
Signalisatie broek met ARC 
bescherming

Bakki 
022VN2PIP

Dankzij de dubbelgestikte reflecterende FR banden en fluorescerende kleur valt u altijd en overal op met deze 
signalisatiebroek. Hoewel deze broek vervaardigd werd uit een lichte stof (260 g/m²), blijft de beschermingsgraad hoog. 

Deze broek met ARC-bescherming is bovendien antistatisch en biedt ook een uitstekende bescherming tegen hitte 
en metaalspatten.Deze zeer comfortabele en tevens praktische broek (5 zakken!) is gemaakt uit een lichte, inherent 

vlamvertragende, ademende en soepele stof met vochtregulerende eigenschappen, onschadelijk voor de huid.
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Signalisatie broek met ARC 
bescherming
Bakki - 022VN2PIP

Europese normeringen: (gebaseerd op maat L)

 » IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 8.0 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
 » EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
 » EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » 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 Light: 57% aramide + 42% polyester + 1% AST; ± 260 g/m²

Maten:  
EUR: Short: 48 - 58
Regular: 44 - 64
Long: 46 - 56 

Kleur: 
 » 048 Fluo Oranje/Marine
 » 049 Fluo Geel/Marine

In combinatie met: 
020V

Verpakking: 
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies:
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