
Signalisatie broek met ARC 
bescherming

Matour 
022VN2PF9

Veiligheid voorop met de Matour signalisatiebroek: u bent zeer goed zichtbaar door de dubbelgestikte reflecterende FR 
banden en optimaal beschermd door de ARC beschermende eigenschappen van deze broek. De stof heeft enerzijds 
inherent vlamvertragende en antistatische eigenschappen en anderzijds vochtregulerende eigenschappen waardoor 

de broek niet alleen ademend en soepel is, maar u tegelijk ook beschermt tegen hitte en metaalspatten. Met 5 zakken, 
kniezakken voor bescherming en een elastische taille met riemlussen is deze broek bovendien ook zeer praktisch.
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Signalisatie broek met ARC 
bescherming
Matour - 022VN2PF9

Europese normeringen
 » IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 8.8 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
 » EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Verborgen knoopsluiting / Gulp met ritssluiting
 » 2 ingezette zakken met beleg
 » 1 opgezette dijbeenzak met klep en 

verborgen drukknoopsluiting
 » 1 achterzak met klep en 

verborgen drukknoopsluiting
 » 1 stokmeterzak met klep en 

verborgen drukknoopsluiting
 » Elastische taille
 » Kniezakken
 » Taille met lussen voor riem
 » Dubbel gestikte (2x2) vlam vertragende 

reflecterende strepen (70mm)

Binnenkant
 » Identificatie label

Stof
Sio-Safe™ Extra: 54% modacryl + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²

Maten
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L

Kleur
 » 049 Fluo Geel/Marine

In combinatie met
020V

Verpakking
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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