
Vlamvertragende en antistatische 
regenkap

Barrington 
7238A2ET1

De Barrington is een 3-laagse afneembare kap met kinbescherming die u uitstekend beschermt 
tegen regen, wind, hitte en vlammen. De kap is voorzien van een aanrijgkoord en vernauwing 

d.m.v. klittenbandsluiting.

Beschikbaar tot einde voorraad.
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Vlamvertragende en 
antistatische regenkap
Barrington - 7238A2ET1

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 A2 B1 C1 E1 F1 W33
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/30H/40
 » EN ISO 11611 : 2007 / Class 1 - A1 A2
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » EN ISO 13688 : 2013
 » only applicable for SIOPOR Excell hood in combination with SIOPOR Excell jacket/overall of same 

protection level

Buitenkant: 
 » Kap met kinbescherming en aanrijgkoord in 

zoom, vernauwing met klittenbandsluiting
 » 3 drukknopen aan de achterkant van de kap om 

deze te bevestigen aan de jas

Binnenkant: 
 » Ongevoerd

Stof:
SIOPOR® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + inherent 
FR breisel; ± 300 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » B75 Marineblauw

In combinatie met: 
7229 – 7237 – 7252

Verpakking: 
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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