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ARC FLASH 
75% katoen/24% polyester/1% antistatische vezel, 350 g/m2 
75% katoen/24% polyester/1% antistatische vezel, 245 g/m2

WELDER 
100% katoen, 430 g/m2

Op veel werkplekken kunnen gevaarlijke

situaties ontstaan. De werkkleding uit onze

Safety+ serie wordt gemaakt van verschillende

stoffen die o.a. antistatisch, zuurvast en

warmte- en vlamwerend zijn en die  

beschermen tegen lasvonken en vlambogen.

BESCHERMING VOOR  
GEVAARLIJKE WERKSITUATIES

MULTINORM 
75% katoen/24% polyester/1% antistatische vezel, 300 g/m2

VLAMVERTRAGEND

KNIEZAK VOOR  
KNIEBESCHERMER

DIJBEENZAK

DUIMSTOKZAK

PLOOIEN IN 
HET RUGPAND

MULTINORM INHERENT 
47% modacryl/32% katoen/20,5% polyamide/ 
0,5% antistatische vezel, 320 g/m2

MULTINORM INHERENT 
31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 
20% viscose FR/1% antistatische vezel, 320 g/m2
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SAFETY+ ZEER  
GESCHIKT VOOR:

• ELEKTRICITEIT
• CHEMIE
• RAFFINADERIJEN
• OFFSHORE
• BENZINEPOMPEN
• LASSEN
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1444-106

4osbW

6 8 10 20 25 38

6206 2025825

** *

Arc flash

SAFETY+ VLAMBOOG JACK 
KLASSE 2

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezel, 350 g/m2

 Voering: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezel, 245 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Dubbele knopenlijst
• Borstzakken met kleppen
• Verstelbare manchetten met klittenbandsluiting
• Antistatisch en vlamvertragend
• Het hele kledingstuk is gemaakt van stof in twee  

lagen voor een 360° bescherming tegen vlambogen

Bij speciale orders (meerprijs) kunnen deze  
kleuren naar keuze worden gecombineerd:

ALLE MODELLEN ZIJN GEMAAKT VAN STOF IN TWEE LAGEN 
VOOR EEN 360° BESCHERMING TEGEN VLAMBOGEN

*Alleen voor speciale
bestellingen
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2444-106

3444-106

4osbW

4osbW

6206 2025825

** *

6206 2025825

** *

SAFETY+ VLAMBOOG BROEK 
KLASSE 2

MAAT  44-62 / 22-28

KWALITEIT  Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezel, 350 g/m2

 Voering: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezel, 245 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Achterzak met klep
• Dijbeenzak met box-effect
• Duimstokzak
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Antistatisch en vlamvertragend
• Het hele kledingstuk is gemaakt van stof in twee  

lagen voor een 360° bescherming tegen vlambogen

SAFETY+ VLAMBOOG AMERIKAANSE  
OVERALL KLASSE 2

MAAT  44-62 / 22-28

KWALITEIT  Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezel, 350 g/m2

 Voering: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezel, 245 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Elastisch rugpand en verstelbare bretels
• Borstzak met rits
• Dijbeenzak met box-effect
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Antistatisch en vlamvertragend
• Het hele kledingstuk is gemaakt van stof in twee  

lagen voor een 360° bescherming tegen vlambogen

*Alleen voor speciale
bestellingen

*Alleen voor speciale
bestellingen
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1445-106

4osbW

6 8 10 25 38

Arc flash

SAFETY+ VLAMBOOG JACK  
KLASSE 2 EN ISO 20471

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezel, 350 g/m2

 Voering: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezel, 245 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Dubbele knopenlijst
• Antistatisch en vlamvertragend
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Het hele kledingstuk is gemaakt van stof in twee  

lagen voor een 360° bescherming tegen vlambogen
• EN ISO 20471 klasse 2

Voor speciale orders (meerprijs) kan de contrastkleur 
(kleur 20) worden gewijzigd in de volgende kleuren:

ALLE MODELLEN ZIJN GEMAAKT VAN STOF IN TWEE LAGEN 
VOOR EEN 360° BESCHERMING TEGEN VLAMBOGEN
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2445-106

3445-106

4osbW

4osbW

SAFETY+ VLAMBOOG BROEK 
KLASSE 2 EN ISO 20471

MAAT  44-62 / 22-28

KWALITEIT  Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezel, 350 g/m2

 Voering: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezel, 245 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
• Dijbeenzak met box-effect
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Antistatisch en vlamvertragend
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Het hele kledingstuk is gemaakt van stof in twee  

lagen voor een 360° bescherming tegen vlambogen
• EN ISO 20471 klasse 2

SAFETY+ VLAMBOOG AMERIKAANSE 
OVERALL KL. 2 EN ISO 20471

MAAT  44-62 / 22-28

KWALITEIT  Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezel, 350 g/m2

 Voering: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezel, 245 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
• Elastisch rugpand en verstelbare bretels
• Dijbeenzak met box-effect
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Antistatisch en vlamvertragend
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Het hele kledingstuk is gemaakt van stof in twee  

lagen voor een 360° bescherming tegen vlambogen
• EN ISO 20471 klasse 2

Alleen voor speciale
bestellingen

Alleen voor speciale
bestellingen
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1288-177

2288-177

4osbW

4osbW

6

6

SAFETY+ LAS-JACK

MAAT  S-4XL

KWALITEIT  100% katoen, 430 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Knopenlijst aan de voorzijde
• Met verlengd achterpand
• Buitenzakken met knoopsluiting
• Ventilatie-openingen in het rugpand
• Verstelbare manchetten met knoopsluiting
• Vlamvertragend
• Geschikt voor industrieel wassen

SAFETY+ LAS-BROEK

MAAT  44-62 / 22-28

KWALITEIT  100% katoen, 430 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Ergonomisch gevormde kniepartij
• Achterzakken met klep en knoopsluiting
• Dijbeenzak met box-effect
• Duimstokzak met klep
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Vlamvertragend
• Geschikt voor industrieel wassen
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3288-177

4288-177

4osbW

4osbW

6

6

SAFETY+ LAS-OVERALL (AMERIKAANSE)

MAAT  44-62 / 22-28

KWALITEIT  100% katoen, 430 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Ergonomisch gevormde kniepartij
• Elastisch rugpand en verstelbare bretels
• Borstzak met klep en knoopsluiting
• Dijbeenzak met box-effect
• Duimstokzak met klep
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Vlamvertragend
• Geschikt voor industrieel wassen

SAFETY+ LAS-OVERALL

MAAT  S-5XL

KWALITEIT  100% katoen, 430 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Knopenlijst aan de voorzijde
• Buitenzakken met knoopsluiting
• Dijbeenzak met box-effect
• Ventilatie-openingen in het rugpand
• Verstelbare manchetten met knoopsluiting
• Vlamvertragend
• Geschikt voor industrieel wassen

Alleen voor speciale
bestellingen
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1234-820*

4oabW

620 825

6 8 10 25 3811 20

2025

Multinorm

SAFETY+ MULTINORM JACK

MAAT  XS-6XL

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
• Verstelbare manchetten met klittenbandsluiting
• Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
• Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
• Antistatisch en vlamvertragend

* Bij speciale bestellingen (meerprijs) kunnen de  
volgende kleuren naar wens worden gecombineerd:

ALLE MODELLEN ZIJN ANTISTATISCH EN VLAMVER-
TRAGEND EN BIEDEN BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE 
AEROSOLEN, SPRAY EN KLEINE SPETTERS CHEMICALIËN

1010
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2234-825*

3234-825*

4oabW

4oabW

620 825 2025

620 825 2025

SAFETY+ MULTINORM BROEK

MAAT  44-68

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Steekzakken met kleppen
• Achterzakken met versteviging en kleppen
• Duimstokzak
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Antistatisch en vlamvertragend

SAFETY+ MULTINORM AMERIKAANSE OVERALL

MAAT  44-68

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Borstzakken met rits
• Achterzakken met versteviging en kleppen
• Duimstokzak
• Hamerlus
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Elastiek in het rugpand
• Antistatisch en vlamvertragend
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1334-820

4234-825*

4oabW

4oabW

620 825 2025

620 825 2025

SAFETY+ MULTINORM STOFJAS

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Borstzakken met klep en klittenband
• Voorzakken met kleppen klittenband
• Brede plooi in het rugpand
• Antistatisch en vlamvertragend

SAFETY+ MULTINORM OVERALL

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Manchetten met klittenband
• Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
• Buiten- en binnenzakken
• Hamerlus en duimstokzak
• Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Antistatisch en vlamvertragend
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1934-820*

3820-820

4oabW

4oabW

620

620 825 2025

SAFETY+ MULTINORM WINTERJACK

MAAT  XS-6XL

KWALITEIT  Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezels 300 g/m2

 Voering: 100% katoen gewatteerd met
 100% polyester nonwoven FR-stof

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Dubbele knopenlijst
• Verdekte drukknopen aan de voorzijde
• Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
• Brede plooi in het rugpand
• Membraan tegen binnendringend vocht
• Antistatisch en vlamvertragend

SAFETY+ MULTINORM AMERIKAANSE OVERALL

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezels 300 g/m2

 Voering: 100% katoen gewatteerd met
 100% polyester nonwoven FR-stof

WAS

• Met knopenlijst en metalen rits aan de voorzijde
• Met elastiek achter in de taille
• Met verstelbare, elastische bretels
• Rits met knopenlijst aan de zijkant van de pijpen
• De overall is uitgevoerd met een vlamvertragende quiltvoering  

en membraan dat indringen van water voorkomt
• Reflectiebanden rond de pijpen voor betere zichtbaarheid
• Antistatisch en vlamvertragend
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7005-150

4osnW

6

SAFETY+ MULTINORM OVERHEMD

MAAT  37/38-49/50

KWALITEIT  60% modacryl/37% katoen/ 
 3% antistatische vezel, 180 g/m2

WAS

• Borstzakken met klep en klittenband
• Voorzakken met kleppen klittenband
• Brede plooi in het rugpand
• Antistatisch en vlamvertragend
• Geschikt voor industrieel wassen
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R1234-820

4oabW

10

6 8 11 25 3820

Multinorm

SAFETY+ MULTINORM JACK  
MET REFLECTIEBANDEN

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
• Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
• Manchetten met klittenband
• Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Antistatisch en vlamvertragend

Speciale kleuren (meerprijs):

ALLE MODELLEN ZIJN ANTISTATISCH EN VLAMVER-
TRAGEND EN BIEDEN BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE 
AEROSOLEN, SPRAY EN KLEINE SPETTERS CHEMICALIËN
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R2234-825

R3234-825

4oabW

4oabW

10

10

SAFETY+ MULTINORM BROEK  
MET REFLECTIEBANDEN

MAAT  44-62

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Steekzakken met kleppen
• Achterzakken met versteviging en kleppen
• Duimstokzak
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Antistatisch en vlamvertragend

SAFETY+ MULTINORM AMERIKAANSE  
OVERALL MET REFLECTIEBANDEN

MAAT  44-62

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Borstzakken met rits
• Achterzakken met versteviging en kleppen
• Duimstokzak
• Hamerlus
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Elastiek in het rugpand
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Antistatisch en vlamvertragend

1717
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R4234-825

R1934-820

4oabW

4oabW

10

10

SAFETY+ MULTINORM OVERALL  
MET REFLECTIEBANDEN

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
• Manchetten met klittenband
• Buiten- en binnenzakken
• Hamerlus en duimstokzak
• Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Antistatisch en vlamvertragend

SAFETY+ MULTINORM WINTERJACK  
MET REFLECTIEBANDEN

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezels, 300 g/m2

 Voering: 100% katoen gewatteerd met
 100% polyester nonwoven FR-stof

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Dubbele knopenlijst
• Verdekte drukknopen aan de voorzijde
• Buiten- en binnenzakken
• Membraan tegen binnendringend vocht
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Antistatisch en vlamvertragend
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1235-820

4oabW

6 8 25 3811

Multinorm

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM JACK

MAAT  XS-6XL

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
• Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
• Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Antistatisch en vlamvertragend
• EN ISO 20471 klasse 2

Bij speciale orders (meerprijs) kan de contrast-stof 
(kleur. 20) worden veranderd in de volgende kleuren:

ALLE MODELLEN ZIJN ANTISTATISCH EN VLAMVER-
TRAGEND EN BIEDEN BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE 
AEROSOLEN, SPRAY EN KLEINE SPETTERS CHEMICALIËN

2020
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2235-825

3235-825

SAFETY+4oabW

4oabW

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM BROEK

MAAT  44-68 / 23-28 / 90-114

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Steekzakken met kleppen
• Achterzakken met versteviging en kleppen
• Duimstokzak
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Antistatisch en vlamvertragend
• EN ISO 20471 klasse 2

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM  
AMERIKAANSE OVERALL

MAAT  44-68 / 22-28

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Borstzakken met rits
• Achterzakken met versteviging en kleppen
• Duimstokzak en hamerlus
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Elastiek in het rugpand
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Antistatisch en vlamvertragend
• EN ISO 20471 klasse 2

2121
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1935-820

4235-825

4oabW

4oabW

SAFETY+ EN ISO 20471 
MULTINORM WINTERJACK

MAAT  XS-6XL

KWALITEIT  Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
 1% antistatische vezels, 300 g/m2

 Voering: 100% katoen gewatteerd met
 100% polyester nonwoven FR-stof

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
• Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
• Getapete naden
• Membraan tegen binnendringend vocht
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Antistatisch en vlamvertragend
• EN ISO 20471 klasse 2

SAFETY+ EN ISO 20471  
MULTINORM OVERALL

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Manchetten met klittenband
• Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
• Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
• Hamerlus en duimstokzak
• Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Antistatisch en vlamvertragend
• EN ISO 20471 klasse 3

2222

SAFETY+ MULTINORM



5040-820

4oabW

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM VEST

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  75% katoen/24% polyester/ 
 1% antistatische vezel, 300 g/m2

WAS

• Met klittenbandsluiting aan de voorzijde
• Reflectiebanden op schouders en taille
• Antistatisch en vlamvertragend
• EN ISO 20471 klasse 2

2323
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1284-172

4oabW

620 2025

6 20 25 38

Multinorm
inherent

SAFETY+ MULTINORM INHERENT JACK

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/
 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Knopenlijst en rits aan de voorzijde
• Met verlengd achterpand
• Brede plooi in het rugpand
• Buitenzakken met, o.a. Napoleonzak bij knopenlijst
• Verstelbare manchetten met klittenbandsluiting
• Antistatisch en vlamvertragend
• Geschikt voor industrieel wassen

Bij speciale orders (meerprijs) kunnen deze  
kleuren naar keuze worden gecombineerd:

ALLE MODELLEN ZIJN VAN EEN ANTISTATISCHE EN 
VLAMVERTRAGENDE STOF EN HEBBEN DOORDACHTE 
DETAILS BIJ ZAKKEN EN PLOOIEN ZODAT GLOEIENDE 

SPETTERS ZICH NIET KUNNEN VASTZETTEN

2424

SAFETY+ MULTINORM INHERENT



2284-172

3284-172

4oabW

4oabW

620 2025

620 2025

SAFETY+ MULTINORM INHERENT BROEK

MAAT  44-62 / 22-28 / 90-114

KWALITEIT  47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/
 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Ergonomisch gevormde kniepartij
• Achterzakken met klep en klittenbandsluiting
• Dijbeenzak met inwendige lus
• Dijbeenzak met box-effect
• Duimstokzak met klep
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Antistatisch en vlamvertragend
• Geschikt voor industrieel wassen

SAFETY+ MULTINORM INHERENT AMERIKAANSE OVERALL

MAAT  44-62 / 22-28 / 90-114

KWALITEIT  47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/
 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen 
dat vonken zich vastzetten

• Elastisch rugpand en verstelbare bretels
• Borstzak met klep en klittenbandsluiting en zijzakken met ritssluiting
• Dijbeenzak met inwendige lus
• Dijbeenzak met box-effect
• Duimstokzak met klep
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Antistatisch en vlamvertragend
• Geschikt voor industrieel wassen
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4284-172

4oabW

620 2025

1935-830

1006

4osnW

Alleen voor speciale 
bestellingen

SAFETY+ MULTINORM  
INHERENT OVERALL

MAAT  XS-4XL / (K)XS-(K)4XL / (L)XS-(L)4XL

KWALITEIT  47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/
 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten 

• Dubbele knopenlijst en verdekte ritssluiting aan de voorzijde
• Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
• Elastiek in de taille
• 2 steekzakken met intast
• Buitenzakken met, o.a. Napoleonzak bij knopenlijst
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting aan de onderzijde
• Antistatisch en vlamvertragend
• Geschikt voor industrieel wassen

SAFETY+ EN ISO 20471  
MULTINORM WINTERJACK

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 
 20% viscose FR/1% antistatische vezels, 320 g/m2

 Voering: 100% katoen met gequilt
 polyester nonwoven FR fabric

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Dubbele knopenlijst
• Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
• Membraan tegen binnendringend vocht
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Antistatisch en vlamvertragend
• EN ISO 20471 klasse 2
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1285-172

4oabW

20 25 38

Multinorm
inherent

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM  
INHERENT JACK

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/
 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Dubbele knopenlijst en verdekte ritssluiting aan de voorzijde
• Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
• Met verlengd achterpand
• Buitenzakken met, o.a. Napoleonzak bij knopenlijst
• Antistatisch en vlamvertragend
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Geschikt voor industrieel wassen
• EN ISO 20471 klasse 2

Voor speciale orders (meerprijs) kan de contrastkleur 
(kleur 6) worden gewijzigd in de volgendekleuren:

ALLE MODELLEN ZIJN VAN EEN ANTISTATISCHE EN 
VLAMVERTRAGENDE STOF EN HEBBEN DOORDACHTE 
DETAILS BIJ ZAKKEN EN PLOOIEN ZODAT GLOEIENDE 

SPETTERS ZICH NIET KUNNEN VASTZETTEN
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2285-172

3285-172

4oabW

4oabW

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM  
INHERENT BROEK

MAAT  44-64 / 22-28 / 90-114

KWALITEIT  47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/
 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
• Achterzakken met klep en klittenbandsluiting
• Dijbeenzak met inwendige lus met D-ring
• Dijbeenzak met box-effect
• Duimstokzak met klep
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Antistatisch en vlamvertragend
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Geschikt voor industrieel wassen
• EN ISO 20471 klasse 2

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM  
INHERENT AMERIKAANSE OVERALL

MAAT  44-62 / 22-28 / 90-114

KWALITEIT  47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/
 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
• Elastisch rugpand en verstelbare bretels
• Borstzak met klep en klittenbandsluiting en zijzakken met ritssluiting
• Dijbeenzak met inwendige lus met D-ring
• Dijbeenzak met box-effect
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Antistatisch en vlamvertragend
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Geschikt voor industrieel wassen
• EN ISO 20471 klasse 2
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4285-172

4oabW

Alleen voor speciale 
bestellingen

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM  
INHERENT OVERALL

MAAT  XS-4XL / (K)XS-(K)4XL / (L)XS-(L)4XL

KWALITEIT  47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/
 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten 
• Dubbele knopenlijst en verdekte ritssluiting aan de voorzijde
• Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
• Elastiek in de taille
• Praktische zakken, o.a. dijbeenzak met box-effect
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting aan de onderzijde
• Antistatisch en vlamvertragend
• Vlamvertragende reflectiebanden
• Geschikt voor industrieel wassen
• EN ISO 20471 klasse 3
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1285-830

4oanW

1006

10 20 25 38 47

Multinorm
inherent

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM  
INHERENT JACK

MAAT  XS-4XL

KWALITEIT  31% polyester/28% modacryl/20% aramide/
 20% viscose FR/1% antistatische vezel, 320 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen  
dat vonken zich vastzetten

• Dubbele knopenlijst en verdekte ritssluiting aan de voorzijde
• Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
• Met verlengd achterpand
• Buitenzakken met, o.a. Napoleonzak bij knopenlijst
• Antistatisch en vlamvertragend
• Vlamvertragende reflectiebanden
• EN ISO 20471 klasse 2

Bij speciale bestellingen (meerprijs) kan de fluorescente 
stof in kleur 10, 38 of 47 naar wens worden  

gecombineerd met contrast metergoed in de kleur:

ALLE MODELLEN ZIJN VAN EEN ANTISTATISCHE EN 
VLAMVERTRAGENDE STOF EN HEBBEN DOORDACHTE 
DETAILS BIJ ZAKKEN EN PLOOIEN ZODAT GLOEIENDE 

SPETTERS ZICH NIET KUNNEN VASTZETTEN
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2285-830

3285-830

4oanW

4oanW

1006

1006

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM  
INHERENT BROEK

MAAT  44-62 / 22-28 / 90-114

KWALITEIT  31% polyester/28% modacryl/20% aramide/
 20% viscose FR/1% antistatische vezel, 320 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
• Achterzakken met klep en klittenbandsluiting
• Dijbeenzak met inwendige lus
• Dijbeenzak met box-effect
• Duimstokzak met klep
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Antistatisch en vlamvertragend
• Vlamvertragende reflectiebanden
• EN ISO 20471 klasse 2

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM  
INHERENT AMERIKAANSE OVERALL

MAAT  44-62 / 22-28 / 90-114

KWALITEIT  31% polyester/28% modacryl/20% aramide/
 20% viscose FR/1% antistatische vezel, 320 g/m2

WAS

• Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
• Elastisch rugpand en verstelbare bretels
• Borstzak met klep en klittenbandsluiting en zijzakken met ritssluiting
• Dijbeenzak met inwendige lus
• Dijbeenzak met box-effect
• Duimstokzak met klep
• Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
• Antistatisch en vlamvertragend
• Vlamvertragende reflectiebanden
• EN ISO 20471 klasse 2
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7240-214

7241-214

8odbW

8odbW

6

6

SAFETY+ ONDERHEMD

MAAT  S-3XL

KWALITEIT   50% katoen/39% acryl/10% viscose/ 
 1% antistatische vezel, 160 g/m2

WAS

• Zacht en ademend
• Lange mouwen
• Ribtricot in de nek en mouwen

SAFETY+ LANGE ONDERBROEK

MAAT  S-3XL

KWALITEIT   50% katoen/39% acryl/10% viscose/ 
 1% antistatische vezel, 160 g/m2

WAS

• Zacht en ademend
• Lange pijpen
• Elastiek in de taille
• Ribstof onderaan de pijpen
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8240-216

8odbW

9240-215

8odbW

6

6

SAFETY+ SWEATSHIRT

MAAT  S-3XL

KWALITEIT   50% katoen/39% acryl/10% viscose/ 
 1% antistatische vezel, 260 g/m2

WAS

• Ideaal voor onder het werkjack 
• Ribtricot in de nek en mouwen
• Kan worden gedragen in combinatie met broek  

of overall in plaats van het werkjack

SAFETY+ POLOSHIRT

MAAT  S-3XL

KWALITEIT   50% katoen/39% acryl/10% viscose/ 
 1% antistatische vezel, 220 g/m2

WAS

• Ideaal voor onder het werkjack 
• Lange mouwen
• Ribstof en knoopsluiting in de kraag 
• Ribstof in de mouwen
• Kan worden gedragen in combinatie met broek  

of overall in plaats van het werkjack
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GEBRUIKSAANWIJZING
EN ISO 11611, EN ISO 11612,  EN 1149-5, EN 13034, FprEN 61482-2 en EN ISO 20471.

Zie het onderhoudsetiket van het artikel voor de gecertificeerde norm(en) en classificatie.

ALGEMENE INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
• Op de werkplek kunnen zich verschillende gevaarlijke situaties en ongelukken 

tegelijk voordoen. Daarom kozen we voor een multifunctionele stof met brand-
vertragende en antistatische eigenschappen, die bestand is tegen elektrische 
vlamboogflitsen.

• Beschermende kleding voor werknemers die aan hitte wordt blootgesteld en 
volgens de bovengenoemde normen wordt geproduceerd, is vlamvertragend bij 
onvoorzien contact met vlammen.

• De producten van Safety+ mogen alleen worden gedragen als combinatie van een 
jas of stofjas met een broek of tuinbroek met dezelfde of een hogere classificatie.

• De overall is het enige stuk dat afzonderlijk, zonder jas of stofjas, mag worden 
gedragen.

• Wanneer de kleding wordt gedragen, moet deze volledig dichtgemaakt zijn voor 
een volledige bescherming.

• De beschermende eigenschappen van de werkkleding zijn pas effectief als de 
kleding correct wordt gedragen.

• Wij raden u aan de beschermende kleding te proberen voordat u uw definitieve 
keuze maakt.

• Normale slijtage, wassen en eventuele verontreiniging kunnen de vlamver-
tragende en elektrostatische eigenschappen van de kleding beïnvloeden en/of 
verminderen.

• Als de gebruiker zonnebrandachtige symptomen van UVB-penetratie ervaart, 
moet de kleding indien mogelijk worden gerepareerd of vervangen, en moet het 
gebruik van extra, meer bestendige beschermende lagen worden overwogen.

• Was en onderhoud het product volgens de was- en onderhoudsinstructies om een 
optimale levensduur te waarborgen.

• Metalen in kleding, bijvoorbeeld knopen en draden (gebruikt voor antistatisch 
effect), moeten uiteraard worden vermeden. Spanning kan van de kleding op het 
lichaam worden overgebracht, wat elektrische schok kan veroorzaken. Metalen 
knopen aan de buitenkant moeten ook worden vermeden, want deze kunnen 
kortsluiting veroorzaken.

• Mogelijk zijn extra beschermingsmiddelen vereist.
• De beschermende kleding is zo ontworpen dat deze snel kan worden verwijderd.
• De kleding kan samen met de normale afvalinzameling of -verbranding worden  

weggegooid.
• De kleding beschermt de drager alleen tegen kortstondig en onvoorzien contact 

met vlamboogflitsen. Wij adviseren een extra isolerende laag kleding bij een 
verhoogd risico op een elektrische schok.

• Kleding die is geproduceerd in overeenstemming met de vermelde normen, is 
ontworpen om de drager te beschermen tegen kortstondig en onvoorzien contact 
met stroomgeleidende componenten tot maximum 100 V gelijkspanning.

• De beschikbare maten voor de bovenkleding gaan van XS tot min. 4XL en voor  
de onderkleding van maat 72 tot min. 116.

EN ISO 11611: 2015 BESCHERMING TIJDENS  
HET LASSEN EN VERWANTE WERKZAAMHEDEN
• De kleding biedt de drager beperkte bescherming tegen vlammen, spatten 

van gesmolten metaal, stralingswarmte en kortstondig onvoorzien elektrisch 
contact.

• De vonkbestendige werking van beschermende kleding wordt snel teniet 
gedaan wanneer deze wordt gedragen met licht ontvlambare kledingstukken. 
Daarom is het belangrijk dat overhemden, T-shirts en jassen brandwerend zijn. 

Als ondergoed raden wij zuiver katoen aan en geen synthetische materialen 
zoals polyester en polypropyleen.

• Richtlijnen voor de keuze van de juiste klasse volgens EN ISO 11611: klasse 1 = 
gaslassen, TIG, MIG, microplasmalassen, puntlassen, solderen en MMA-lassen 
(met een afgeschermde elektrode). Omgevingsomstandigheden: Gebruik van 
autogeen- en/of plasmasnijders, apparatuur voor weerstandlassen, thermische 
lasapparatuur en lastafels.

• Richtlijnen voor de keuze van de juiste klasse volgens EN ISO 11611: klasse 2 
= MMA-lassen (met normale of cellulose-elektroden), MAG-lassen (met CO2 of 
gemengde gassen), MIG-lassen (hoogspanning), booglassen, plasmasnijden, 
gutsen, autogeensnijden en thermisch spuiten. Omgevingsomstandigheden: 
Werken in kleine, gesloten ruimtes of lassen/snijden boven het hoofd of in 
vergelijkbare moeilijke posities.

• Bij het lassen zal een toename van het zuurstofgehalte in de lucht de vlam-
beperkende eigenschappen van de beschermende kleding verminderen. 
Voorzichtigheid is geboden bij het lassen in kleine ruimtes, waar de atmosfeer 
kan worden verrijkt met zuurstof.

• Extra lichaamsbescherming kan nodig zijn, bv. bij het lassen boven hoofdhoogte.
• Was en onderhoud het product volgens de was- en onderhoudsinstructies om 

een optimale levensduur te waarborgen.
• Het elektrisch isolerend effect van de beschermende kleding wordt verminderd 

door transpiratie, water, vocht en verontreiniging.

EN ISO 11612: 2015 BESCHERMING  
TEGEN HITTE EN VLAMMEN
• Het vlamvertragende effect van beschermende kleding wordt snel teniet gedaan 

als deze wordt gedragen met licht ontvlambare kledingstukken. Daarom is het 
belangrijk dat overhemden, T-shirts en jassen brandwerend zijn. Als ondergoed 
raden wij zuiver katoen of vlamwerende materialen aan, en geen synthetische 
materialen zoals polyester en polypropyleen.

• Waarschuwing: Als de kleding direct tegen de huid wordt gedragen, bestaat er 
nog steeds een risico op brandwonden als vloeibare metaalspatten in contact 
komen met de beschermende kleding.

• Bij producten met de codeletter E (bescherming tegen aluminiumspatten) moet 
de gebruiker de ruimte verlaten en onmiddellijk het kledingstuk verwijderen als 
er aluminiumspatten op de kleding komen.

• De vlamvertragende eigenschappen zullen minder effectief zijn als de  
beschermende kleding verontreinigd is met brandbare materialen.

• Was en onderhoud het product volgens de was- en onderhoudsinstructies om 
een optimale levensduur te waarborgen.

EN ISO 11611 VLAMVERSPREIDING

A1 Oppervlakte-ontvlamming

A2 Ontbranding langs rand

EN ISO 11611 KLASSE 1 KLASSE 2

Spetters 15 druppels 25 druppels

Stralingswarmte RHTI
overdrachtsindex ≥ 7 sec. ≥ 16 sec.

EN ISO 11612 VLAMVERSPREIDING

A1 Oppervlakte-ontvlamming

A2 Ontbranding langs rand

EN ISO 11612 HTI 24 WAARDE (GEDEFINIEERD IN ISO 9151)

Convectiewarmte, in sec. MIN. MAX.

B1 4 <10,0

B2 10 <20,0

B3 20

EN ISO 11612 RHTI 24 WAARDE (GEDEFINIEERD IN ISO 6942)

Stralingswarmte in sec. MIN. MAX.

C1 7 20

C2 20 50

C3 50 <95,0

C4 95

EN ISO 11612
SPETTER GESMOLTEN ALUMINIUM, IN GRAM

Min. Max.

D1 100 <200

D2 200 <350

D3 350

EN ISO 11612
SPETTER GESMOLTEN STAAL, IN GRAM

MIN. MAX.

E1 60 <120

E2 120 <200

E3 200

EN ISO 11612
CONTACTWARMTE IN SEC., DREMPELWAARDE

MIN. MAX.

F1 5 <10

F2 10 <15

F3 15

Het product is niet getest onder EN343 Wxx

XS = 88 cm

S = 94 cm

M = 100 cm

L = 106 cm

XL = 112 cm

2XL = 118 cm

3XL = 124 cm

4XL = 130 cm

72 = 72 cm

76 = 76 cm

80 = 80 cm

84 = 84 cm

88 = 88 cm

92 = 92 cm

96 = 96 cm

100 = 100 cm

104 = 104 cm

108 = 108 cm

112 = 112 cm

116 = 116 cm

K80 = 80 cm

K84 = 84 cm

K88 = 88 cm

K92 = 92 cm

K96 = 96 cm

K100 = 100 cm

K104 = 104 cm

L80 = 80 cm

L84 = 84 cm

L88 = 88 cm

L92 = 92 cm

L96 = 96 cm

L100 = 100 cm

L104 = 104 cm

Lichaamslengte
170-194 cm

Lichaamslengte
175-185 cm

Lichaamslengte
170-175 cm

Lichaamslengte
180-194 cm

Borstbreedte in cm
voor elke maat

Taillebreedte in cm
voor elke maat
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EN 1149-5:2018 ELEKTROSTATISCHE  
EIGENSCHAPPEN - DEEL 5: MATERIAAL-
PRESTATIES EN ONTWERPEISEN
• De persoon die de elektrostatisch dissipatieve kleding draagt, moet goed 

geaard zijn. De weerstand tussen de huid en de aarde moet minder dan 108 Ω 
bedragen, bijvoorbeeld door het dragen van geschikt schoeisel op dissipatieve 
of geleidende vloeren.

• Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding mag niet open zijn of  
verwijderd worden in geval van een ontvlambare of explosieve atmosfeer of  
bij het hanteren van ontvlambare of explosieve stoffen.

• Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding is bestemd om te worden 
gedragen in de zones 1, 2, 20, 21 en 22 (zie EN 60079-10-1 [7] en EN 60079-10-2 
[8]), waarin de minimale ontstekingsenergie van een explosieve atmosfeer niet 
minder dan 0,016 mJ bedraagt.

• Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding mag niet worden gebruikt 
in zuurstofrijke atmosferen of in zone 0 (zie EN 60079-10-1 [7]) zonder vooraf-
gaande toestemming van de verantwoordelijke veiligheidsingenieur.

• De elektrostatisch dissipatieve prestaties van de elektrostatisch dissipatieve 
beschermende kleding kan worden beïnvloed door slijtage, wassen en  
eventuele verontreiniging.

• Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding moet zodanig worden 
gedragen dat deze bij normaal gebruik (met inbegrip van buigbewegingen) 
permanent alle niet-conforme materialen bedekt.

• Metalen in kleding, bijvoorbeeld knopen en draden (gebruikt voor antistatisch 
effect), moeten uiteraard worden vermeden. Spanning kan van de kleding op 
het lichaam worden overgebracht, wat elektrische schok kan veroorzaken.  
Blootliggende metalen knopen moeten ook worden vermeden, want deze 
kunnen kortsluiting veroorzaken.

• Bij een correcte aarding heeft de beschermende kleding antistatische  
eigenschappen volgens EN 1149-5 en is deze geschikt voor gebruik in explosieve 
atmosferen (ATEX) (met uitzondering van zuurstofverrijkte ontvlambare  
atmosferen).

EN 13034+A1:2009 BESCHERMING  
TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIËN
• De kleding beschermt de drager tegen verschillende chemicaliën. 
• EN 13034+A1:2009 test de volgende stoffen: H2SO4 30% klasse 3/3,  

NaOH 10% klasse 3/2, O-xylène geen klassering, Butanol-l geen klassering.
• De stof wordt aan de volgende tests onderworpen: Dimensionale stabiliteit; 

goedgekeurd, slijtvastheid: Klasse 3, diagonale scheurweerstand: Klasse 2: 
treksterkte:  Klasse 5, penetratietest: Klasse 2.

• Niet geschikt voor gebruik in gebieden waar het zuurstofgehalte hoger is dan 
21% zonder de goedkeuring van de veiligheidsfunctionaris.

• Bij een ongeval met vloeibare chemicaliën of ontvlambare vloeistoffen moeten 
de aangetaste kledingstukken onmiddellijk worden verwijderd en zonder in 
contact te komen met de huid worden weggegooid.

• Om de weerstand tegen chemicaliën van de stof (EN 13034+A1:2009) te 
reactiveren, moeten de kledingstukken opnieuw worden behandeld in de 
stoomtunnel of droogtrommel

• bij een temperatuur van 90°C (zie ISO 15797 8A)
• Na elke vijfde wasbeurt opnieuw behandelen met HYDROB FC om te voldoen 

aan de eisen van EN 13034+A1:2009.
• Wij raden aan de beschermende eigenschappen van de kledingstukken te testen 

alvorens ze opnieuw te gebruiken om het beschermingsniveau te waarborgen.

FprEN 61482-2:2018/FprAA:2018  
BESCHERMING TEGEN DE THERMISCHE 
GEVAREN VAN EEN ELEKTRISCHE VLAMBOOG
Waarschuwing! Niet alle stroomgeleidende delen van vlambooginstallaties kunnen 

worden geïsoleerd tegen direct contact.

• Er moet rekening worden gehouden met de omgevingsomstandigheden en de 
risico's op de werkplek.

• Afwijkingen van de parameters in dit document kunnen leiden tot gevaarlijke 
situaties.

• Beschermende kleding moet in gesloten toestand worden gedragen.
• Beschermende kleding volgens deze norm is niet bedoeld om te worden 

gebruikt als elektrisch isolerende kleding en biedt geen bescherming tegen 
elektrische schokken.

• Beschermende kleding die verontreinigd raakt met vet, olie of ontvlambare 
vloeistoffen, of brandbare materialen mag niet worden gebruikt.

• Beschermende kleding die zodanig beschadigd is dat de beschermende 
eigenschappen ervan aangetast zijn (bv. gaten in het kledingstuk, niet werkende 
sluitingen) mag niet worden gebruikt.

• Voor volledige bescherming van het lichaam moet geschikte extra bescher-
mende uitrusting (helm met beschermend gelaatsscherm, beschermende 
handschoenen en schoeisel (laarzen)) worden gebruikt.

• Kleding zoals hemden, ondergoed of ondergoed van bijvoorbeeld polyamide, 
polyester of acrylvezels, die bij blootstelling aan vlambogen smelten, mag 
worden gebruikt.

• De kleding moet worden opgeslagen in een droge, donkere en goed geven-
tileerde ruimte.

• In geval van scheuren of andere schade mag de kleding niet gerepareerd 
worden door de drager.

EN ISO 20471: BESCHERMING EN CLASSIFICATIE
• Verschillende artikelen van de Safety + EN ISO 20471-kleding kunnen samen 

worden gedragen voor een betere zichtbaarheid.
• Een kledingstuk van klasse 3 moet aan het volgende voldoen: Een bovenstuk 

van veiligheidsklasse 2 moet worden gedragen met een broek of tuinbroek met 
twee reflectoren van veiligheidsklasse 2.

• Safety+ EN ISO 20471 beschermende kleding is CE-goedgekeurd en goedgeke-
urd in overeenstemming met EN ISO 20471. Het bovenste cijfer (X) in het picto-
gram geeft de klasse aan en het onderste cijfer (Y) verwijst naar de reflecterende 
waarde. De klasse van de veiligheidskleding geeft de minimumeisen aan voor 
het vereiste fluorescerend en reflecterend materiaal op de veiligheidskleding. 

• De bescherming kan worden verminderd wanneer de kleding vuil is. 
• Raadpleeg de wasinstructies voor de kwaliteit en classificatie van de stof.

“Dit product is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 van de Raad”

Beschermende kleding van ENGEL is goedgekeurd door:  EU-notified body no. 0200: 

FORCE Certification A/S, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby.

KLASSE FLUORESC. MATERIAAL REFLEX

Klasse 3 0.8 m2 0.2 m2

Klasse 2 0.5 m2 0.13 m2

Klasse 1 0.14 m2 0.10 m2

EN 61482-2 MIDDELVÆRDI AF LYSBUE KAPACITET  
W are [kJ]

DOBBELT STANDARDAFVIGELSE
[kJ]

Klasse 1 158 ± 34

Klasse 2 318 ± 44

FprEN 61482-2 MIDDENWAARDE VAN ENERGIE- 
INVLOED E io [kJ/m2 (cal/cm2)]

DUBBELE STANDAARDAFWIJKING
[kJ/m2 (cal/cm2)]

Klasse 1 135 (3,2) ± 56 (1,3)

Klasse 2 423 (10,1) ± 78 (1,9)

FprEN 61482-2 MIDDENWAARDE VAN  
VLAMBOOGCAPACITEIT W are [kJ]

DUBBELE STANDAARDAFWIJKING
[kJ]

Klasse 1 158 ± 34

Klasse 2 318 ± 44

EN 13034 REPELLENCY
INDEX

PENETRATION
INDEX

Klasse 1 > 95% < 1%

Klasse 2 > 90% < 5%

Klasse 3 > 80% < 10%

EN 13034 ABRASION RESIST-
ANCE (CYCLES)

TRAPEZOIDAL TEAR 
RESISTANCE (N)

TENSILE 
STRENGTH (N)

PUNCTURE
RESISTANCE (N)

Klasse 1 > 10 > 10 > 30 > 5

Klasse 2 > 500 > 20 > 60 > 10

Klasse 3 > 100 > 40 > 100 > 50

Klasse 4 > 1000 > 60 > 250 > 100

Klasse 5 > 1500 > 100 > 500 > 150

Klasse 6 > 200 > 150 > 1000 > 200
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F. Engel K/S · Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev
Tel. (+45) 7422 3535 · Fax (+45) 7422 3519 
export-sales@f-engel.com · www.engel.eu


