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GEBRUIKTE MATERIALEN EN HUN TECHNISCHE PARAMETERS 

BUITENWEEFSEL – ARTIKEL 1727 NOMEX/VISCOSE FR 
Samenstelling: 60% Nomex – 38% Viscose -  2% P140 
Gewicht: 225gr/m² +/- 5% 
Weving: Ripstop 
Finish: 

• GEEN FLUORCARBON BEHANDELING 

• Sofitrust® antibacteriële behandeling – voldoet aan EN ISO 20743:2013 
 
VOERING: ARTIKEL 9018NA00 
Samenstelling: 55% Modacryl – 45% Katoen  
Gewicht: 210 gr/m² 
 
STRETCHMATERIAAL: ARTIKEL 7138 NOMEX COMFORT 
Samenstelling: 93% Nomex - 5% Kevlar – 2% P140  
Gewicht: 210 gr/m² 
 
ANDERE MATERIALEN 
 
Naaigaren: N-TECH 70 
Materiaal: 100% meta-aramide (100% Dupont) 
 
Klittenband: ALFATEX 
Samenstelling: basisband in PA 6 en haakband  in PA 6.6 + PU-coating (latexvrij) 
 
Ritssluitingen: OPTI ZIP S60/80 
Type: spiraalritsen 
 
Biesband: FR RETROLUX FLR 600 – retroreflecterend 
 
Retro-reflecterende banden: C522 100 – HEAT TRANSFER  
 
Elastieken: 700 658 401, black FR 
 
Knoop: BMJ 1062/27 kleur 19 old silver 
 
 
  



 

GEBRUIKERSINFORMATIE 
STATION APPAREL  

   

 

BESCHERMENDE FUNCTIE VAN DE KLEDING EN NORMEN 

De kleding is ontworpen om het lichaam van de drager te beschermen, met uitzondering van het hoofd, handen en 
voeten. De kleding biedt bescherming tegen het gevaar van warmte – in situaties waar de gebruiker is blootgesteld 
aan een risico met beperkte vlamverspreiding, convectie- en/of stralingswarmte. 
De kleding is niet ontworpen om bescherming te bieden wanneer de gebruiker is gevangen in het vuur. 
De kleding verspreidt een elektrostatische lading en wordt gebruikt als onderdeel van een volledig geaard systeem om 
brandbare ontlading te voorkomen. 
De kleding in combinatie met andere beschermende maatregelen - veiligheidshelm, handschoenen, muts en schoenen 
- biedt een complexe bescherming van de brandweerman tegen de risico’s bepaald in de respectievelijke normen: 
 
EN ISO 13688: 2013 - Beschermende kleding - Algemene eisen 
 
EN 1149-5: 2008 - Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen 

 
 
EN ISO 11612: 2015 - Beschermende kleding - Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen 

 
• Beperkte vlamverspreiding A1, A2 
• Convectiewarmte B1 
• Stralingswarmte C1 
 
 
COMPATIBILITEIT 

De kleding is compatibel met de interventiekledij, laarzen en handschoenen van de brandweer doch het wordt niet 
aangeraden om de vest onder de interventiejas te dragen om comfortredenen. 
 
 
LEVENSDUUR 

De levensduur van de beschermende kleding is niet vast bepaald. De gemiddelde levensduur bedraagt 3 tot 5 jaar bij 
gemiddeld gebruik. Het is beschermende kleding, wat betekent dat deze tijdens bepaalde activiteiten kan worden 
beschadigd. In dat geval moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: 

• Reinig de kleding volgens de instructies. 

• Zorg voor een vakkundig nazicht van de kleding door een bevoegd persoon (producent, gekwalificeerde 
verdeler of gekwalificeerde persoon van een brandweerkazerne). 

• Indien nodig, laat de kleding herstellen (om de veiligheid te garanderen moet de kleding hersteld worden door 
de producent of een gekwalificeerd persoon). 

• In geval van overmatige schade en falen van de beschermende eigenschappen van de kleding wanneer de 
herstelling niet meer loont, raden we aan om de kleding buiten gebruik te stellen.  
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ONDERHOUD 

Verwijder steeds de riem uit de broek vóór het wassen! 
 

 
• We raden industrieel of huishoudelijk wassen aan.  

• De maximale wastemperatuur is 60°C met anti-kreuk programma. 

• Echter we raden aan te wassen op 40°C met anti-kreuk programma. Een temperatuur van 40°C volstaat om de 
kleding schoon te maken en is milieuvriendelijker dan wassen op 60°C. 

• Sluit alle ritsen en klittenbanden voor het wassen om slijtage (abrasie) te voorkomen. 

• Was de kleding niet samen met andere types kleding. 

• De pH van het wasbad mag niet hoger zijn dan 9. We raden u aan om contact op te nemen met de leverancier van 
het wasmiddel om dit te meten. 

• Het optimaal niveau van wasmachinebelading is 2/3, met een maximum waterpeil en laag toerental. 

• Gebruik geen wasverzachters! 
 

 
• Het wordt aanbevolen om de kleding aan de waslijn te drogen. 

• Indien nodig, droog met een droogkast op een lagere temperatuur. We raden aan om in twee cycli te drogen 
(normaal en binnenstebuiten) 2 x 45 minuten. 

• Steek nooit een kledingstuk afzonderlijk in de droogkast. Dit veroorzaakt een verhoogde mechanische werking en 
mogelijke slijtage. Optimaal niveau van droogkastbelasting is 2/3. 

 

 
Strijk bij maximale temperatuur van 150°C. Let op met stoom. 
 

 
Gebruik geen  bleekmiddelen. 
 

 
De kleding mag chemisch worden gereinigd met tetrachlorethyleen, monofluortrichloormethaan en alle producten 
aangegeven onder het F-symbool. De gebruikelijke reinigingsprocedures hebben geen beperkingen. 
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Professionele natreiniging. Standaard reinigingsprocedures. 
 

 
Geschikt om te reinigen met LCo2 

 
 
OPMERKING 

We willen uw aandacht vestigen op het feit dat materiaal NOMEX®, net als andere chemische materialen met een 
hoog aandeel van para-aramide, gevoelig is voor direct daglicht. Om mechanische en visuele slijtage van het 
buitenmateriaal van het kledingstuk te beperken is het essentieel om de juiste wasprocedures in acht te nemen. We 
zijn ervan overtuigd dat het meest gevoelige onderdeel van het onderhoud de tijd, de temperatuur en het laden van 
het was- en droogproces is. Te hoge temperatuur bij het wassen en drogen kan leiden tot overmatige krimp.  
 
 
ONTSMETTING 

• Kleding die door biologisch materiaal is besmet, moet worden behandeld met waterstofperoxide en concentraten 
op basis van perazijnzuur die tijdens het wassen in de machine worden geactiveerd. 

• Gebruik geen producten op chloorbasis. 
• Aanbevolen ontsmettingsmiddelen zijn geschikt voor zowel wit als gekleurd textiel, behalve wol en zijde. Het 

gebruik ervan is in overeenstemming met de Europese normen voor microbiciden EN 1650 en EN 14476. 
• Ontsmettingsmiddelen zijn doeltreffend bij 40°C en een langere wascyclus van minstens 20 minuten. 
• De exacte dosering wordt door uw chemicaliënleverancier gespecificeerd op basis van het type kleding. 
 
Volgende was- en ontsmettingsmiddelen kunnen gebruikt worden: 
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STOCKAGE  

• Voor de opslag van de kleding zijn geen speciale voorwaarden vereist. 

• Bescherm de kleding tegen direct zonlicht en UV-straling. 

• Bewaar op een droge plaats bij een temperatuur tussen 10 en 25°C. 
 
 
GARANTIE 

24 maanden op fabricagefouten 
 
 
VERPAKKING 

Plastic zak, kartonnen doos 
 
 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIKERS 

EN ISO 11612:2015 
In geval van accidenteel contact met een chemische of brandbare vloeistof terwijl de kleding wordt gedragen op een 
plaats met een brand en/of blootstelling aan hitte, de plaats onmiddellijk verlaten, de kleding uittrekken en reinigen. 
In sommige gevallen de kledij niet meer gebruiken. 
 
EN 1149-5: 2008 
Een persoon die beschermende kleding draagt die statische elektriciteit afvoert, moet goed geaard zijn. De weerstand 
tussen deze persoon en de grond moet minder zijn dan 108 Ω, door bijvoorbeeld het juiste schoeisel te gebruiken. 
De kleding mag niet worden losgemaakt of verwijderd in de buurt van een ontvlambare of explosieve omgeving of bij 
het werken met ontvlambare of explosieve stoffen. 
De kleding mag niet worden gebruikt in de met zuurstof verrijkte atmosfeer zonder voorafgaande toestemming van 
een verantwoordelijke veiligheidstechnicus. 
De beschermende eigenschappen inzake statische elektriciteit van de kleding kunnen worden beïnvloed door slijtage, 
scheuren, wassen en vervuiling. 
Tijdens gebruik moet de kleding die statische elektriciteit afvoert, constant alle materialen bedekken die dergelijke 
eigenschappen niet hebben. Alle sluitelementen moeten goed gesloten zijn! 


