
Signalisatie regenparka met ARC 
bescherming (Kl 2)

  Riverton 

Maak kennis met de Riverton. Deze signalisatie regenparka met ARC-bescherming klasse 2 is gemaakt uit een 
gelamineerde stof die perfect water- en winddicht is. De vele zakken (6 aan de buitenkant en 1 binnenin), de 2 lussen 

voor gasdetectiemeters, de mouwvernauwing en de mogelijkheid om een kap (apart verkrijgbaar) vast te maken aan de 
rechtopstaande kraag, maken dit een zeer functionele regenparka. De stof is comfortabel en ook de elastische vernauwing 

in de rug zorgt ervoor dat u zich soepel kunt bewegen.

Beschikbaar tot einde voorraad.



Ontdek onze 
producten

Copyright © 2020 Sioen Industries. Alle rechten voorbehouden. info@sioen.com 
Sioen nv is een dochtermaatschappij van Sioen Industries Group. De werkelijke textielkleuren kunnen enigszins afwijken van de geprinte kleuren. We zijn niet verantwoordelijk voor printfouten.

© 2020 - Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopor® en het SIOEN logo zijn handelsmerken van de Sioen Industries Group.  
 
Let wel, al de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen. Er wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden. Al onze 
technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of stijlkenmerken 
van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken. Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele 
aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn. 

SIOEN hoofdkantoor 
Fabriekstraat 23 
B-8850 Ardooie 

Belgium 
T: +32 (51) 740 800 
F: +32 (51) 740 962 

www.sioen-ppc.com

Signalisatie regenparka met 
ARC bescherming (Kl 2)
Riverton - 7241A2LKA

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » IEC 61482-2 : 2018 APC2 - ATPV 40.5 cal/cm²
 » 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 ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 343 : 2019 / Class 4-3-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant: 
 » Rechtopstaande kraag
 » Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar)
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 1 opgezette borstzak
 » 2 opgezette zakken
 » 2 lussen voor gasdetectiemeters
 » 1 Napoleon zak
 » 1 mouwzak + pennenzak
 » Ronde mouwen
 » Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » Elastische vernauwing in de rug
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant: 
 » Vaste vlamvertragende katoen voering
 » 1 binnenzak
 » Ritsopening in de rugvoering voor het 

aanbrengen van logo’s
 » Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst 

worden

Stof:
Sio-Safe™ Aqua: 2-laags gelamineerd weefsel: 60% FR modacryl + 40% FR katoen (& AST) in ripstop met 
PU laminaat; ± 310 g/m² | 100% katoen FR; ± 185 g/m²

Maten:  
XS - XXXL 

Kleur: 
 » 143 Fluo Geel/Marine

In combinatie met: 
1004 – 7242

I.L.S.: 
7690 – 7870 – 9375 – 9376 – 9633 – 9634 – 9705

Verpakking: 
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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