
 

 

 

DUPONT™ TYVEK® ISOCLEAN®  

AVENTAL LIMPO NÃO ESTÉRIL – REFERÊNCIA IC264S-0B/BL 

Descrição básica: Avental DuPont™ Tyvek® IsoClean®. Limpo e Não 

estéril. Costuras simples em interloque. Elásticos nos punhos. Pescoço 

reforçado. Fechamento em zipper. Branco. 

• DuPont™ Tyvek® IsoClean® é composto de não-tecido em polietileno 

flash spun e apresenta um balanço ideal de proteção, durabilidade e 

conforto. 

• Tyvek® oferece uma barreira inerente a partículas, microorganismos e 

salpicos leves de líquidos químicos 

• Costuras simples em interloque múltiplo e seladas ao redor das bordas 

do produto criam uma estrutura forte e resistente ao stress e uso 

• O avental tem aberturas em elástico para ajuste mais apertado nos 

punhos. 

• Costuras reforçadas no pescoço para garantir o menor 

desprendimento de partículas 

• Fechamento frontal em zipper facilitando colocar e retirar a 

vestimenta. 

• Manga com design específico para realização de grande variedade de 

movimentos e maior conforto do usuário. 

• Baixíssimo desprendimento de partículas  

• Apresentação: embalagem individual simples (código brasileiro), com duas bolsas de polietileno seladas 

externas para garantir limpeza e integridade do produto e caixa de papelão externa. 30 unidades por caixa. 

 

DuPont™ Tyvek® IsoClean® - Dados do tecido 

Propriedade Método de teste Resultado 

Gramatura DIN EN ISO 536 45 g/m² 

Resistividade superficial a RH 25% (interno) EN 1149-1 210 Ohm 

Exposição a alta temperatura (Ponto de fusão) - 135°C 

Proteção Química – Tipo 6 ISO 16602 APROVADA 

Resistência a penetração de aerossol biologicamente contaminado ISO 22611 APROVADA 

Resistência a penetração de Sangue e Fluidos Corporais sintéticos ISO 16603 APROVADA 

Barreira de Filtração Bacteriana (BFE) (3 µm) ASTM F2101 +98.4% 

 

Warning: Cleanroom apparel should not be used around heat, flames, sparks or in potentially flammable or explosive environments. Cleanroom fabrics should have 

slip-resistant materials on the outer sole of boots, shoe covers, or other garment surfaces in conditions where slipping could occur. 
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All rights reserved. 



 

 

 

Códigos e tamanhos: 

Código EUA Código Brasileiro (marcação CA)   

Produto 
DCODE 
DuPont 

Produto 
DCODE 
DuPont 

Tamanho 

IC264SWHSM00300B D14247148 IC264SWHSM0030BL D15526706 SM 

IC264SWHMD00300B D14247152 IC264SWHMD0030BL D15526707 MD 

IC264SWHLG00300B D14247164 IC264SWHLG0030BL D15526708 LG 

IC264SWHXL00300B D14247179 IC264SWHXL0030BL D15526709 XL 

IC264SWH2X00300B D14247187 IC264SWH2X0030BL D15526710 2X 

IC264SWH3X00300B D14360216 IC264SWH3X0030BL D15526711 3X 

 

Grade de medidas: 

 

 

Para exemplos dos Certificados de Esterilidade, outras informações técnicas, dados de permeação 

química e detalhes do portfolio DuPont™ IsoClean® acesse safespec.dupont.com.br 

Em caso de qualquer dúvida ou sugestão, por favor entrar em contato com seu fornecedor da 

linha Tyvek® IsoClean® ou pelo TeleSolutions da DuPont no 0800-171715 

 

 

 

 

Warning: Cleanroom apparel should not be used around heat, flames, sparks or in potentially flammable or explosive environments. Cleanroom fabrics should have 

slip-resistant materials on the outer sole of boots, shoe covers, or other garment surfaces in conditions where slipping could occur.  

Copyright © 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, Tyvek®, and IsoClean® are registered 
trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its af.liates. 
All rights reserved. 

Tamanho Comprimento Manga (cm) Largura Peito (cm) Peitoral (cm) Altura (m)

SM 86,4 58,4  84 - 93 1,53 - 1,71

MD 90,2 61,0  89 - 98 1,61 - 1,71

LG 95,3 63,5  94 - 103 1,66 - 1,76

XL 99,7 66,0  99 - 108 1,73 - 1,88

2X 108,6 78,1  123 - 132 1,83 - 1,93

3X 112,4 80,6  128 - 137 1,88 - 1,93


