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Regenjas met ARC 
bescherming (Kl 2)
Newton - 7240A2LE9

Europese normeringen
 » IEC 61482-2 : 2009 / Class 2 

 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 B2 C2 E3 F2 W33
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/25H/40
 » EN ISO 11611 : 2007 / Class 2 - A1 

 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (6)
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-3
 » CE
 » EN 340 : 2003

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar)
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 1 opgezette borstzak
 » 2 opgezette zakken met klep
 » 2 lussen voor gasdetectiemeters
 » 1 Napoleon zak
 » 1 mouwzak + pennenzak
 » Rond ingezette mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » Elastische vernauwing in de rug
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant
 » Vaste vlamvertragende katoen voering
 » 1 binnenzak
 » Binnenzak voor opbergen kap
 » Ritsopening in de rugvoering voor het 

aanbrengen van logo’s
 » Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst 

worden

Stof
Sio-safe Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 88% FR katoen + 12% PA (& AST) in ripstop met PU laminaat; 
± 335 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » BS0 Blauw

In combinatie met
6144 - 7242

I.L.S.
7230 - 7690 - 9633 - 9634 - 9643 - 9644 - 9896

Verpakking
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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