
 Bavetbroek met ARC bescherming 

 Gramat  
 023VN2PF9 

 Licht / Comfortabele en ademende stof, zacht en soepel / Inherent vlamvertragende 
eigenschappen / Zeer goede vochtregulerende eigenschappen / Niet allergeen en onschadelijk 

voor de huid / Versterkte naden voor een verhoogde bestendigheid en langere levensduur / 
hogere slijtweerstand / krimpbestendig / uitstekende bestendigheid tegen pilling   
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 Bavetbroek met ARC 
bescherming 
 Gramat - 023VN2PF9 

 Europese normeringen
 » IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 12.0 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 A2 B1 C1 E3 F1
 » EN ISO 11611 : 2007 / Class 1 - A1 A2
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6 »
 » CE
 » EN ISO 13688 : 2013 

 Buitenkant
 » Gulp met ritssluiting
 » 1 opgezette borstzak met ritssluiting en klep met 

verborgen drukknoopsluiting
 » 2 opgezette steekzakken met klep met 

verborgen drukknoopsluiting
 » 1 opgezette dijbeenzak met klep en 

verborgen drukknoopsluiting
 » 1 achterzak met klep en 

verborgen drukknoopsluiting
 » 1 stokmeterzak met klep en 

verborgen drukknoopsluiting
 » 2 doorsteekgleuven
 » Kniezakken
 » 2 verstelbare elastische bretels met gespsluiting
 » Borst- en rugbovenstuk
 » Verborgen knoopsluiting (2x) aan de zijkanten 

 Binnenkant
 » Verstelbare elastische taille
 » Identifi catie label 

 Stof
Sio-safe Extra: 54% modacryl + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m² 

 Maten
48S - 58S | REGULAR 44 - REGULAR 64 | 46L - 56L 

 Kleur
 » B98 Marineblauw
 » M44 Grijs
 » H46 Korenblauw 

 In combinatie met
019V 

 Verpakking
10 stuks per doos 

 Was- en onderhoudsinstructies 
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