2015 zobowiązuje nas do utrzymywania na wysokim poziomie
systemu zarządzania jakością i do odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi technicznymi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Nasi klienci mają do nich stały dostęp. Dzięki najnowocześniejszej technice CAD i Cut oraz komputerowo sterowanej technice szycia możemy
zaoferować naszym klientom bardzo szybkie rozwiązania, dostosowane do ich indywidualnych wymagań.
Do każdego produktu możemy dostarczyć specyfikację danych technicznych. Podstawowe znaczenie mają informacje na temat krótko- i długotrwałej odporności na temperaturę oraz o rodzaju obciążenia termicznego (ciepło promieniowania lub ciepło kontaktowe).
Dodatkowo w firmie JUTEC® dostępne są karty charakterystyki wg dyrektywy WE i odpowiednie certyfikaty.

Certyfikaty
Renomowany instytut badania materiałów MPA w Dreźnie poddał tkaniny JUTEC® badaniom wg DIN EN
13501-1 (reakcja materiałów i elementów budowlanych na ogień) zgodnie z nowym europejskim testem
próby ogniowej, obowiązującym we wszystkich krajach europejskich.

MPA
Dresden

EUROPEJSKIM TESTEM OGNIOWEJ
DIN EN 13501-1

Reakcja na ogień: A1 | A2 | B
Dym: s1 | s2
Płonące krople: d0

Zestawienie norm DIN 4102 i EN 13501
dla niepalnych lub trudnopalnych tkanin chroniących przed wysoką temperaturą
W Niemczech nadal rozpowszechniona jest starsza norma B1 wg DIN 4102 dla trudnopalnych tkanin, która obowiązuje do odwołania.
Nowszy i bezpieczniejszy system klasyfikacji EN 13501, który obowiązuje od 2002 r., reguluje to nawet w całej Europie. Obie normy stanowią
dowód trudnozaplaności produktu. Ponadto norma EN 13501 wskazuje również skutki uboczne pożaru, takie jak powstawanie dymu lub
opadanie bądź kapanie palących się fragmentów niektórych materiałów.

U.S. Coast Guard

164.112/EC0736
118.091

Tkaniny te zostały również przebadane przez zakład badań ogniowych TÜV-Nord i uzyskały certyfikat SEE-BG.
Dla naszych tkanin posiadamy dodatkowo amerykańską aprobatę US Coast Guard dla światowej normy
stoczniowej.

0736
14
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Konstrukcje tkaninowe.

Włókna wysokotemperaturowe.
Wysokotemperaturowe materiały tekstylne umożliwiają elastyczną organizację produkcji i zapewniają ochronę przed nadmiernym
obciążeniem termicznym człowieka, maszyny i materiału. Stosując włókna nieorganiczne, które w porównaniu do włókien organicznych
mają większą odporność termiczną i są niepalne, firma JUTEC® wykorzystuje głównie tkaniny, które są wykonane z przędzy składającej
się z dwóch rodzajów włókien:
Pzędze szklane typu E
odporne na działanie olejów, smarów, kwasów organicznych, rozpuszczalników, wody (klasa hydrolityczna 1 wg DIN 12111) i substancji
o wartościach pH od 3 do 9. Poza tym tkaniny szklane typu E są bezpieczne pod względem toksykologicznym i zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych (GefStoffV) nie wymagają oznakowania. Temperatura topnienia surowych tkanin wynosi od
840 °C do 1000 °C.
Przędze krzemowe
Przędze krzemowe cechują się odpornością chemiczną na działanie kwasu fluorowodorowego i fosforowego oraz silnych ługów. Ten
typ przędzy jest bardzo delikatny dla skóry i bezpieczny pod względem toksykologicznym. Obowiązek oznaczanie wg rozporządzenia
GefStoffV nie dotyczy przędzy krzemowej. Idealna ochrona przed płynnymi rozpryskami metali i rozżarzonym żużlem wynika z wysokiej
temperatury topnienia, która wynosi od 1600 °C do 1700 °C.
Przędze gładkie i strukturyzowane
Tkaniny JUTEC® są tkane zarówno z przędzy gładkiej, jak i strukturyzowanej. Przędze gładkie mają większą wytrzymałość przy takiej samej gramaturze, natomiast przędze strukturyzowane mają większą objętość, a więc lepsze działanie izolacyjne, ponieważ przędza strukturyzowana może
zgromadzić większą ilość powietrza.
Sploty
Z wyżej wymienionych przędz szklanych typu E (gładkich lub strukturyzowanych) wytwarzane są tkaniny o różnych splotach.

Przędza gładka

Przędza strukturyzowana

Tkanina z przędzy gładkiej

Splot atłasowy

Splot płócienny

Tkanina z przędzy strukturyzowanej

Splot krzyżowy

W przypadku splotu atłasowego występuje największe

Cechują się odpornością na rozciąganie i małą po-

Również splot krzyżowy cechuje się zwiększoną gęsto-

zagęszczenie przędzy. Pozwala to osiągnąć również

datnością na postrzępienia. Tkanina posiada zwartą

ścią przędzy. Charakterystyczna struktura powierzchni

największą wytrzymałość tkaniny. Powierzchnia jest

powierzchnię. Dzięki jednolitej powierzchni tkaniny te

sprzyja gromadzeniu powietrza.

zwarta i gładka. Tkaniny te świetnie nadają się do

mogą być powlekane przy niewielkim zużyciu materia-

Wynikają z tego dobre właściwości izolacyjne przy

powlekania.

łu powłokowego.

doskonałej wytrzymałości i stabilności wymiarowej.

Akcesoria

profesjonalne

Tkanina chroniąca przed wysoką temperaturą
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Tkanina szklana typu E z Alufix
• przeciwpoślizgowa
• obciążalność długotrwała do 550 °C, krótkotrwała do 600 °C
•	grubość materiału od 0,2 mm do 3 mm, szerokość
standardowa 1 m
• gramatura od 200 g/m2 do 2000 g/m2

do
600°C

U.S. Coast Guard

0736
14

Nr art.

Masa [g/m2]

Grubość [mm]

JT450G1

ok. 450

0,4

Tkanina szklana typu E z Alufix jednostronnie

Uwagi

JT650G1

ok. 650

0,7

Tkanina szklana typu E z Alufix jednostronnie (standard) B - s2, d0 trudnozapalna

JT650G2

ok. 690

0,7

Tkanina szklana typu E z Alufix obustronnie

JT1000G1

ok. 1060

1,5

Tkanina szklana typu E z Alufix jednostronnie (standard) B - s2, d0 trudnozapalna

JT1000G2

ok. 1120

1,8

Tkanina szklana typu E z Alufix obustronnie

Inne gatunki na zamówienie!

Tkanina szklana typu E z powłoką HT
• odporne na obciążenia mechaniczne
• obciążalność długotrwała do 750 °C, krótkotrwała do 850 °C
• szerokość standardowa 1 m
• gramatura od 600 g/m2 do 1070 g/m2
Nr art.

Masa [g/m2]

Grubość [mm]

JT600HT

ok. 1070

1,4

do
850°C

U.S. Coast Guard

0736
14

Uwagi

Tkanina szklana typu E z powłoką HT - A2 - s1, d0 niepalna

Tkanina szklana typu E grafitowana
Nr art.

Masa [g/m2]

Grubość [mm]

JT660HT

ok. 660

0,8

Uwagi

Tkanina szklana typu E grafitowana

Inne gatunki na zamówienie!

Tkanina szklana typu E z powłoką HT
• odporne na obciążenia mechaniczne
• obciążalność długotrwała do 900 °C, krótkotrwała do 1150 °C
• szerokość standardowa 1 m
• gramatura od 1000 g/m2 do 2200 g/m2

do
1150°C

0736
14

Nr art.

Masa [g/m2]

Grubość [mm]

JT900HT

ok. 1000

1,4

Tkanina szklana typu E z powłoką HT - A2 - s1, d0 niepalna

Uwagi

JT930HT

ok. 2200

2,6

Tkanina szklana typu E z powłoką HT - A1 niepalna

Inne gatunki na zamówienie!

Tkanina krzemowa z powłoką z wermikulitu
• elastyczny, miękki
• obciążalność długotrwała do 1100 °C, krótkotrwała do 1300 °C
• szerokość standardowa 0,9 m
• gramatura od 630 g/m2 do 1250 g/m2
Nr art.

Masa [g/m2]

Grubość [mm]

JT1250HT

ok. 630

0,7

Tkanina krzemowa z powłoką z wermikulitu - A1 niepalna

JT1200HT

ok. 1250

1,4

Tkanina krzemowa z powłoką z wermikulitu - A1 niepalna

Inne gatunki na zamówienie!

U.S. Coast Guard

Uwagi

do
1300°C

Akcesoria

profesjonalne
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Koce do ochrony przed rozpryskami.
Najważniejszą metodą zapobiegania pożarom podczas spawania lub cięcia ściernicami jest przykrycie palnych obszarów klasyfikowanym kocem
JUTEC® do ochrony przed rozpryskami. Specjalne powłoki w połączeniu z gęstością tkaniny i grubością zapewniają odporność na różne obciążenia mechaniczne i gwarantują ochronę do 1300 °C.
Koc do ochrony przed rozpryskami z powłoką Alufix
• trudnozapalny: B - s2, d0 wg DIN EN 13501-1
• ochrona przed iskrami i odpryskami powstającymi podczas cięcia ściernicami
• obciążalność długotrwała do 550 °C, krótkotrwała do 600 °C
Nr art.

Wymiary [mm]

Masa [g/m2]

Grubość [mm]

do
600°C

Uwagi

S1351020

1000 x 2000

ok. 650

0,7

wykończenie przeciwpoślizgowe, jednostronnie szary kolor

S1352020

2000 x 2000

ok. 650

0,7

wykończenie przeciwpoślizgowe, jednostronnie szary kolor

S1352030

2000 x 3000

ok. 650

0,7

wykończenie przeciwpoślizgowe, jednostronnie szary kolor

Inne wymiary na zamówienie!

Koc do ochrony przed rozpryskami z powłoką HT
• niepalny: A2 - s1, d0 wg DIN EN 13501-1
• ochrona przed rozpryskami spawalniczymi
• obciążalność długotrwała do 750 °C, krótkotrwała do 850 °C
Nr art.

Wymiary [mm]

Masa [g/m2]

Grubość [mm]

do
850°C

Uwagi

S2351020

1000 x 2000

ok. 1070

1,4

znosi obciążenia mechaniczne, odporny na ścieranie

S2352020

2000 x 2000

ok. 1070

1,4

znosi obciążenia mechaniczne, odporny na ścieranie

S2352030

2000 x 3000

ok. 1070

1,4

znosi obciążenia mechaniczne, odporny na ścieranie

Inne wymiary na zamówienie!

Koc do ochrony przed rozpryskami z powłoką HT
• niepalny: A2 - s1, d0 wg DIN EN 13501-1
• ochrona przed rozżarzonymi do koloru czerwonego rozpryskami spawalniczymi
• obciążalność długotrwała do 900 °C, krótkotrwała do 1150 °C
Nr art.

Wymiary [mm]

Masa [g/m2]

Grubość [mm]

S4351020

1000 x 2000

ok. 1000

1,6

znosi obciążenia mechaniczne, odporny na ścieranie

S4352020

2000 x 2000

ok. 1000

1,6

znosi obciążenia mechaniczne, odporny na ścieranie

S4352030

2000 x 3000

ok. 1000

1,6

znosi obciążenia mechaniczne, odporny na ścieranie

do
1150°C

Uwagi

Inne wymiary na zamówienie!

Koc do ochrony przed rozpryskami z powłoką z wermikulitu
• niepalny: A1 wg DIN EN 13501-1
• ochrona przed odpryskami rozżarzonymi do koloru jasnoczerwonego,
powstającymi podczas cięcia ściernicami
• obciążalność długotrwała do 1100 °C, krótkotrwała do 1300 °C
Nr art.

do
1300°C

Wymiary [mm]

Masa [g/m2]

Grubość [mm]

S5350920

900 x 2000

ok. 1250

1,4

elastyczny, wykończenie przeciwpoślizgowe

S5351820

1800 x 2000

ok. 1250

1,4

elastyczny, wykończenie przeciwpoślizgowe

S5351830

1800 x 3000

ok. 1250

1,4

elastyczny, wykończenie przeciwpoślizgowe

Inne wymiary na zamówienie!

Uwagi

Kurtyny spawalnicze do ochrony przed ciepłem kontaktowym i promieniowaniem cieplnym.
Kurtyny JUTEC® są produkowane w dowolnych długościach i szerokościach, również w postaci pasków z przezroczystymi fragmentami lub bez
nich. Ich zawieszanie na wszystkich stronach jest możliwe na zaczepach, uchach, pętlach, pierścieniach, rzepie oraz zatrzaskach.

Ciepło kontaktowe.

Kurtyny spawalnicze z okienkiem
• z okienkiem płytkowym (500 mm)
• z jednostronnym uchem (ucha i pierścienie za dopłatą)
Nr art.

Wymiary [mm]

Ciepło kontaktowe [°C]

SV1015A [ÖR1]

1000 x 1500

200

A = bawełniane płótno żaglowe (oliwkowe) + PVC

Uwagi

SV1015B [ÖR1]

1000 x 1500

600

B = JT650G1 + PVC

SV1015C [ÖR1]

1000 x 1500

850

C = JT600HT + PVC

SV1015D [ÖR1]

1000 x 1500

1150

D = JT900HT + PVC

SV0915E [ÖR1]

900 x 1500

1300

E = JT1200HT + PVC

Dostawa BEZ stelaża!

Przenośny stelaż na kurtyny ochronne
Nr art.

Wymiary [mm]

Materiał

TW-Z-TW-2000

1950 x 2070

Stal

Stelaż [1-częściowy]

Uwagi

TW-Z-TW-4000

4050 x 2070

Stal

Stelaż z 2 ramionami wychylnymi [3-częściowy]

Kurtyny tkaninowe
• z jednostronnym uchem (ucha i pierścienie za dopłatą)
Nr art.

SV1010BW [ÖR1]

Wymiary [mm]

Ciepło kontaktowe [°C]

1000 x 1000

200

Uwagi

Bawełniane płótno żaglowe, ok. 420 g/m²

SV1010G1 [ÖR1]

1000 x 1000

600

JT650G1, ok. 650 g/m²

SV1010CS [ÖR1]

1000 x 1000

850

JT650HT, ok. 1070 g/m²

SV1010WS [ÖR1]

1000 x 1000

1150

JT900HT, ok. 1000 g/m²

SV0910SI [ÖR1]

900 x 1000

1300

JT1200HT, ok. 1250 g/m²

Promieniowanie cieplne.

Kurtyny tkaninowe do ochrony przed promieniowaniem cieplnym
• z jednostronnym uchem (ucha i pierścienie za dopłatą)
Nr art.

Wymiary
[mm]

Promieniowanie
cieplne [°C]

Uwagi

SV1010KA-3 [ÖR1]

1000 x 1000

1000

Tkanina aramidowa z jednostronną powłoką aluminiową

SV1010KA-4 [ÖR1]

1000 x 1000

1000

Tkanina szklana typu E z jednostronną powłoką aluminiową

Inne gatunki i wymiary na zamówienie.

Zamocowania
Nr art.

Ø [mm]

Materiał

Uwagi

SVÖ00017

16

Mosiądz

Ucho

SVR00040

40

Stal

Pierścień

Ucha i pierścienie na kilku stronach na zamówienie. Patrz również arkusz wymiarów na stronie 18.
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Maty odlewnicze.
Maty izolacyjne JUTEC® służą do spowolnienia stygnięcia nagrzanych elementów żeliwnych w celu ograniczenia strat energii.

Maty z wypełnieniem włókninowym
Nr art.

Wymiary [mm]

Ochr.temp. [°C]

G1201010

1000 x 1000 x 45

1000

Mata izolacyjna, odporna na obciążenia mechaniczne

Uwagi

TG101010

1000 x 1000 x 20

500

Mata izolacyjna, wykończenie przeciwpoślizgowe

Inne wymiary na zamówienie!

• (G1201010)

• (TG101010)

Maty do zakrywania spawów
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Osłony na spawy JUTEC® chronią je przed wilgocią i zbyt szybkim wystygnięciem. Zamocowania do wyboru: ze skórzanymi klamrami, rzepami
lub uchami
Akcesoria

profesjonalne

Maty do budowy rurociągów
Tkanina szklana w grubej folii aluminiowej z klamrą
Nr art.

Wymiary [mm]

Ochr.temp. [°C]

RM0203PL-AL

Rura 200 = dł. 800, szer. 300

500

RM0303PL-AL

Rura 300 = dł. 1100, szer. 300

500

RM0403PL-AL

Rura 400 = dł. 1400, szer. 300

500

RM0503PL-AL

Rura 500 = dł. 1800, szer. 300

500

RM0603PL-AL

Rura 600 = dł. 2100, szer. 300

500

RM0703PL-AL

Rura 700 = dł. 2400, szer. 300

500

RM0803PL-AL

Rura 800 = dł. 2700, szer. 300

500

RM0903PL-AL

Rura 900 = dł. 3000, szer. 300

500

RM1003PL-AL

Rura 1000 = dł. 3400, szer. 300

500

RM1103PL-AL

Rura 1100 = dł. 3700, szer. 300

500

RM1203PL-AL

Rura 1200 = dł. 4050, szer. 300

500

RM1303PL-AL

Rura 1300 = dł. 4300, szer. 300

500

RM1403PL-AL

Rura 1400 = dł. 4700, szer. 300

500

RM0205PL-AL

Rura 200 = dł. 800, szer. 500

500

RM0305PL-AL

Rura 300 = dł. 1100, szer. 500

500

RM0405PL-AL

Rura 400 = dł. 1400, szer. 500

500

RM0505PL-AL

Rura 500 = dł. 1800, szer. 500

500

RM0605PL-AL

Rura 600 = dł. 2100, szer. 500

500

RM0705PL-AL

Rura 700 = dł. 2400, szer. 500

500

RM0805PL-AL

Rura 800 = dł. 2700, szer. 500

500

RM0905PL-AL

Rura 900 = dł. 3000, szer. 500

500

RM1005PL-AL

Rura 1000 = dł. 3400, szer. 500

500

RM1105PL-AL

Rura 1100 = dł. 3700, szer. 500

500

RM1205PL-AL

Rura 1200 = dł. 4050, szer. 500

500

RM1305PL-AL

Rura 1300 = dł. 4300, szer. 500

500

RM1405PL-AL

Rura 1400 = dł. 4700, szer. 500

500

Inne systemy zamknięć na zamówienie!

500°C

Akcesoria

profesjonalne
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Osłony do produkcji karoserii
Osłony JUTEC® chronią przed uszkodzeniami podczas spawania i cięcia za pomocą ściernicy. Czasochłonny demontaż zewnętrznych elementów
z pojazdu nie jest już konieczny. Osłony wielokrotnego użytku, niepalne, nie zawierają silikonu.

Koc ochronny na szybę
• do szyb czołowych
Nr art.

Wymiary [mm]

Ochr.temp. [°C]

SS1351020

1000 x 2000

600

JT650G1, ok. 650 g/m²

Uwagi

SS1351030

1000 x 3000

600

JT650G1, ok. 650 g/m²

SS1352020

2000 x 2000

600

JT650G1, ok. 650 g/m²

SS5350920

900 x 2000

1300

JT1200HT, ok. 1250 g/m²

SS5350930

900 x 3000

1300

JT1200HT, ok. 1250 g/m²

SS5351830

1800 x 3000

1300

JT1200HT, ok. 1250 g/m²

Inne wymiary na zamówienie!

Koc ochronny na drzwi

•	do standardowych modeli, np.: AUDI, VW, BMW, Mercedes Benz, Toyota oraz uniwersalne na samochody ciężarowe
Nr art.

Wymiary [mm]

Ochr.temp. [°C]

Uwagi

TS135

Standard

600

JT650G1, ok. 650 g/m²

TS135LKW

Standard

600

JT650G1, ok. 650 g/m²

TS535

Standard

1300

JT1200HT, ok. 1250 g/m²

TS535LKW

Standard

1300

JT1200HT, ok. 1250 g/m²

Koc ochronny do wnętrz

• z jednostronnym mocowaniem magnetycznym
Nr art.

Wymiary [mm]

Ochr.temp. [°C]

IRS135

na zapytanie

600

Uwagi

Koc ochronny do wnętrz wykonany z JT650G1

Prosimy podać wymiary!

Osłony na koła
Nr art.

ø [mm]

Ochr.temp. [°C]

RADS135PKW

650

600

Osłony na koła samochodów osobowych, z gumowym ściągaczem, z JT650G1

Uwagi

RADS135LKW

1100

600

Osłony na koła samochodów ciężarowych, z gumowym ściągaczem, z JT650G1

Osłona na pokrywy bagażnika
Nr art.

Wymiary [mm]

Ochr.temp. [°C]

HKS135XL

Standard

600

Osłony na pokrywy bagażników samochodów osobowych, z rzepem,
wykonana z JT650G1

Uwagi

HKS535XL

Standard

1300

Osłony na pokrywy bagażników samochodów osobowych, z rzepem,
wykonana z JT1200HT

Poduszki dla spawaczy

13

Poduszki dla spawaczy JUTEC® służą do ochrony przed temperaturą podczas klęczenia lub siedzenia na gorącym
podłożu. Idealne przy budowie zbiorników i spawaniu na gorących metalach. Oferują również maksymalny
komfort. Ponadto zapobiegają zużyciu oraz bólom stawów kolanowych. Zewnętrzna powłoka jest wykonana
z niepalnych i odpornych mechanicznie materiałów.
Nr art.

Wymiary [mm]

Ochr.temp. [°C]

Uwagi

SK4040BW

400 x 400 x 40

200

Osłona zewnętrzna z bawełnianego płótna żaglowego JT550BW

SK4040G1

400 x 400 x 40

500

Osłona zewnętrzna z JT650G1

SK4040LD

400 x 400 x 40

250

Osłona zewnętrzna ze skóry wyprawionej

SK4040GS

400 x 400 x 40

250

Osłona zewnętrzna z JT650GS1 (nieprzepuszczająca wilgoci)

SK4040CS

400 x 400 x 40

850

Osłona zewnętrzna z JT600HT

SK4040SI

400 x 400 x 40

1200

Osłona zewnętrzna z JT1200HT

SK4545GM

450 x 450 x 60

500

Osłona zewnętrzna z JT650G1

SK10040G1

1000 x 400 x 40

500

Osłona zewnętrzna z JT650G1 (bez ilustracji)

Inne wymiary na zamówienie!

• (SK4040BW)

• (SK4040G1)

• (SK4040LD)

• (SK4040GS)

• (SK4040SI)

• (SK4040CS)

• (SK4545GM)

Akcesoria

profesjonalne
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Maty chroniąca przed płomieniem z właściwościami izolacyjnymi.
Maty spawalnicze JUTEC® służą jako podkład podczas spawania i lutowania w celu ochrony otoczenia i wyeliminowania pracochłonnego demontażu.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy mata nie jest uszkodzona.

Mata sucha jako podkład do lutowania

• do wielokrotnego i obustronnego zastosowania do 700 °C
Nr art.

Wymiary [mm]

Ochr.temp. [°C]

T0100305

330 x 500 x 5

700

Podkład do lutowania, z aluminiowym wzmocnieniem

Uwagi

T0200305

330 x 500 x 5

700

Podkład do lutowania, bez aluminiowego wzmocnienia

Inne wymiary na zamówienie!

bez aluminium
(T0200305)

z aluminium
(T0100305)

Mata sucha jako podkład do spawania

• na czarnej stronie możliwość krótkotrwałego wykorzystania do 1000 °C
• wielokrotnego użytku
• wielowarstwowa struktura specjalna
Nr art.

Wymiary [mm]

Ochr.temp. [°C]

Uwagi

T1200303

300 x 300 x 20

1000

Podkład do spawania z izolacją

T1200305

300 x 500 x 20

1000

Podkład do spawania z izolacją

T1200505

500 x 500 x 20

1000

Podkład do spawania z izolacją

T1200510

500 x 1000 x 20

1000

Podkład do spawania z izolacją

T1201010

1000 x 1000 x 20

1000

Podkład do spawania z izolacją

Inne wymiary na zamówienie!

Mata wilgotna
•
•
•
•

na czarnej stronie możliwość krótkotrwałego wykorzystania do 3000 °C
ochrona przed płynnymi odpryskami spawalniczymi i bezpośrednim działaniem ognia
wielowarstwowa, jednostronnie wilgotna struktura specjalna
wielokrotnego użytku dzięki możliwości zwilżania (instrukcja w załączeniu)

Nr art.

Wymiary [mm]

Ochr.temp. [°C]

F4200303

300 x 300 x 30

3000

Mata wilgotna ze specjalną izolacją

F4200305

300 x 500 x 30

3000

Mata wilgotna ze specjalną izolacją

F4200505

500 x 500 x 30

3000

Mata wilgotna ze specjalną izolacją

F4200510

500 x 1000 x 30

3000

Mata wilgotna ze specjalną izolacją

F4201010

1000 x 1000 x 30

3000

Mata wilgotna ze specjalną izolacją

Inne wymiary na zamówienie!

Uwagi

Jeszcze więcej ochrony przed wysoką temperaturą

15

Obszar działania firmy JUTEC® w zakresie ochrony przed wysoką temperaturą jest tak zróżnicowany, że tylko wspólnie z klientami możliwe jest
uzyskanie maksymalnego bezpieczeństwa. Poniższe grupy produktów to tylko niektóre przykłady obecnych możliwości. Prosimy skorzystać
z tych inspiracji i naszych kompetencji.

Pasta przeciwogniowa JUTEC-3000

• nanoszenie ręką
• możliwość modelowania
• odporna na temperaturę do ok. 3000 °C,
nie zawiera azbestu i ceramiki
• brak dalszego przepływu ciepła w materiale
• drogie i czasochłonne demontaże nie są już konieczne
• doprowadzona energia skupia się w obszarze użycia
• brak pożarów przez nieszczelności, brak deformacji materiału
• chroni również węże z gumy, PVC i węże hydrauliczne
Nr art.

Opakowanie
[kg]

Ochr.temp. [°C]

1

3000

J2101000

Uwagi

Pasta przeciwogniowa JUTEC-3000

Walizka zabezpieczająca przed wysoką temperaturą

Zawiera wszystko, co jest potrzebne podczas trudnych prac lutowniczych i spawalniczych do ochrony przed uszkodzeniami wskutek działania wysokiej temperatury.
Przejrzysty i poręczny układ. Zapobiega szkodom ubezpieczeniowym i gwarantuje
czystą oraz szybką pracę.
Zmieści się w każdym wózku montażowym, idealna do prac konserwacyjnych.
Nr art.

K1501000

Wymiary [mm]

Ochr.temp. [°C]

900 x 2000

1300

1 x koc do ochrony przed rozpryskami

Uwagi

300 x 500 x 20

1000

1 x mata sucha

300 x 300 x 30

3000

1 x mata wilgotna

1 kg

3000

1 x pasta przeciwogniowa JUTEC-3000

Indywidualne zestawienia na zamówienie!
(K1501000)

EN 1869: 1997

Koce gaśnicze
•
•
•
•

ze strukturyzowanej tkaniny szklanej typu E
krawędzie cięcia obrabiane, z kieszeniami z uchwytami
składane i pakowane w czerwoną torbę transportową z napisem „Koc gaśniczy”
Nie nadaje się do gaszenia pożarów smaru!

Nr art.

Wymiary [mm]

JT5020FL

1800 x 1600

JT5000LB

200 szer. x 300 wys. x 240 gł.

Uwagi

koc gaśniczy strukturyzowany (standard)

(JT5020FL)

Pojemnik na koc gaśniczy do mocowania ściennego
· rozkładany do przodu

(JT5000LB)

16

Akcesoria

Rękawica spawalnicza CZERWONA

profesjonalne

•
•
•
•

szyta nicią Kevlar®
izolowana dwoina skórzana
długość 35 cm
materiał: dwoina skórzana

Nr art.

Długość [mm]

H05L0035-SC
EN 388:2016

do
250°C

Uwagi

350

4144B

Rękawica 5-palczasta z dwoiny skórzanej

EN 407:2004 DIN EN 12477:2005

422X4X

Typ A

Rękawica spawalnicza
ze skóry wołowej | aluminizowana
•
•
•
•

odporna na ścieranie
jednowarstwowa wyściółka bawełniana
długość 35 cm
materiał: skóra wołowa

Nr art.

Długość [mm]

H05LA035-BL
EN 388:2016

Uwagi

350

Rękawica 5-palczasta ze skóry wołowej

EN 407:2004 DIN EN 12477:2005

do
250°C
4222X

423X4X

Typ A

do
1000°C

Ochrona tkaninowa z tkaniny
aramidowej | aluminizowana

• odbija ciepło
• z gumowymi paskami
• dodatkowa ochrona dla rękawic standardowych

NO
PPE!

•	wydłużenie czasu użytkowania rękawicy podstawowej — ekonomiczne, obniżające koszty
rozwiązanie
• zastosowanie obustronne
• długość ok. 22 cm
• materiał: tkanina aramidowa | aluminizowana
Nr art.

Uwagi

HSHD002KA-3

Ochrona tkaninowa

Akcesoria

profesjonalne

Jeszcze więcej ochrony przed wysoką temperaturą
Pełna ochrona urządzeń

Wysokość 03
Wysokość 01

Wysokość 02

Głębokość

•	ochrona przed odpryskami spawalniczymi i iskrami
•	przezroczysta lamelka zapewnia dostęp do elementów wskaźnikowych i obsługowych
•	idealny na urządzenia wypożyczone, prezentacyjne i testowe
•	dodatkowo możliwość zamocowania węża
ochronnego na pakiety wężowe
• wymiary: w zależności od typu urządzenia
• materiał: JT650G1

Patrz też strona 19!

PL - © 2018_08_17_JUTEC® GmbH • Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy drukarskie! Zastrzegamy możliwość wystąpienia tolerancji!

Szerokość 02

Szerokość 01

17

Nr art.

Uwagi

Typ urządzeń SH G1

Pełna ochrona urządzeń z G1

Wąż izolacyjny

strona główna

boczne

widok z góry
www.jutec.com

•
•
•
•
•

ochrona przed odpryskami spawalniczymi i iskrami
odporny na temperaturę do ok. 600 °C
wymiary: w zależności od pakietu węży
średnica od 30 do 120 mm
materiał: tkanina aramidowa | aluminizowana

Nr art.

ISL030KAN-KL

ø [mm]

30

Uwagi

do
600°C

Wąż izolacyjny

Inne średnice na zamówienie!

Ochrona pistoletów spawalniczych
z tkaniny aramidowej | aluminizowana

• odporna na ścieranie
• łatwa w użyciu
•	pasuje do standardowych pistoletów
spawalniczych
NO
PPE!
• standardowe wymiary
• materiał: tkanina aramidowa | aluminizowana
Nr art.

Uwagi

SPH001KAN

Ochrona pistoletów spawalniczych

do
1000°C

Fartuch ochronny dla spawaczy
z litej skóry

•	chroni przed iskrami oraz
odpryskami ze szlifowania
• materiał bardzo przyjemny w noszeniu
• z taśmą do wiązania i ramiączkami
• materiał: gładka skóra, grubość 2,5 mm

do
200°C

NO
PPE!

Nr art.

Wymiary
[mm]

Uwagi

HSS1088VL-2

1000 x 800

Fartuch ochronny dla spawaczy z litej
skóry

Hitzeschutz // Arbeitsschutz // Isoliertechnik // Laserschutz
Ochrona przed wysoką temperaturą // BHP // Technika izolacji // Bezpieczeństwo laserowe
Akcesoria

profesjonalne

Arkusz wymiarów kurtyn.

18

Aby umożliwić nam
sprawną realizację zamówień, prosimy korzystać z naszych arkuszy wymiarowych. Wystarczy skopiować, wypełnić i przefaksować.
Wymiary
kurtyn

• szerokość .................... mm

wysokość

.................... mm

• Ö1 - ucha z jednej strony
Ö3 - ucha z trzech stron

Ö2 - ucha z dwóch stron
Ö4 - ucha z czterech stron

[standardowa odległość wynosi 30 cm dla uch, pierścieni i szlufek]

• inne odległości między uchami: .................... mm

•

Ö1

Ö2

Ö3

Ö4

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

pierścienie

D

liczba pierścieni: ....................

• inne : [nanieść!]
zatrzask

przelotowa szlufka

rzep

pojedyncze szlufki

• materiał:
BW płótno żaglowe

JT 650 G1

[nie nadaje się na zewnątrz]

Laserschutz
echnika izolacji // Bezpieczeństwo
laserowe
JT 600 HT

JT 900 HT
inne ........................................

JUTEC® Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH
Am Autobahnkreuz 6 - 8 | DE-26180 Rastede
.................... mm
Tel.: +49 (0) 4402 - 86 32 - 0 | Fax: +49 (0) 4402 - 86 32 - 499
dwóch stron info@jutec.com | www.jutec.com

A

czterech stron
i szlufek]

m
Ö4
A
B
C
D

G1

HT

B

D

C

Szerokość

e ........................................
www.jutec.com

Wysokość

PL - © 2018_08_17_JUTEC® GmbH • Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy drukarskie! Zastrzegamy możliwość wystąpienia tolerancji!

JT 1200 HT

Sz

Akcesoria

Hitzeschutz // Arbeitsschutz // Isoliertechnik // Laserschutz
Ochrona przed wysoką temperaturą // BHP // Technika izolacji // Bezpieczeństwo laserowe

profesjonalne

Arkusz wymiarów osłon na urządzenia.

19

Arkusz wymiarowy osłon na urządzenia spawalnicze
• Producent
Wysokość 03

• Typ urządzenia
• Szerokość 01

mm

• Szerokość 02

mm

• Wysokość 01

mm

• Wysokość 02

mm

• Wysokość 03

mm

• Głębokość

Wysokość 02

Szerokość

mm

Wymiary poz. wentylatora
Wymiary poz. uchwytu

echnik // Laserschutz
/ BHP // Technika
izolacji // Bezpieczeństwo
laserowe
Wymiary
złącza elektr.

Wymiary pakietu wężowego

strona główna

on na urządzenia spawalnicze
JUTEC® Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH
Am Autobahnkreuz 6 - 8 | DE-26180 Rastede
Wysokość 03
Tel.: +49 (0) 4402 - 86 32 - 0 | Fax: +49 (0) 4402 - 86
32 - 499
info@jutec.com | www.jutec.com
mm

Wysokość 01

Wysokość 02

mm
mm
mm
mm

mbH
de

Szerokość 01

strona główna

Głębokość

boczne

widok z góry
www.jutec.com

PL - © 2018_08_17_JUTEC® GmbH • Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy drukarskie! Zastrzegamy możliwość wystąpienia tolerancji!

Szerokość 02

Nasze katalogi.
BHP

Osłona termiczna

Hitzeschutz // Arbeitsschutz // Isoliertechnik // Laserschutz
Ochrona przed wysoką temperaturą // BHP // Technika izolacji // Bezpieczeństwo laserowe

Technika izolacji

Bezpieczeństwo laserowe
Hitzeschutz // Arbeitsschutz // Isoliertechnik // Laserschutz
Heat Protection // Work Protection // Insulation Technology // Laser Protection

Hitzeschutz // Arbeitsschutz // Isoliertechnik // Laserschutz
Ochrona przed wysoką temperaturą // BHP // Technika izolacji // Bezpieczeństwo laserowe

Hitzeschutz // Arbeitsschutz // Isoliertechnik // Laserschutz
Ochrona przed wysoką temperaturą // BHP // Technika izolacji // Bezpieczeństwo laserowe

NAWET BOHATEROWIE POTRZEBUJĄ OCHRONY.

OCHRONA WSZĘDZIE TAM, GDZIE PANUJE GORĄCO.
NIETUZINKOWO.
OD SPECJALISTY.

SAFETY. WITH PINPOINT ACCURACY.

AKCESORIA
PROFESJONALNE

aluminiowana odzież ochronna // ochrona twarzy i głowy // rękawice

OCHRONA
GŁOWY

KONSTRUKCJE SPECJALNE

RĘKAWICE

UBRANIA

UBRANIA

KONSTRUKCJE SPECJALNE

• Active laser protection systems
• Passive laser protection
• Laser protection clothing
OCHRONA
GŁOWY

RĘKAWICE

AKCESORIA

Te c h n i k a i z o l a c j i

PROFESJONALNE

www.jutec.com

www.jutec.com

Koce do ochrony przed rozpryskami // Kurtyny spawalnicze// Tkaniny chroniące przed wysoką temperaturą

www.jutec.com

www.jutec.com

Technika izolacji // Ochrona instalacji

www.jutec.com

JUTEC Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH
Am Autobahnkreuz 6 - 8 | DE-26180 Rastede
tel.: +49 4402 – 86 32 – 0 | faks: +49 4402 – 86 32 – 499
info@jutec.com | www.jutec.com
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