
KENMERKEN
• Kwaliteit: 55% katoen/45% polyester, 280 gr/m2

• Verdekte ritssluiting
• Achterzak met klittenbandsluiting, twee zijzakken en een  
duimstokzak

• Riemlussen
• Kniezakken aan binnenzijde (kniestukken apart verkrijgbaar)
• Elastiek in rug
• Extra stevige stiksels bij het kruis
• Verlengbare broekspijpen
• Reflecterende tape horiziontaal en verticaal (RWS)
• Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 2.45.827.00

X-VIZ-STRONG
5825 RWS
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VISABILITY FIT COMFORT

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Bouw
• Transport & logistiek
• Overheidsdiensten
• Weg -en waterbouw
• Industrie
• Overslag
• Onderhoud
• Offshore

KLEUR
Fluor oranje

MATEN
46 t/m 64

VERPAKKING
• 1 stuk per transparante zak
• 10 stuks in omdoos

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

    19.HCN.92797 HOHENSTEIN HTTI

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

1



GERELATEERDE ARTIKELEN

X-VIZ-ULTRA 5805
Art. nr. 2.45.807.00

 X-VIZ-PRO 5815
Art. nr. 2.45.817.00

OPSLAGVOORSCHRIFTEN
De kleding dient op een schone, koele en droge plaats en niet 
gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de
kleding niet bloot aan direct zonlicht. Berg de kleding nooit nat op, 
altijd eerst hangend laten drogen. 

TESTINSTITUUT
Deze kleding is gecertificeerd door: Centexbel (Notified Body nr. 0493), 
Technologiepark 70, BE 9052 Gent, België.

CONFORMITEITSVERKLARING
Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag 
door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

VERKLARING PICTOGRAMMEN

UW LEVERANCIER:

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - Versie 1, 10-05-2021

oxxa-safety.com

OXXA ELIDA 2358 KNIESTUKKEN- Art. nr. 2.12.358.02

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

Max 25x

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid 
De EN ISO 20471:2013 norm legt vereisten vast voor kleding die tot doel heeft de aan-
wezigheid van de gebruiker visueel te benadrukken om hem meer te laten opvallen in 
gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht.

X = klasse voor het fluor, reflecterend oppervlak, 
       van 1 tot 3 (zie label voor juiste klasse)

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Fluorescerend materiaal 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

Reflecterend materiaal (verplichte lengte 
bij 50 mm brede stroken)

0,10 m2 
(2 m)

0,13 m2 
(2,6 m)

0,20 m2 
(4m)

Het cijfer naast het pictogram geeft aan in welke klasse het artikel valt. Dat hangt af van 
de minimum oppervlakte fluorescerend en reflecterend materiaal.

Let op! De reflecterende oppervlakte van klasse 1 kleding mag niet voorzien worden van 
een opdruk.

EN ISO 20471:2013+A1:2016

X

WASVOORSCHRIFTEN

MAAT ARTIKELNR.
EAN-CODE
1 STUK (POLYBAG)

EAN-CODE
10 STUKS (OMDOOS)

46 2.45.827.46 8718249054907 8718249054914

48 2.45.827.48 8718249054921 8718249054938

50 2.45.827.50 8718249054945 8718249054952

52 2.45.827.52 8718249054969 8718249054976

54 2.45.827.54 8718249054983 8718249054990

56 2.45.827.56 8718249055003 8718249055010

58 2.45.827.58 8718249055027 8718249055034

60 2.45.827.60 8718249055041 8718249055058

62 2.45.827.62 8718249055065 8718249055072

64 2.45.827.64 8718249055089 8718249055096

ARTIKELINFORMATIE


