
Sweater met ARC bescherming

Melfi 
549AA2MR3

De Melfi ziet er uit als een eenvoudige marineblauwe sweater met lange mouwen, maar 
hij beschermt u wel tegen industriële gevaren zoals vlamboogoverslag, hitte, vlammen en 

vlamverspreiding. Deze sweater met ARC-bescherming is afgewerkt met ronde hals en elastische 
zoom en polsbanden. Eenvoudig maar doeltreffend.
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Sweater met ARC 
bescherming
Melfi - 549AA2MR3

Europese normeringen
 » IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 14,8 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 F1
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/5H/40
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Ronde hals
 » Rond ingezette mouwen
 » Elastische polsband
 » Elastische zoom

Stof
55% modacryl + 43% katoen + 2% AST; ± 300 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » B75 Marineblauw

Verpakking
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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