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Kypärän käyttöikä
Kypärien käyttöiästä ei ole yleistä 
suositusta, eikä standardissa (EN 
397) määritellä, milloin kypärä 
tulisi vaihtaa. Määrittelyä ei voida 
tehdä, koska kypäriä käytetään ja 
säilytetään erilaisissa ympäris-
töissä. Nämä kaikki vaikuttavat 
käyttöikään.
 
Standardin saaneet kypärät testa-
taan olosuhteissa, jotka vastaavat 
kolmen vuoden käyttöikää skan-
dinaavisessa ilmastossa. Testin 
jälkeen kypärien ominaisuudet 
tulee olla pääosin muuttumatto-
mia. Käyttöikä voi olla lyhyempi, 
mikäli kypärä altistuu esimerkiksi 
kemikaaleille tai pitkäaikaiselle 
auringonvalolle. Auringon ultra-
violettisäteily (UV) vahingoittaa 
suojakypärän muovimateriaaleja. 
Kypärä on vaihdettava välittömästi, 
mikäli siihen tulee halkeama tai 
siihen kohdistuu voimakas isku.
 
Standardi
EN 397 Teollisuuskypärät -stan-
dardissa määritellään Fyysiset 
vaatimukset: materiaali, rakenne 
ja koko sekä Toiminnalliset vaati-
mukset: iskunkestävyys, terävien 
esineiden läpäisysuojaus, sivut-
taisjäykkyys. Testausmenetelmät 
noudattavat EN 352 Kuulonsuojai-
met -standardin vaatimuksia.
 
Testausmenetelmät
EN 397 Teollisuuskypärät -stan-
dardissa kypärät testataan eri 
luokissa. Kylmänkestävyys on 
testattava -10°C:ssa, mutta luokat 
-20°C ja -30°C ovat vapaaehtoisia. 
Tiukimmat vaatimukset täyttävät 
kypärät kestävät -30°C ja niiden 
sivuttaisjäykkyys (LD) on erittäin 
hyvä. Kypärät voidaan testata ja 

Tärkeää tietoa 
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hyväksyttää myös metalliroiskei-
den kestävyyden (MM) ja sähkön 
eristämiskyvyn (440 VAC) kannalta. 
Nämä ovat vapaaehtoisia lisätes-
tejä, joiden tarkemmat tiedot on 
merkitty eri kypärämalleihin sekä 
niiden käyttöohjeisiin. Testatut ky-
pärät vastaavat EN 397 standardin 
vaatimuksia.
 
Hyvä huomioida
Suojakypärää on käytettävä aina 
rakennustyömailla ja tuotannolli-
sissa tehtävissä. Kypärän tarkoitus 
on suojata käyttäjäänsä kaatu-
misen aiheuttamilta vammoilta, 
putoavilta esineiltä, henkilön 
jäämiseltä puristukseen, lämpösä-
teilyn tai sulan metallin roiskumi-
sen aiheuttamilta vaaratilanteilta. 
Tietyt mallit on valmistettu sähkö-
töissä käytettäväksi. Kylmissä 
olosuhteissa työskenneltäessä 
kypärän alle pitää mahtua kypärä-
huppu. Kypärän leukahihnan luki-
tusmekanismin on aina lauettava 
15–25 kg:n painosta. 

Sähköiset valokaaret 
Työskennellessä ympäristössä, 
jossa on valokaaririski, kannattaa 
hankkia suojainkokonaisuus, johon 
kuuluvat erityisesti valokaari-
suojaukseen suunnitellut kypärä, 
kuulonsuojaimet ja visiiri. 
 
 
Lisävarusteet
Erilaisten kypärään kiinnitettä-
vien adaptereiden ja soviteosien 
avulla kypärään voidaan kiinnittää 
esimerkiksi kuulonsuojaimet 
tai suojalasit. Lisävarusteiden 
käyttö ohjeissa ilmoitetaan, minkä 
kypärä valmistajan kanssa tuottei-
den yhteensopivuus on testattu.



Huippulaadukas kypärä 
itseään arvostavalle  
ammattilaiselle 
KASK-kypärä on huippulaadukas ammattilaisen 
valinta. Kypärä istuu ja hengittää hyvin, joten sitä on 
erittäin miellyttävä käyttää. KASK-kypärää on helppo 
muokata käyttäjän tarpeisiin sopivaksi, sillä lisä-
tarvikkeiden kiinnitys on nopeaa ja erittäin helppoa.
 
Kaikilla malleilla käyttöikä on jopa 10 vuotta ja 
takuu 3 vuotta. KASK-kypärät vastaavat vaati-
muksia EN 397, Zenith myös EN 50365 (luokka 0). 
Lisävarusteena saatavana puoli- tai kokovisiiri: 
kirkas, savunvärinen tai peilipintainen, talvipäähine 
ja mallista riippuen adapteri kypäräkiinnitteisille 
kuulonsuojaimille tai visiirille.



Suojakypärä ZENITH

Laadukas, ergonomisesti muotoiltu 
ja huippusuojainominaisuuksilla 
varustettu kypärä. Soveltuu lois-
tavasti teollisuuteen ja raken-
nuksille. Neljän kiinnityspisteen 
leukahihna. Pannan kiristys niskan 
säätö pyörästä 53–63 cm. Erillinen 
rengas, jotta kypärä voidaan  
turvallisesti kiinnittää valjaisiin.  
Paino 400 g. Käyttöikä 10 vuotta. 
Takuu 3 vuotta. 

• Värit: valkoinen, keltainen,  
oranssi, punainen, vihreä,  
sininen, musta, hi-vis 

• Ulkokuori polypropyleeniä (PP)
• Sisäkuori HD-polystyreeniä
• Pääpanta pehmeää nailonia (PA)
• Mukana leukahihna  

4-pistekiinnityksellä
• Täyttää vaatimukset EN 397 ja  

EN 50365 (luokka 0)

Lisävarusteet
• Visiiriadapteri WAC00009
• Visiirikiinnike ZEN FF
• Puolivisiiri ZENITH (kirkas, hopea, 

harmaa)
• Kokovisiiri ZENITH (kirkas)
• Visiiripakkaus ZEN WKI00002 (kirkas)
• Visiiripakkaus ZEN FF WKI00003 (kirkas)
• Sisäpehmuste ZENITH WPA00006
• Alushuppu UPA00007

Visiirit on käsitelty huurtumista ja naar-
muuntumista vastaan ja voit käyttää niitä 
omien silmälasien päällä. Puolivisiirin 
kuminen yläreuna estää roiskeet. Koko-
visiiri on ergonominen ja antaa kasvoille 
laajemman suojan. 

Alushuppu on Tek-series kankaasta 
valmistettu lämmin lisävaruste viileisiin 
työolosuhteisiin. Kangas on hyvin hengit-
tävää, joten pää pysyy tarvittaessa viileänä 
hikisissäkin tilanteissa. Kestää hyvin tuulta, 
kylmää ja vettä. Korvien kohdalla pienet 
aukot. Tuotteen voi pestä 30°C asteessa.

Zenith nyt  
myös XL-koossa.  

Kysy lisää 
skydda@ 
skydda.fi



Suojakypärä PLASMA AQ

Kevyt, hyvin ilmastoitu laadukas 
kypärä erityisesti ammattikäyttöön 
ja pelastustoimintaan. Soveltuu 
loistavasti teollisuuteen ja rakennuk-
sille. Yhteensä 10 ilmanottoaukkoa. 
Neljän kiinnityspisteen leukahihna. 
Pannan kiristys niskan säätöpyöräs-
tä: 51–63 cm. Erillinen rengas, jotta 
kypärä voidaan turvallisesti kiinnittää 
valjaisiin. Paino 390 g. Käyttöikä 10 
vuotta. Takuu 3 vuotta. 

• Värit: valkoinen, keltainen, oranssi, 
punainen, vihreä, vaaleansininen, 
sininen, musta, hi-vis keltainen

• Ulkokuori polypropeenia PP
• Sisäkuori HD-polystyreeniä
• Pääpanta pehmeää PA:ta (nailon)
• Paino 390 g (ilman visiiriä ja  

kuulonsuojaimia)
• Säädettävä koko 51–63 cm
• Mukana leukahihna  

4-pistekiinnityksellä
• Hyväksynnät: EN 397

Lisävarusteet
• Kuulonsuojainadapteri P3E
• Puolivisiiri PLASMA V2 (kirkas, 

hopea, harmaa)
• Kokovisiiri PLASMA (kirkas) 
• Sisäpehmuste PLASMA WPA00002
• Alushuppu UPA00007

Visiirit antavat laajemman suojan  
kasvoille ja niitä voidaan käyttää omien 
silmälasien kanssa. Ne on käsitelty 
huurtumista sekä naarmuuntumista 
vastaan ja ne ovat iskunkestäviä jopa 
äärimmäisissä lämpötiloissa. Kuminen 
yläreuna estää roiskeet. 

Alushuppu on Tek-series kankaasta 
valmistettu lämmin lisävaruste viilei-
siin työolosuhteisiin. Kangas on hyvin 
hengittävää, joten pää pysyy tarvit-
taessa viileänä hikisissäkin tilanteissa. 
Kestää hyvin tuulta, kylmää ja vettä. 
Korvien kohdalla pienet aukot.  
Tuotteen voi pestä 30°C asteessa. 



ZENITH tekniikka
Irrotettava  

sisäpehmuste

Irrotettava  
valaisinkiinnitin

Up & Down 2.0  
-tekniikan avulla  

kypärän kallistusta  
ja korkeutta  

voidaan säätää

Pannan kiristys niskan 
säätöpyörästä 53–63 cm

Kuulonsuojainten  
kiinnitysmahdollisuus

Sivuttaissuuntainen  
hienosäätömahdollisuus

Paino 400 g

Leukahihna  
ekonahkaa



PLASMA AQ tekniikka
Irrotettava ja pestävä 

sisäpehmuste

Valaisinkiinnitin

Ilmanvaihtoaukot

Pannan kiristys niskan 
säätöpyörästä 51–63 cm

Kuulonsuojainten  
kiinnitysmahdollisuus 

adapterilla

Sivuttaissuuntainen  
hienosäätömahdollisuus

Paino 390 g

Hienosäätö



SKYDDA Lahti * 
Vanhatie 11 
15210 LAHTI 
0201 523 220
Ma–pe klo 8–16

* Sijaitsemme Kivimaan ABC:n
vieressä Holmassa.

SKYDDA Helsinki * 
Hermannin rantatie 12 
00580 HELSINKI 
0201 523 240
Ma–pe klo 7–16

* Käynti Vanha talvitie 13–15 
lastauslaitureiden puolelta.

SKYDDA Tampere  
Kuoppamäentie 10 
33800 TAMPERE 
0201 523 263
Ma–pe klo 8–16

SKYDDA.FI
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SKYDDA Jyväskylä  
Miilukatu 6
40320 JYVÄSKYLÄ 
0201 523 250
Ma–pe klo 8–16


