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ПРОТЕСТОВАНО.
СЕРТИФІКОВАНО.
ПЕРЕВІРЕНО.

ЗАХИСТ,
ЩО ПРОПОНУЄ

КОМПАНІЯ DALETEC

КОМПАНІЯDALETEC ГАРАНТУЄ НАЙВИЩИЙ 
РІВЕНЬ ЗАХИСТУ, КОМФОРТУ ТА ЯКОСТІ. 
ЯКЩО ВИ ОБИРАЄТЕ КОМПАНІЮ DALETEC, 
РАЗОМ З ДОВГОВІЧНІСТЮ, ВИ ОТРИМУЄТЕ 
НИЗКУ ПЕРЕВАГ:

Ми - виробник-новатор та лідер у галузі 

інновацій.

Група експертів з текстилю створює нові 

матеріали саме за Вашими потребами.

Технічна підтримка наших партнерів 

доступна у будь-який час, де б Ви не 

знаходились.

ЕКСПЕРТИЗУ

Гарантований доступ до сировини найвищої 

якості, включаючи використання бавовни 

найвищого ґатунку на ринку.

Всесвітня надійність з ефективною 

регіональною логістикою.

Короткі терміни виконання замовлення. 

Комплексна розробка вогнезахисного одягу у 

взаємодії з іншими виробниками.

НАДІЙНІСТЬ

Широкий асортимент сертифікованих 

тканин на складі, що були протестовані у 

лабораторіях, перевірені на практиці та  

рекомендовані на ринку.

Міцний, довговічний одяг, захист якого 

перевершує ваші очікування.

Cтабільний рівень якості в бізнесі.

СТАБІЛЬНІСТЬ

Екологічно чисте виробництво, безпечні 

для шкіри тканини.

Всесвітньо відомий стандарт “Dale comfort”.

Високоякісні тканини, надійний сервіс, 

конкурентноспроможні умови.

КОМФОРТ
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ЗАВДЯКИ РОЗРОБЦІ ДОВГОВІЧНОГО ВОГНЕСТІЙКОГО 
ОДЯГУ ДЛЯ НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В 
ПІВНІЧНОМУ МОРІ БІЛЬШ НІЖ 40 РОКІВ ТОМУ, 
КОМПАНІЯ DALETEC СТАЛА ЛІДЕРОМ  З 
ВИРОБНИЦТВА ВОГНЕСТІЙКОГО ЗАХИСНОГО ОДЯГУ 
НА СВІТОВОМУ РІВНІ.

Наші новаторські дослідження призвели до появи унікальних 

інноваційних продуктівкомпанії Daletec, які зараз використовуються в 

енергетичній, нафтогазовій, металургійній та інших галузях важкої  

промисловості у більш ніж 100 країнах.

З огляду на підвищення стандартів та вимог, інновації компанії Daletec 

призвели до розвитку галузі важкої промисловості. Компанія Daletec 

наразі відома тим, що пропонує найкращі рішення для промислових 

працівників, які потребують захисту від тепла та полум'я, електричної 

дуги та бризк розплавленого металу.

В МИНУЛОМУ…
Компанія Dale Factory Group була заснована в 1879 році, коли Педер 

Джебсен винайшов велику річку та водоспади навколо долини 

Дейл. Він викупив права на воду, побудував електростанції і 

заснував підприємство, що стало найбільшим текстильним 

виробником у Норвегії.

“Dale Quality” (“Якість Dale”) з того часу стала відображенням 

досконалості як у Норвегії, так і на міжнародному рівні.

З 60-х років, під брендами “Dale Fabrikker” та “Dale AS”, компанія 

перетворилася на одного з провідних виробників тканини для 

вогнестійкого одягу з маркою “Dale Antiflame”.

ТЕПЕР…
На сьогодні, компанія та її тканини відомі під брендом Daletec.

Виробничі та адміністративні ділянки залишаються в Норвегії. З 

2009 року, міжнародні ліцензовані постачальники - провідні 

інтегровані текстильні виробники на конкурентноспроможних 

умовах виготовляють тканини компанії Daletec. Наші фахівці 

навчають виробників та працівників на всіх рівнях, щоб забезпечити 

належну якість тканин Dale.

Наразі, ми виробляємо широкий асортимент спеціалізованої 

продукції з просоченням, ламінуванням, спеціальними покриттями 

та вогнестійкістю. Ми перевищуємо вимоги світових стандартів, 

щоб забезпечити виробничих працівників у всьому світі ще більшим 

комфортом, довговічністю та  найкращим захистом.
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ТРАДИЦІЇ
КОМФОРТУ
ТА ЗАХИСТУ

ТРАДИЦІЇ
КОМФОРТУ
ТА ЗАХИСТУ

Компанія Daletec розвивається 

завдяки зміцненню відносин між 

нашими працівниками, цілісності, 

різноплановості та надійності.

Ми гарантуємо довговічність опору 

полум'ю всіх наших продуктів та 

технологій, які забезпечують 

довговічність Вашого захисного одягу.

Наші клієнти вимагають найкращих 

тканин, тому ми використовуємо 

найкращі волокна, хімікати та 

барвники, унікальні виробничі 

процеси, які є передовими в цій галузі.

ЦІННОСТІ

Компанія Daletec зосереджується на 

безпеці, інноваціях та якості, щоб 

забезпечити найкращий сучасний захист 

від впливу вогню, а також розробити 

передову продукцію для майбутнього.

КОНЦЕПЦІЯ

Наша місія в компанії Daletec – 

лідирувати у сфері захисту людей, 

задовольняючи зростаючу світову 

потребу у вогнестійких тканинах.

МІСІЯ

У  компанії Daletec ми сприяємо:

• Постійному розвитку наших 

партнерів

• Розвитку нашого суспільства

• Захисту навколишнього 

середовища.

ЕТИКА
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ЗАХИСТ
ПРАЦІВНИКІВ
Компанія Daletec винаходить, 
розробляє, та постачає 
високоякісний захисний текстиль, 
придатний для найважчих робіт у 
найскладніших умовах на планеті.

Компанія Daletec пропонує рішення там, де 

необхідні текстильні вироби для захисту 

найцінніших активів компанії - її працівників.

Для різних вимог кінцевих споживачів, ми 

розробляємо спеціальні тканини з найбільш 

придатних за хімічним складом волокон. Наша 

команда дослідницького відділу ретельно 

визначає тип процесу для отримання найкращих 

результатів. Потім кожен продукт перевіряється 

не тільки на рівнях сертифікації в лабораторії, 

але і в реальних екстремальних умовах.

За останні десятиліття, компанія Daletec 

розвинулася з фабрики, орієнтованої на Північну 

Європу, до світового бренду захисних тканин, 

що має клієнтів на всіх континентах та кінцевих 

споживачів більш ніж у 100 країнах світу. Від 

працівника бурової бригади в Північному морі до 

спеціаліста нафтопереробної промисловості у 

морозному Сибіру; від свердлувальника в 

мексиканській затоці до працівника алюмінієвого 

заводу в Ісландії та промислового електрика у 

Новій Зеландії ... Компанія Daletec пишається 

тим, що зберігає їх комфорт та безпеку.

Більшість тканин виготовляються з використанням 

найкращих бавовняних волокон високої міцності та 

довговічності, а також з унікальною обробкою Daletec. 

Крім того, діапазон тканин Rigshield охоплює тканини, 

що фактично стримують полум'я, які мають вогнестійкі 

властивості на рівні волокна. Наші комбінації 

оптимальних сумішей для досягнення тривалих 

вогнестійких властивостей разом з міцністю та 

довговічністю допомагають компанії Daletec виділятися 

серед інших компаній.

Тканини RigShield мають вогнестійкі властивості, термін 

дії яких перевищуює термін дії самого одягу, і 

сертифіковані відповідно до стандарту Oeko-Tex 100 

клас 2 , що класифікує їх як безпечні для шкіри.

Тканини доступні у кольорах підвищеної видимості 

(Highvisible), модифікаціях з адаптуванням до холоду, а 

також з повітропроникними, водостійкими та іншими 

додатковими властивостями.

RIGSHIELD ПРОПОНУЄ НАЙКРАЩИЙ ЗАХИСТ ВІД 

ТЕПЛА ТА ПОЛУМ'Я, А ТАКОЖ НАЙВИЩИЙ 

РІВЕНЬ КОМФОРТУ.

RIGSHIELD
НАФТОГАЗОВА

ПРОМИСЛОВІСТЬ

R

Якщо є загроза виникнення полум'я, 

захисний одяг, виготовлений з тканин 

компанії Daletec, не буде горіти, коли 

джерело полум'я буде локалізовано.

Якщо існує ризик отримання травм під час 

зварювання або ураження іскрами, 

користувач буде в безпеці завдяки 

захисному одягу компанії Daletec.

Якщо є потреба у захисті від холодної 

погоди, одяг з ізоляцією компанії Daletec 

забезпечуватиме Вас теплом.

ЗАХИСТ
ПРАЦІВНИКІВ



Ви отримуєте захист від полум'я та спалаху 

дуги, а також від займання горючого газу або 

рідини в результаті вибуху.

Комфортні, довговічні тканини SparkShield 

мають вогнестійкі властивості, термін дії яких 

перевищуює термін застосування самого 

одягу, та сертифіковані відповідно до 

стандарту Oeko-Tex 100 клас 2, який 

класифікується як безпечний для шкіри.

Тканини доступні у кольорах підвищеної 

видимості (Highvisible), модифікаціях з 

адаптуванням до холоду, а також з 

повітропроникними, водостійкими та іншими 

додатковими властивостями.

ТКАНИНИ SPARKSHIELD ПОЄДНУЮТЬ У 

СОБІ ВОГНЕСТІЙКІ ТА АНТИСТАТИЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ.

SPARKSHIELD
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

S

Застосовуються в алюмінієвій, металургійній промисловості та 

зварюванні. Тканини MetalShield одночасно зберігають тепло та 

захищають від перегрівання, забезпечуючи комфорт для 

безперервного носіння.

Тканини MetalShield мають вогнестійкі властивості, термін дії яких 

перевищуює термін застосування самого одягу, та сертифіковані 

відповідно до стандарту Oeko-Tex 100 клас 2, який 

класифікується як безпечний для шкіри.

ТКАНИНИ METALSHIELD МАЮТЬ НАШ 

УНІКАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ШАР З ПОКРИТТЯМ, 

ЩО ВІДШТОВХУЄ РОЗПЛАВЛЕНИЙ МЕТАЛ, 

БЛОКУЄ ВПЛИВ МЕТАЛЕВИХ ІСКОР ТА 

ЗАХИЩАЄ ВІД ВОГНЮ.

METALSHIELD
МЕТАЛУРГІЙНЕ

ВИРОБНИЦТВО ТА ЗВАРЮВАННЯ

M



НАЙКРАЩІ ЗАСОБИ

Для різних вимог кінцевих споживачів, ми 

розробляємо спеціальні тканини з найбільш 

придатних за хімічним складом волокон. Наша 

команда дослідницького відділу ретельно 

визначає тип процесу для отримання найкращих 

результатів. Потім кожен продукт перевіряється 

не тільки на рівнях сертифікації в лабораторії, 

але і в реальних екстремальних умовах.

За останні десятиліття, компанія Daletec 

розвинулася з фабрики, орієнтованої на Північну 

Європу, до світового бренду захисних тканин, 

що має клієнтів на всіх континентах та кінцевих 

споживачів більш ніж у 100 країнах світу. Від 

працівника бурової бригади в Північному морі до 

спеціаліста нафтопереробної промисловості у 

морозному Сибіру; від свердлувальника в 

мексиканській затоці до працівника алюмінієвого 

заводу в Ісландії та промислового електрика у 

Новій Зеландії ... Компанія Daletec пишається 

тим, що зберігає їх комфорт та безпеку.

Вироби з бавовни Daletec починаються з вибору 

найкращого міцного, довгого та тонкого волокна, з 

якого вони перетворюються у пряжу, а потім 

розраховується точне плетіння, необхідне для 

досягнення ваших стандартів комфорту та міцності. 

Синтетичні волокна обираються для оцінки 

характеристик за ключовими випробуваннями міцності, 

температури плавлення, температури обвуглювання, 

еластичності / гнучкості, стійкості до кислотності / 

лужності, значення граничного кисневого індексу (LOI) 

та поглинання вологи.

Ми дотримуємося цієї новітньої обробки, 

використовуючи найсучасніші європейські, японські та 

американські системи для збереження міцності тканини 

та фарбування безпечними та кольоростійкими 

сертифікованими продуктами за стандартом Oeko-Tex.

ТКАНИНИ
Компанія Daletec є одним із найбільших у світі споживачів 

текстильних хімікатів преміум-класу за стандартом 

Oeko-Tex, сертифікованих для обробки вогнестійких 

тканин, які довели свою ефективність та є нетоксичними / 

екологічними протягом більш ніж 40 років. За допомогою 

нашого унікального процесу створюється реакція, яка 

постійно зв'язує хімічну речовину як довго-ланцюговий 

вогнезахисний полімер всередині ядра кожного волокна, 

не впливаючи на теплозахисні властивості бавовни.

Наші фахівці також стали новаторами інших провідних 

виробників антистатичних тканин із застосуванням 

сучасних синтетичних матеріалів, альтернативних хімічних 

методів обробки, просочення, ламінування та 

спеціалізованих покриттів, у тому числі ткацтво унікальних 

матеріалів для вогнезахисних рішень.

ВОГНЕСТІЙКІ ВЛАСТИВОСТІ

Якість не може просто виникнути. Вона вимагає обережної, обізнаної комбінації 
правильних матеріалів, передових технологій та оптимізованих процесів, а також 
завжди повинні мати місце інновації, щоб зробити якість ще вищою.
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ОБРОБКА
Наша компанія оснащена обладнанням від 

декількох провідних виробників.

• зворотній процес включає в себе карти, 

  чесальні машини, стрічкові машини та машини 

  “симплекс” від компаній Rieter, Truetzschler, 

  Howa і Toyota.

• робочий процес виконують системи: Rieter 

  Compact (K44 & K45), Toyota Compact та Non 

  Compact, а також кільцепрядильні машини 

  Toyota.

• обладнання для скручування та подвоєння від 

  компанії Muratec.

• лабораторії оснащені обладнанням від 

  компанії Uster, включаючи машини AFIS, 

  Autosorter, Uster Tester 4, Tensoet, Classimate та 

  HVI.

ТКАЦТВО
• Обладнання включає в себе машини від 

  виробників Tsudakoma (Японія), Dornier 

  (Німеччина) та Picanol (Бельгія)

• Снувальні машини фірми Benninger (Швеція) та 

  Tsudakoma (Японія).

ФАРБУВАННЯ ТА 
ОЗДОБЛЕННЯ
Від процесу фарбування до пакування, ми 

обрали найкращі існуючі машини у світі, 

зокрема:

• машини для фарбування фірми Osthoff 

• японські безперервні відбілювальні установки 

  та мерсеризатори

• машини для фарбування та оздоблення фірми 

  Montforts

• ультрасучасні вогнестійкі фрезерні лінії, 

  спеціально розроблені для отримання 

  стабільної якості

• унікальний потрійний механізм стиснення, що 

  забезпечує стабільність прання готової 

  тканини

Компанія Daletec націлена на загальний 

контроль якості та заснована на 

найсучаснішнішому обладнанні, яке є базою для 

якісного виробництва товарів від сировини до 

кінцевого продукту.

ОБЛАДНАННЯ

Якщо це важливо для вас, ми можемо перевірити продукцію. 

Досвідчені технічні працівники використовують найсучасніше 

обладнання для забезпечення перевірки, документування та 

затвердження всієї тканини, перш ніж її буде відправлено. Ми 

ніколи не сумніваємося у безпеці та захисті вогнестійких 

тканин.

Лабораторія оснащена найсучаснішим обладнанням для 

тестування, яке перевіряється міжнародними організаціями, 

такими як James H Heal та SDL.

Акредитований компаніями ITS (Intertek Testing Services) та BV 

(Bureau Veritas), добре навчений і досвідчений персонал, 

проводить тестування відповідно до міжнародних стандартів, 

які включають, але не обмежуються, сертифікаційними 

вимогами ISO, AATCC, ASTM, JIS та UL. (Більш детальну 

інформацію про наші лабораторні стандарти можна знайти на 

нашому сайті www.daletec.com).

Це означає, що ви можете розраховувати на міцність 

вогнестійкого матеріалу, мінімальну усадку, міцність на розрив, 

мінімальний рівень формальдегіду, екологічні стандарти та 

багато іншого у кожному метрі тканини компанії Daletec.

ЛАБОРАТОРІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА

Досвідчені технічні спеціалісти та інженери компанії Daletec 

постійно допомагають замовникам та споживачам, щорічно 

проводячи тренінги по всьому світу, надаючи поради щодо 

якості текстилю та технічну допомогу відповідно до стандартів 

захисту.

Це все щоб забезпечити найкращий захист за вашими 

індивідуальними потребами.

ТЕХНОЛОГІЯ
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В лікарнях США фіксується понад 24 500 таких професійних травм щорічно. У Великобританії опіки та удари 

електричною дугою вбивають близько 100 робітників на рік. Більше 250 000 людей помирають від опіків щороку в 

усьому світі і дослідження засвідчують, що на виробництвах спостерігається від 10 до 40 відсотків усіх травм 

внаслідок опіків та більше 60 відсотків від удару електричною дугою.

Кожен раз, коли існує небезпека пожежі або іскри, яка може викликати дуговий вибух або потрапляння 

розплавленого металу на шкіру вас захищають тканини компанії Daletec.

Опіки та удари електричною дугою складають до 42 відсотків серйозних травм на виробництві.

ЗАХИСНІ ТКАНИНИ
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100% БАВОВНА

НА ОСНОВІ
МОДАКРИЛУ

АРАМІД

АНТИСТАТИЧНА
БАВОВНА

Опіки та удари електричною дугою складають до 42 відсотків серйозних травм на виробництві.

Вогнестійкий матеріал - це тканина, яка самозагасає при запаленні, припиняє горіти, коли джерело вогню усувається, без будь-якого 

плавлення або капання.

Коли полум'я або спалахи вогню є не єдиними ризиками або коли треба вистояти в особливих умовах, робочий одяг також ще 

повинен працювати:

• Ізоляція від нагрівання (конвективне тепло, інфрачервоне випромінювання, контактне тепло) або сильний холод. Необхідно 

  запобігати електростатичному розряду, щоб запобігти виникненню вибуху при запаленні газу або аерозолів. Захист від електричної 

  дуги, бризки гарячого металу, іскри від зварювання та шліфування та / або хімічних опіків. Крім того, забезпечення додаткової 

  видимості в складних робочих середовищах.

• Опівдні в тропічній зоні або вночі в Арктиці, у дощ та вітер, необхідно забезпечити гнучкість та силу, необхідні для важких зусиль.

• Бавовна відрізняється природним комфортом, універсальністю, опором до розривів та витривалістю. Вона має тенденцію 

  протистояти спеці та ізолювати від спеки та холоду. Її волокна виводять воду та піт, забезпечуючи дихання та гарні антистатичні 

  властивості. Вона добре поєднується з синтетичними волокнами та може бути пофарбована практично в будь-який колір. Бавовна 

  не стискається в разі спалаху. Вона більш дешева та легко доступна в порівнянні з іншими волокнами.

• Поліестер може бути використаний для забезпечення міцності та низької абсорбції, що робить його стійким до полум’я. Поліестер - 

  це не вогнестійке волокно, але він дає вогнетривкій тканині високу стійкість та низький рівень усадки. Поліестер може бути 

  пофарбований у різноманітні яскраві кольори з високою стійкістю фарбування. Він також покращує стійкість тканини до стирання.

• Поліамід є надзвичайно міцним та водонепроникним, здатен відштовхувати нафту та деякі хімічні речовини. Це не вогнестійке 

  волокно, але він забезпечує міцність і довговічність вогнестійкого матеріалу, а також дуже високу стійкість до стирання.

• Араміди (ароматичні поліаміди) широко застосовуються у вогнестійкому одязі. Вони за своєю суттю є вогнезахисними. Мета-араміди 

  надзвичайно стійкі до нагрівання, стирання та органічних розчинників. Пара-араміди можуть додати неймовірну міцність тканині.

НЕ ЛИШЕ ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

• Модакрил - це вогнестійке волокно, яке є м'яким, стійким та міцним, легко 

  фарбується та швидко висихає, з великою стійкістю до розчинників та хімікатів, 

  а також до зминання. Має середню стійкість до стирання, але від природи є 

  самозгасаючим, не схильне до впливу молі та цвілі, не є алергенним, має 

  властивості, які можуть допомогти при блокуванні електричної дуги. 

  Здебільшого використовується в суміші (зазвичай від 40% до 60%) з іншими 

  волокнами для покращення вогнестійких властивостей.

• Ліоцелл - регенероване целюлозне волокно. Він м'який та міцний, має гарну 

  жаростійкість для ізоляції як від спеки, так і від холоду. Він поглинає та 

  транспортує вологу навіть краще, ніж бавовна, тому має гарні антистатичні 

  властивості. Ліоцелл можна пофарбувати практично в будь-який колір. Висока 

  міцність волокон для несинтетичного волокна. Ліоцелл не стискається від 

  спалаху вогню.

• Вуглецеві / сталеві волокна використовуються у вогнестійких тканинах 

  завдяки їх антистатичним властивостям.

Кожне волокно має свої переваги для виготовлення вогнестійких тканин, якщо 

ви керуєтеся досвідом їх використання та змішування. Фахівці компанії Daletec 

прагнуть забезпечити Вас найкращою тканиною для Вашої мети. Наші клієнти 

кажуть, що це є однією з наших найкорисніших послуг.

НАЙКРАЩІ ВОЛОКНА ДЛЯ ВОГНЕСТІЙКИХ ТКАНИН
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Весь процес розробки та 
виробництва компанії Daletec 
заснований на захисті не тільки 
споживачів вогнестійких тканин, а й 
громадськості, наших працівників та 
навколишнього середовища.

ЗАХИСТ
ЛЮДЕЙ
ТА ПЛАНЕТИ

Ми також сприяємо використанню 
екологічно чистих хімічних 
речовин:
• Контролюємо всі хімічні 
  речовини та інші речовини, які ми 
  використовуємо
• Отримуємо їх від надійних 
  постачальників та / або 
  перевіряємо їх
• Зменшуємо або усуваємо 
  використання потенційно 
  шкідливих речовин
• Гарантуємо, що всі вони 
  використовуються, 
  переробляються або 
  обробляються та знищуються 
  належним чином
• Ми точно можемо сказати, що 
  містить ваша тканина.

Це означає:
• Внутрішнє очищення стічних вод, 
  задля безпеки водної флори та 
  фауни
• Перевірка та документування 
  викидів усіх видів
• Виробничі приміщення 
  сертифіковані згідно зі стандартом 
  ISO 14001
• Збереження природних ресурсів 
  за рахунок використання 
  відновлюваної енергії
• Використання природних відходів, 
  таких як рисове та кукурудзяне 
  лушпиння, тощо, для виробництва 
  енергії.
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Ми постійно скорочуємо об’єми 

стічних вод, які ми виробляємо, 

перевіряємо їх, щоб не 

нашкодити навколишньому 

середовищу, постійно замірюючи 

температуру, суспендовані тверді 

речовини, будь-які масла або 

жири, рівні кисню, фенолів, 

численних інших органічних та 

неорганічних сполук та десятки 

металів.

В продовж усього виробничого 

процесу в компанії Daletec 

існують процедури для 

управління усіма речовинами та 

джерелами відходів, що 

сприяють кращому повторному 

використанню та переробці, або 

забезпеченню ефективного 

очищення матеріалів, або їх 

утилізація за участі 

сертифікованих підрядників.

Деякі вогнестійкі матеріали не повинні контактувати безпосередньо зі шкірою. Багато тканин можуть бути 

незручними, грубими або жорсткими. Тканина компанії Daletec завжди безпечна - відсутні шкірні реакції або алергії. 

Ми винайшли стандарт м'якості  "Dale comfort", якого намагаються досягти інші компанії.

Компанія Daletec використовує лише сертифіковані барвники та хімікати відповідно до стандарту Oeko-Tex, а 

більшість тканин сертифіковані згідно стандарту Oeko-Tex клас 2, як безпечні для прямого контакту зі шкірою.

Ми пишаємося тим, що виробляємо продукцію відповідно до стандарту Oeko-Tex 100 - глобальна єдина система 

тестування та сертифікації текстильної сировини, проміжної та кінцевої продукції на всіх етапах виробництва.

Він охоплює багато екологічних ознак, у тому числі шкідливі речовини, які заборонені або регулюються 

законодавством, хімічні речовини, які, як відомо, шкідливі для здоров'я, але офіційно не заборонені, та параметри, 

які входять в якості запобіжного захисту. Випробуваний текстильний виріб розподіляється на один з чотирьох 

класів продуктів стандарту Oeko-Tex, виходячи з їхнього призначення. Чим більш інтенсивно продукт вступає в 

контакт зі шкірою, тим суворіші екологічні вимоги, які він повинен виконувати.

Текстильні вироби можуть бути сертифіковані відповідно до стандарту Oeko-Tex 100 тільки в тому випадку, якщо всі 

компоненти відповідають встановленим критеріям.

Компанія Daletec також дотримується вимог REACH - Регламенту Європейського Союзу щодо реєстрації, оцінки, 

дозволу та обмеження хімічних речовин, які стосуються виробництва та використання хімічних речовин та їх 

потенційного впливу як на здоров'я людини, так і на навколишнє середовище.

ЗАХИСТ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ OEKO-TEX ТА REACH
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ЗАХИСНИЙ
СПЕЦОДЯГ
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Перед доставкою, кожен рулон перевіряється на вогнестійкі властивості, а зразки, що відбираються принаймні 

кожні 1000 метрів, повинні пройти повне тестування на всі фізичні якості, стійкість кольорів, міцність та 

стандарти безпеки. І це лише деякі з процесів, описаних у великому посібнику з якості компанії Daletec.

Технічне обладнання лабораторії компанії Daletec перевірено міжнародними організаціями, такими як James H 

Heals та SDL. Ми акредитовані компаніями ITS (Intertek Testing Services) та BV (Bureau Veritas), тому наші досвідчені 

технічні працівники можуть протестувати та перевірити відповідність продукції згідно з такими стандартами, як 

ISO (Міжнародна організація з стандартизації), AATCC (Американська асоціація текстильних хіміків і колористів), 

ASTM (Американське товариство з тестування та матеріалів), JIS (Японські промислові стандарти) та інші.

КОМПЛЕКСНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Оскільки вогнестійкі властивості не помітні людським оком, деякі споживачі одягу хочуть бути впевненими в 

тому, що вони захищені навіть після інтенсивного використання та прання. Тривалий досвід компанії Daletec 

засвідчує, що захист працює значно довше, ніж період використання одягу, тому компанія Daletec пропонує 

безкоштовний сервіс для наших партнерів.

Компанія Daletec співпрацює зі своїми партнерами, щоб запропонувати всім споживачам надсилати два 

предмети одягу, які вони використовують, в компанію Daletec кожні три місяці для тестування, коли їм це зручно 

або якщо у них є будь-які складності.

Компанія Daletec та наш партнер замінюють ці предмети одягу на нові безкоштовно, а потім, протягом декількох 

тижнів після одержання використаного одягу, ми надаємо споживачеві повний звіт з лабораторії, який засвідчує 

зміни у міцності тканини їхнього одягу або стійкості до полум'я.

За цією системою забезпечення якості продукту, компанія Daletec відшкодовує нашим партнерам вартість одягу, 

а партнер сплачує вартість за повернення одягу в лабораторію компанії Daletec.

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (PAS)

Тканини компанії Daletec гарантують низьку усадку - ви можете обрати свій розмір і він не зміниться. Якщо ви 

оберете яскраві, насичені кольори, вони залишаться яскравими після багаторазового прання.

Щоб переконатись, що ви отримаєте безпеку від тривалої роботи з одягом, виготовленим з тканин компанії 

Daletec, наші фахівці розробили комплексний посібник з прання та сушіння одягу для наших клієнтів.

Тепер ви можете працювати, не турбуючись про те, що ваш одяг забрудниться, а потім його необхідно 

випрати, що може його пошкодити. Завдяки нашим рекомендованим інструкціям щодо догляду та прання, ви 

будете продовжувати користуватися найкращими властивостями тканин компанії Dalectec. Наша інструкція з 

техніки догляду містить дані про прання, цикл сушіння та допоміжні засоби, які слід використовувати, щоб 

одяг був чистим, а вогнестійкі властивості тривали протягом усього періоду застосування одягу.

ЗАХИСТ ВАШИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ВОГНЕТРИВКИЙ ОДЯГ

Випуск кожного метру тканини компанії Daletec повністю контрольований. Наша 
система ERP стежить за кожним кроком - від сировини, обробки хімічних речовин, 
процесу виробництва до результатів контролю якості та фіксує їх у постійній базі 
даних. Перевірені зразки та рулонні залишки зберігаються в якості еталону.

Якість тканини підтримується онлайн та в автономному режимі відділом якості, який 
працює цілодобово, щоб гарантувати постійне дотримання стандартів.
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Захисний одяг від теплових небезпек електричної дуги. 

Для захисних тканин та одягу від теплових ризиків 

електричної дуги.

EN 61482-1 -2

Спеціалістам із безпеки необхідно придбати захисний робочий одяг, який дійсно працює; існують 

основні національні та міжнародні стандарти для тканин, які містять відповідні вимоги.

Ці стандарти встановлені та, в деяких випадках, контролюються або сертифіковані такими організаціями, як 

Міжнародна організація стандартизації (ISO); Національна асоціація пожежної охорони (NFPA); Американський 

національний інститут стандартів (ANSI); Міжнародна асоціація обладнання безпеки (ISEA); ASTM International 

(раніше відома як Американське товариство тестування та матеріалів). Деякі основні стандарти на вогнестійкі 

тканини:

ЗАХИСТ, ЩО ВІДПОВІДАЄ
СТАНДАРТАМ

ATPV (ArcThermalPerformanceValue) - значення 

електродугового термічного впливу, що демонструє 

енергію, яку тканина буде виробляти у випадку 

виникнення електричної дуги і вимірюється ця енергія у 

кал/см². Випробовується шляхом вимірювання певної 

кількості енергії, необхідної для передачі достатньої 

кількості тепла через тканину, щоб викликати опік другого 

ступеня.

Ebt (Energy break-open threshold)- гранична потужність 

відкритої енергії - вимірює енергію, необхідну, щоб 

розірвати тканину і дозволити теплу контактувати з 

внутрішнім одягом або шкірою.

Обидва значення можна протоколювати, але тканина 

досягла максимального проявлення властивостей, якщо 

досягнуто один з критеріїв тестування (опік другого 

ступеня або розрив).

Стандартний метод випробування для 

визначення класу захисту від впливу 

електричної дуги матеріалів для одягу шляхом 

вимірювання ATPV та Ebt:

Захисний одяг для використання в зварювальних та 

споріднених процесах. Для захисту тканин від 

зварювання та критичних факторів випробування: 

розповсюдження полум'я, іскри і бризки (металу), 

теплопередачі (випромінювання), електричного опору та 

розриву, опору розриву та вибуху.

ISO 11611
Захисний одяг - одяг для захисту від тепла та полум'я. 

Захист тканин від полум'я А1, включаючи попередження 

розплавлення та крапання з тканини, а також захист від 

інших типів тепла, В, С, D або F (B-конвективне тепло, 

С-випромінювання, D-розплавлений алюміній, 

E-розплавлене залізо, F-контактне тепло)

ISO 11612

Стандарт на вогнестійкі предмети одягу для захисту 

промислового персоналу від спалаху вогню. Для предметів 

одягу, які зменшують тяжкість опіків, спричинених в 

результаті короткочасного впливу спалаху - як тканина 

продовжує горіти, зона обвуглювання, попередження появи 

розплавлення або крапель, а також термостійкість і усадка 

при високій температурі.

NFPA 2112

Електростатичні властивості – поверхневий питомий опір. 

Потенціал тканини або здатність звільнитися (розсіювати 

заряд розпаду на поверхні) від статичного електричного 

заряду.

EN 1149-3
Захисний одяг - Захист від дощу. Для водонепроникної 

тканини, на основі тиску, необхідного для пропускання 

води, а також проникнення вітру.

EN 343

Електростатичні властивості - поверхневий опір. 

Електричний опір поверхні тканин є ключовим чинником у 

запобіганні появі іскор, що може спричинити вибухи.

EN 1149-1

ASTM F1959 TA EN 61482-1-1



Неофіційний, але поширений критерій комфорту.

СТАНДАРТ DALE

Для фахівців з безпеки, перше та найважливіше при 

виборі вогнестійкого одягу є тканина. Саме це загалом 

визначає, наскільки добре одяг захищатиме їх, як довго 

він буде продовжувати захист, наскільки він буде 

зручним, чи з’явиться усадка, його зовнішній вигляд, його 

вартість та загальна ціна.

Фахівці покладаються на численні стандарти та 

сертифікати для опису того, наскільки добре може 

функціонувати тканина. Але, крім розгляду технічних 

показників, професіонал також побачить цінність у 

репутації бренду тканини.

Тканини компанії Daletec перевірені на перевищення 

стандартів, за якими вони сертифіковані. Ефективність 

компанії Daletec була доведена на ринку протягом 

десятиліть.

Ми вважаємо, що стандарти робочого вогнетривкого 

одягу повинні розглядатися як мінімальна вимога. 

Справжня аварія може включати в себе значно суворіші 

умови, ніж обмежене випробування, необхідне для 

національних або міжнародних сертифікацій та схвалень.

Компанія Daletec йде далі. Ми перевіряємо нашу 

продукцію на стійкість до полум'я та електричних дуг у 

реальних умовах. І ми переконуємося, що наші вироби 

можна прати сотні разів і зберігати вогнестійкі 

властивості.

БРЕНДОВИЙ СТАНДАРТ,
ЯКИЙ ЗАХИЩАЄ КОРИСТУВАЧІВ
РОБОЧОГО ОДЯГУ

ЗА МЕЖАМИ
СТАНДАРТНОГО ПІДХОДУ  
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Одяг підвищеної видимості (Highvisibility) для професійного 

використання. Для одягу високої видимості, на основі 

флуоресценції та відбивної здатності.

EN 20471

Незалежне тестування та сертифікація рівнів шкідливої 

речовини для текстильних виробів та для процесу 

виробництва текстилю.

OEKO-TEX

Одяг для захисту від рідких хімікатів.

EN 13034

Сертифікація управління якістю та охорони 

навколишнього середовища компанії.

ISO 9001 TA ISO14001

Зона
травматизму (%)

Прогнозована загальна
зона опіку 

(2 та 3 рівень)

Опік першого
рівня (%)

Опік другого
рівня (%)

Опік третього
рівня (%)

26.5 1.8 2.7 2.70
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Зображення та результати тестування за стандартом ASTM F1930: Прогнозування опіку за допомогою інструментального манекена, тестована стаття

–803536” для обгорілого тестованого зображення.



НОВАТОРСЬКИЙ
ЗАХИСТ
У МАЙБУТНЬОМУ
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Тканини компанії Daletec 
забезпечують найкращий 
захист у виробничому 
робочому одязі - 
сертифікація згідно з усіма 
необхідними стандартами 
ISO, ANSI, ASTM, NFPA, EN та 
ін. - з вогнестійкістю та яка 
гарантується протягом 
всього терміну використання 
одягу.

Міцність, комфорт та 
довговічність тканин компанії 
Daletec - це результат нашого 
гарантованого постачання 
найкращих бавовняних 
волокон, а також суворе 
тестування синтетичних 
розчинів. Наші продукти є 
безпечними для шкіри, а 
виробництво–  екологічно 
чистим та сертифікованим за 
стандартами ISO.

Для вогнестійкого захисту за 
всіх погодних умов, наші 
інженери розробили легку, 
міцну тканину з 
повітропроникною, 

ПІДТВЕРДЖЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ТА ЛІДЕРСТВО В ПРОМИСЛОВОСТІ

Компанія Daletec розвивається в 

нашому шостому десятилітті як 

лідер у виробництві захисних 

робочих тканин, концентруючись 

на інноваціях для задоволення 

виникаючих потреб наших 

клієнтів.

Новаторський підхід до 

досліджень і розробок 

продовжується, коли ми 

розширюємося на світових 

ринках, забезпечуємо захист для 

більшої кількості галузевих 

виробництв та створюємо 

комфорт у екстремальних 

умовах.

Існує багато виробників 

вогнестійких тканин. Компанія 

Daletec прагне бути кращою: 

вона демонструє як можна 

надавати високоякісні продукти 

та послуги на 

конкурентноспроможних умовах 

і завжди пропонує вигідні 

пропозиції для своїх клієнтів.

Компанія Daletec буде 

продовжувати рости й 

розвиватися. Наш обов’язок 

щодо безпеки споживача 

залишається нашим найпершим 

пріоритетом, а успіх наших 

клієнтів залишається нашою 

найважливішою метою.

вогнестійкою мембраною. 
Тканина відштовхує воду з 
підвищеним тиском і 
витримує частіші прання 
при більш високих 
температурах, ніж інші 
продукти на ринку. Вона 
залишається гнучкою в 
умовах екстремального 
холоду.

Для захисту від бризок 
металу, компанія Daletec 
розробила революційну 
тканину з відштовхуючим 
захисним покриттям. Вона 
попереджує екстремальний 
вплив розплавленого 
алюмінію, заліза та інших 
металів, а більш легкі марки 
тканин відштовхують 
концентровані іскрові 
потоки після шліфування 
або зварювання, не 
залишаючи слідів.
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