
Signalisatie hemd met ARC 
bescherming

Colne 
068VA2PIC

Voel u comfortabel en veilig in dit signalisatiehemd met ARC-bescherming. De lichte stof is niet alleen 
vlamvertragend en antistatisch, maar heeft ook goede vochtregulerende eigenschappen. Het hemd is voorzien van 

gelaste, gesegmenteerde reflecterende tape om uw zichtbaarheid te verhogen. De kleppen van de 2 opgezette 
borstzakken zijn voorzien van een biesje in contrasterende kleur en geven het geheel een modieuze look.
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Signalisatie hemd met ARC 
bescherming
Colne - 068VA2PIC

Europese normeringen
 » IEC 61482-2 : 2009 class 1 - EBT 6.4 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 F1
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Omlegkraag
 » Verborgen drukknoopsluiting onder beleg
 » 2 opgezette borstzakken met klep met 

verborgen drukknoopsluiting
 » 1 lus voor gasdetectiemeter
 » Rond ingezette mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
 » Gelaste, gesegmenteerde reflecterende tape

Stof
54% modacryl + 44% katoen + 2% AST; ± 180 g/m ²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » 049 Fluo Geel/Marine

Verpakking
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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