Fire Max 3 - Jakke - Nomex
Produktnummer: VM141200
Sertifisert i henhold til EN 469:2005+A1:2006 og annex B
(høyeste beskyttelsesnivå Xf2, Xr2, Y2 og Z2) og EN 1149-5
Sertifisert i henhold til EN 469:2005+A1:2006 og annex B
(høyeste beskyttelsesnivå Xf2, Xr2, Y2 og Z2) og EN 1149-5
Dette plagget er bare en del av et beskyttende sett
bekledning i henhold til EN 469
Materiale:
•Yttermateriale: Det utvendige materiale er laget av flammeog vamebestandig Nomex Tough, 195 g/m², som består av
75% Nomex, 23% Kevlar og 2% karbon (hindrer
elektrostatiske utladninger)
•Fuktbeskyttelse: PTFE membran på ikke-vevd base 105 g/m²
•Termisk sikkerhets fòr: ikke-vevd materiale med quiltet dekke
laget av aramid/viskose blandingsmateriale 180 g/m²
Legg merke til følgende:
•Komfortabel, ergonomisk designet beskyttende jakke med
høy beskyttelse og mange funksjoner
•Erme og jakke sømmer med fuktighetsblokker av
flammehemmet Polyurethan belagt aramid, dette gir bedre
beskyttelse mot gjennomtrengning og oppsuging av vann
(fukttransporterende barriere)
•Svært kraftig glidelås med dobbelt overliggende dekke
•Ergonomisk formede albuer og ekstra forsterkning laget av
flammehemmende, silikon-karbon belagt paraaramid materiale
•Flammebeskyttende krave kan trekkes opp under hjelmen, lukking med Velcro foran
•Skulderområde har ekstra varmebeskyttelse
•Ermevidden kan justeres individuelt med Velcro
•Ermer med innovative NOMEX® strikket mansjett med tommelhull
•Radiolommer på begge sider
•To sidelommer med klaff; under klaffen på begges sider er montert ring for feste av hansker
•To innerlommer
•Lykteholder foran på brystet
•15 x 2.5 cm fleece stripe over venstre radiolomme for feste av navnestripe
•Holdeløkke for manuell mikrofon på venstre side
•Velcro løkke for rang merke
•Inspeksjonsåpning med glidelås for kontroll av membran
•Jakke med 5 cm bred gul og 5 cm bred gul/sølv/gul refleksstriper rundt livet, rundt ermene 5 cm bred gul/sølv/gul
refleksstriper
I tillegg 5 cm brede gul/sølv/gul refleksstriper vertikalt foran og svakt V-formede striper vertikalt på ryggen
•Ermer og krave med sølv refleks bise
•Lengde bak 85 cm (str. 52-54C)
Størrelser: 40-42 til 64-66 i 3 lengder B (164-172), C (172-180) og D (180-188)
Vekt: 1.63 kg (str. 48-50C)
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