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1

Detaljer
1.1

Drakt

Drakten er utviklet og produsert med en høy grad av fleksibilitet med hensyn til å passform og ergonomi,
samt et bredt spekter av høyder og brystmål innen hver størrelse.
Drakten er laget av en sydd konstruksjon med flerlagsstoff. Sømmene er forseglet med varmluft re-aktivert
sømtape. Hals og erm tettninger er festet ved hjelp av sveiseband / høyfrekvent sveising eller varmluft reaktivert sømtape. Glidelåsene må smøres regelmessig med smøring som følger med drakten. Medfølgende
instruks må følges. Smøring kan etterbestilles ved å kontakte HP, artikkel nummer 12631.
NB! For ytterligere informasjon om drakten, se produktinformasjonen for den aktuelle drakten.
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Bruk
2.1

Hvordan ta på drakten

Velg en drakt i riktig størrelse og påse at den er intakt.
Ta av fottøy og fjern alt som kan skade drakten, f.eks armbåndsur eller smykker. Tre inn i drakten og ta på
fottøy. Trekk drakten oppover kroppen, sett inn armene og skyv hendene gjennom håndleddstetningene.
Lukk glidelåsen helt ved å trekk den rett opp. Hvis glidelåsen skulle kjøre seg fast under lukking, dra glideren
tilbake, fjern hindringen og forsøk sakte å lukke den igjen. Tøm drakten for luft ved å bøyde deg sidelengs og
ned, og trekk tetningen forsiktig vekk fra halsen. Slipp tetningen når drakten er tom for luft og stå oppreist. I
tilfelle en nødsituasjon, sjekk at alle glidelåser er helt lukket. Ta på hetten og hanskene når beskjed blir gitt
eller på slutten av rømningsfasen.
Se illustrasjoner.

Hansen Protection AS

Servicehåndbok for flerlagsdrakter

[3]

2016-10-17

2.2

Hvordan ta drakten av etter bruk

Sørg for at hovedglidelåsen er helt åpen før du tar av drakten. Skyv drakten klar av skuldrene før du trekker
den nedover og trekker hendene ut av ermene. Når du trekker ut hendene, griper du den nedre delen av
stoffet på ermene, ikke de elastiske mansjettene. Gå ut av sokkene/støvlene. Ikke stå på drakten eller la den
ligge på bakken.
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Daglig sjekk før og etter bruk
Grundig visuell undersøkelse av ansvarlig personell/bruker anbefales før og etter hver gangs bruk.
Hvis feil blir funnet, eller hvis det er mistanke om feil, må drakten testes. Hvis den er svært skitten bør
drakten vaskes.
Bruksfrekvens, mulig mangel på stell og vedlikehold, og lengden av slitasjesykluser bør hensyntas ved
fastsettelse av draktens tilstand.
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Undersøkelse av drakt og prosedyrer for vask og tørk
4.1

Visuell undersøkelse (og desinfisering)

En visuell undersøkelse skal utføres før og etter bruk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Legg drakten med riktig side ut og undersøk om den har fysiske skader eller andre tegn på forringelse.
Undersøk sømmer og sjekk festing av alle lommer o.l.
Se etter slitte områder på stoffet.
Sjekk hals og ermtettinger grundig for forrringelse, rifter eller andre skader.
Undersøk festingen av tetningene til drakten.
Hvis aktuelt, undersøk og pakk løftestropp.
Undersøk glidelås og andre lukkinger hvis/når aktuelt.
Ta frem hette og hansker. Undersøk og lagre.
Vend drakten med innsiden ut og sjekk tape på sømmer og andre steder.
Fôr: Hvis drakten er utstyrt med fôr, sjekk at fôret ikke er dratt eller revet, og at løkker, knapper og låser er intakte.

4.2

Undersøkelse/testing

Drakter med påvist avvik etter en gjennomført visuell undersøkelse skal sikkerhetstestes av Hansen
Protection AS eller en godkjent servicestasjon for å påvise eventuelle lekkasjer.
Legg drakten på et bord. Tett ermåpninger med klyper. Plasser et objekt inne i halsåpningen for å lage en
lufttett forsegling når glidelåsen er lukket. Sjekk at trykket er stabilt og ikke overskrider det nivået som er
angitt.
En sikkerhetstest skal så gjennomføres med luft med et overtrykk på 20 mbar. Pensle drakten med en
såpevannblanding. Alle sømmer/sveiser, glidelås/fester, hansker, støvler, komponenter og
avstivningsdeler/forsterkninger skal kontrolleres. Bobling indikerer en lekkasje. Små bobler (mini-bobler) som
stopper og ikke "bobler" når væsken påføres en gang til, skal ikke registreres som lekkasje. En lekkasje
påvises av store luftbobler. Markér lekkasjen med en markør.
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4.3

Vask og tørk av drakt

Etter bruk i saltvann drakten skal vaskes i rent vann og tørkes ved romtemperatur .
Etter gjentatt bruk skal drakten vaskes i samsvar med følgende:

4.3.1 Generelle krav
- Industrivaskemaskin
- Maks. tromletid er 15 minutter
- Maks. trommelhastighet 60 rpm
- Konvensjonell vaskemiddel uten blekemidler kan brukes. Skylle/mykgjøringsmiddel må ikke brukes.

4.3.2 Rutinemessig vaskeprosedyre
- Lukk glidelås
- Vask ved maks. 45°C
- Heng til tørk. Hvis drakten tørkes i oppvarmet rom må temperaturen ikke overstige 60°C
- Ikke bruk tørketrommel

4.3.3 Midlertidig rengjøringsprosedyre for lett tilsmusset drakt
- Lag en blanding av 1% vaskemiddel i lunkent vann
- Bruk en svamp for å fjerne lett smuss
- Skyll med rent vann
- Heng til tørk
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Reparasjon
Drakter skal kun repareres av Hansen Protection AS eller en godkjent servicestasjon.
Eventuelle reparasjoner eller modifikasjoner som ikke er utført med godkjente deler medfører risiko for
sertifiseringen av drakten og dens sikkerhet.
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