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SELECTIEGIDS CHEMISCHE BESCHERMENDE KLEDING  

(CPC - CHEMICAL PROTECTIVE CLOTHING) 

Laat een risicoanalyse uitvoeren door een competente persoon om de gevaren te identificeren en de omstandigheden en gevolgen te bepalen van 

blootstelling aan het gevaar. 

GAS OF 

DAMP 

Overweeg Type 1 of 2 gasdichte 
CPC samen met de geschikte 
permeatiegegevens voor het 

materiaal en de naad,  
gebruikt met geschikte 

ademhalingsapparatuur. 

Betreft het gevaar een GAS OF DAMP, 

een VLOEISTOF,  STOFDEELTJE of een  

BIOLOGISCH GEVAAR? 

Blootstelling aan biologisch afval, 
bacteriën, virussen en andere 
bloedgedragen pathogenen in 
ofwel een laboratorium of een 

werksituatie. 

BIOLOGISCH 

GEVAAR 

Staat de vloeistof 
onder druk ? 

Is bescherming tegen 
afspuiten/ontsmetting 

middels een 
nooddouche nodig? 

VLOEISTOF STOFDEELTJE 

Is het besmettingsgevaar gerelateerd 
aan contact met de huid? 

Categorie III CPC is 
misschien niet nodig. 

Overweeg EN 14126  
en Type 3B CPC 

ChemDefend® 310 
 

Overweeg EN14126 en ofwel Type 4B of Type 6B CPC  

ChemDefend® 250 
 

 

Is er een noodzaak voor 
afspoelen en/of ontsmetting 

onder hoge druk? 

Overweeg Type 5 CPC 

ChemDefend® 100 
 

Overweeg Type 
5 en Type 4 CPC  

Overweeg Type 5  
EN1149-5 CPC 

ChemDefend® 110 
 
 

 

Is er een vereiste voor het 

neutraliseren van 

elektrostatische lading? 

Overweeg Type 3 CPC 

ChemDefend® 310 

 

Overweeg Type 4 of 
Type 3 CPC 

ChemDefend® 310 

 

Betreft de 
blootstelling een 

aerosol of 
verzadiging door 

de vloeistof? 

De vloeistof is laag-
corrosief of irriterend 

bij de gebruikte 
hoeveelheden. 

Zal de blootstelling 
beperkt zijn tot 

“splash” gevaar? 

Bestudeer de chemische 
permeatiegegevens voor het gevaar 

ten aanzien van zowel de 
beschermstof van het pak als de naad 

van de CPC en de 
blootstellingsomstandigheden aan 

 het vloeibare gevaar. 

Is de vloeistof zeer corrosief, 
carcinogeen of zeer giftig bij 

contact met de huid? 

Overweeg Type 6 CPC 
met de geschikte 

penetratiegegevens  

ChemDefend® 200 
ChemDefend® 250 
ChemDefend® 255 

 
 
 

Overweeg Type 4 CPC 
met de geschikte 

penetratie/ 
permeatiegegevens  

ChemDefend® 310 
 

Overweeg Type 3 CPC 
met de geschikte 

penetratie/ 
permeatiegegevens 

ChemDefend® 310 
 

Zal blootstelling 
aan de vloeistof 

plaatsvinden onder 
druk? 
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