
Kap met ARC bescherming (Kl 1)

  Derby 

De Derby is een kap met ARC-bescherming gemaakt uit onze hoogkwalitatieve Sio-Safe Aqua stof. Het gelamineerd 
weefsel is goed ademend waardoor het aangenaam werken blijft. De afneembare kap met klep en kinbescherming 
kan volledig aan u aangepast worden met het aanrijgkoord en de vernauwing met klittenbandsluiting. Deze kap kan 

aangebracht worden op verschillende daartoe voorziene jassen uit ons multinorm gamma.

Beschikbaar tot einde voorraad.
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Kap met ARC bescherming (Kl 
1)
Derby - 7228A2LE8

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » IEC 61482-2 : 2018 / Class 1
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1 B2 C2 E3 F2
 » EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
 » EN ISO 11611 : 2015 / Class 2 - A1
 » EN 1149-5 : 2018
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 343 : 2019 / Class 4-3-X
 » EN ISO 13688 : 2013
 » only applicable for Sio-Safe Aqua hood in combination with Sio-Safe Aqua jacket/overall of same 

protection level

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

zoom, vernauwing met klittenbandsluiting

Binnenkant: 
 » Vaste vlamvertragende katoen voering

Stof:
Sio-Safe™ Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 88% FR katoen + 12% PA + AST in ripstop met PU laminaat; 
± 335 g/m²

Maten:  
S - XXXL 

Kleur: 
 » BS0 Blauw

In combinatie met: 
7227 – 7227

Verpakking: 
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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