
Vlamvertragende en antistatische 
signalisatie regenjas

Falcon 
7229A2ET1

Onze antistatische Falcon signalisatie regenjas biedt een hoge mate van bescherming tegen hitte en vlammen. Toch is 
deze functionele jas, afgewerkt in 2 kleuren en met reflecterende FR tape, verrassend licht. Houdt elk zuchtje wind tegen 
door de elastische polsbanden te vernauwen en een kap vast te maken aan de rechtopstaande kraag. Met 2 zakken aan 
de binnen- en buitenkant, 1 borstzak, 1 Napoleonzak en 2 lussen voor gasdetectiemeters kunt u ook al uw materiaal kwijt. 

Dankzij het I.L.S.-systeem kunnen verschillende bijhorende fleeces, voeringen en softshells ingeritst worden.
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Falcon - 7229A2ET1

Europese normeringen
 » 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 ISO 20471 : 2013 / Class 3
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 1149-5 : 2008
 » 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
 » Rond ingezette mouwen
 » Elastische polsband met vernauwing d.m.v. 

klittenband
 » Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm)
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant
 » Ongevoerd
 » 2 binnenzakken
 » Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst 

worden

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

Maten
S - XXXL

Kleur
 » 278 Fluo Geel/Marine
 » 279 Fluo Oranje/Marine

In combinatie met
7235 - 7236 - 7238

I.L.S.
1666 - 1874 - 2578 - 496Z - 7231 - 7690 - 7759 - 7760 - 7761 - 7771 - 9387

Verpakking
5 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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