
Signalisatie regenbavetbroek met ARC 
bescherming (Kl 2)

Pedley 
1004A2LK2

Hoog kwalitatief gelamineerd weefsel. Zeer goed ademend.
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Signalisatie regenbavetbroek 
met ARC bescherming (Kl 2)
Pedley - 1004A2LK2

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 ISO 20471 : 2013 / Class 1
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-3
 » CE
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Gulp met ritssluiting
 » 1 opzette borstzak met ritssluiting
 » 1 opgezette zak met klittenbandsluiting
 » Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. 

klittenbandsluiting onderaan
 » Knieversterking
 » Ritssluiting met split met flap onderaan het been
 » Taille met elastiek aan de achterkant
 » Borst- en rugbovenstuk

Binnenkant
 » Vaste vlamvertragende katoen voering

Stof
Sio-safe Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 60% FR modacryl + 40% FR katoen (& AST) ripstop met PU 
laminaat; ± 310 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » 143 Fluo Geel/Marine

In combinatie met
1005 - 7241

Verpakking
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies

M
od

ifi
ca

tio
n 

da
te

:   0
7-

0
9-

20
17

 0
4:

42
 


