
Kap met ARC bescherming (Kl 1)

Akrar 
7203A2ET2

Bescherm uw hoofd tegen regenweer, vlammen en de opbouw van statische elektriciteit met de Akrar. 
Deze comfortabele afneembare kap is voorzien van kinbescherming. Deze kap kan aangebracht 

worden op verschillende daartoe voorziene jassen uit ons multi-norm gamma. Via de aanrijgkoord in 
de zoom en de vernauwing met klittenbandsluiting kunt u de kap volledig afstemmen naar uw wensen.
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Kap met ARC bescherming (Kl 
1)
Akrar - 7203A2ET2

Europese normeringen:
 » IEC 61482-2 : 2018 class 1 - ATPV 9.1 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E1 F1
 » EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
 » EN 1149-5 : 2018
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Afneembare kap met kinbescherming en klep
 » Kap met kinbescherming en aanrijgkoord in 

zoom, vernauwing met klittenbandsluiting

Stof:
SIOPOR® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + inherent 
FR breisel; ± 280 g/m² | 85% FR viscose + 15% para-aramide; ± 125 g/m²

Maten:  
XS - XXXL 

Kleur: 
 » B75 Marineblauw

In combinatie met: 
5908 – 7329 – 7330 – 7331 – 7429 – 7430

Verpakking: 
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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