
BESCHERMING TEGEN 
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OPLOSSINGEN VOOR BEPERKT/ 
EENMALIG GEBRUIK  
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MODEL 070A T ® Handschoenaansluiting

BESCHRIJVING

 ■ Innovatief ontwerp met de nieuwste 
polymeertechnologie

 ■ Zorgt voor een vloeistofdichte afsluiting tussen 
handschoen en manchet

 ■ Consistent en betrouwbaar alternatief voor tapen

 ■ Snel en eenvoudig aan te trekken - Verhoogt de 
productiviteit

 ■ Geschikt voor talrijke handschoenen, met 
uiteenlopende diktes

 ■ Geribbeld kegeltje en kraag voor stevige bevestiging

 ■ AlphaTec® – Geavanceerde chemische bescherming

 ■ Getest volgens S  1 491-   epaling van 
penetratieweerstand bij vloeistofstralen (straaltest)

(octrooi aangevraagd)

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Verwijderen van bijtende reinigingsmiddelen

 ■ mgang met en transport van hemis he sto en

 ■ Reinigen van industriële tanks

 ■ Spuitlakken

 ■ Inspectie van afvalwaterzuivering

 ■ Onderdelen met oplosmiddelen ontvetten en reinigen

SECTOREN

MODEL 132A T ® 2300 PLUS
(voorheen MICROGARD®)

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming – Tweecomponenten barrière met 
polyurethaancoating bestand tegen verschillende 
vloeibare chemicaliën

 ■  – Felgeel voor extra veiligheid van de 
werknemer

 ■ Comfort – Lichtgewicht maar relatief sterk en 
duurzaam

 ■ Antistatisch  Getest volgens EN 1149-5
 ■ O  – Overall voorzien van 

een ap aar een ademtoestel in past en ritsflap met 
zelfklevende sluiting

 ■ Driedelige kap
 ■ Elastiek in kap en rond polsen, middel en enkels
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Vingerlussen

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Milieusanering 
 ■ Afvalwaterzuiveringsinstallaties
 ■ Industriële en chemische industrie
 ■ Industriële reiniging

PRESTATIESCORES 

SECTOREN

MATEN

S-5XL

GESTIKTE EN GETAPETE 
NADEN

KLEUREN
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MICROCHEM® 3000 Fabric Construction

External film barrier layer

Non woven layers

2

3

1

Niet-geweven 
lagen

2

A T ® 3000
(voorheen MICROCHEM®)

EIGENSCHAPPEN

A T ® 3000 is een van de lichtste en meest 
comfortabele beschermingsmaterialen tegen 

 

chemische stoffen als biologische risico's.

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming – Meerlaags barrièremateriaal dat 
e e tie  is tegen vers hillende hemi ali n

 ■  – Felgeel voor extra veiligheid van de 
werknemer

 ■ Comfort – Lichtgewicht maar duurzaam
 ■ Antistatisch  Getest volgens EN 1149-5
 ■ O  – Overall voorzien van 

dubbele ritssluitingen en dubbele manchetten

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Chemische producten
 ■ Aardolie en petrochemische producten
 ■ Farmaceutische sector
 ■ Voedingsindustrie (bijtende schoonmaakmiddelen)
 ■ Afvalwaterzuiveringsinstallaties
 ■ Reinigen van industriële tanks
 ■ Mijnbouw

SECTOREN

PRESTATIESCORES 

ULTRASOON GELASTE NADEN

MATERIALEN

Ontwerp met dubbele 
manchet

Systeem met dubbele rits

1Externe 
barrièrefilm

3

KLEUREN

TECHNOLOGIEËN
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OVERALLMODELLENA T ® 3000
(voorheen MICROCHEM®)

 ■ Kraag 
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Dubbele manchetten 
 ■ Elastiek rond middel, enkels en in de dubbele 

manchetten

MATEN

S-5XL

MATEN

S-5XL

MATEN

S-5XL

MATEN

S-5XL

MATEN

S-5XL

KLEUREN

MODEL 
103

 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Dubbele manchetten 
 ■ Elastiek in kap, rond middel, dubbele manchetten en 

enkels

MODEL 
111

KLEUREN

 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Elastiek in kap, rond middel en enkels en in de 

mouwen over de manchetten
 ■ Vaste Ansell Barrier®-handschoenen

MODEL 
121

KLEUREN

 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Elastiek in kap, rond middel en in de dubbele 

manchetten 
 ■ Geïntegreerde sokken met buitenpijpen

MODEL 
122

KLEUREN

 ■ Doorsteek voor valbeveiligingsuitrusting
 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Dubbele manchetten 
 ■ Elastiek in kap, rond middel, dubbele manchetten en 

enkels
 ■ Ultrasoon gelaste en getapete naden

MODEL 
162

KLEUREN
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JASMODEL 201

 ■ Tweedelige kap
 ■ Enkele ritssluiting 
 ■ Elastiek in kap, 

rond polsen en 
middel

 ■ Gelaste naden

 ■ Elastische opening
 ■ Gelaste naden
 ■ Categorie I

OVER- 
SCHOENENMODEL 400

 ■ Elastisch aan 
beide zijden

 ■ Gelaste naden
 ■ Categorie I

ARM- 
BESCHERMERSMODEL 600

SCHORTMODEL 213

 ■ Lintsluiting rond 
het middel

 ■ 100 cm lange 
lintsluiting

 ■ Elastiek aan de 
bovenkant van de 
laars

 ■ Lintsluiting
 ■ Gelaste naden
 ■ Categorie I

OVERLAARZENMODEL 406SCHORT MET 
ARMBESCHERMERSMODEL 214

MATEN: Eén maat KLEURENMATEN:  Eén maat (geschikt 
voor maat 42-46)

KLEURENMATEN: S-3XL KLEUREN

 ■ Klittenbandsluiting 
op de rug

 ■ Elastiek rond 
polsen

 ■ Gelaste naden

BROEKMODEL 301

 ■ Elastiek rond 
middel en enkels

 ■ Geen zakken
 ■ Gelaste naden

KAP MET CAPEMODEL 507

MATEN: S-3XL KLEUREN MATEN: S-3XL KLEUREN MATEN: Eén maat KLEUREN

 ■ Kap in  
bivakmutsstijl  
met cape die  
de schouders  
gedeeltelijk 
bedekt

 ■ Klittenbandsluiting 
aan de voorzijde

 ■ Gelaste naden
 ■ Categorie I

KAP MET CAPE 
EN VIZIERMODEL 508

MATEN:  Eén maat (geschikt 
voor maat 42-46)

KLEURENMATEN: Eén maat KLEUREN MATEN: Eén maat KLEUREN

 ■ Kap in 
bivakmutsstijl 
met cape die 
de schouders 
gedeeltelijk 
bedekt

 ■ Gelaste naden
 ■ Vizier bij de 

gezichtsopening
 ■ Categorie I
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A T ® 4000
(voorheen MICROCHEM®)

EIGENSCHAPPEN

A T ® 

anorganische chemische stoffen en tegen 
biologische agentia.

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming  ermeatie getest met meer dan 19  
hemis he sto en  in lusie  sto en voor hemis he 

oorlogvoering
 ■ Comfort – Dankzij de textielachtige binnenkant neemt 

de bereidheid om het pak te dragen toe
 ■ Antistatisch  Getest volgens EN 1149-5
 ■ O  – Overall voorzien van 

dubbele ritssluitingen en dubbele manchetten

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ mgang met en transport van hemis he sto en
 ■ Bescherming tegen oliehoudend slib
 ■ Omgang met gevaarlijk afval
 ■ Afvalwaterzuiveringsinstallaties
 ■ Reinigen van industriële tanks
 ■ Reddingsoperaties in noodsituaties met gevaarlijke 

sto en d z  niveau 
 ■ Farmaceutische sector
 ■ Mijnbouw
 ■ Landbouw

SECTOREN

ULTRASOON GELASTE EN GETAPETE NADEN 

Tweedelige kap Systeem met dubbele rits

Niet-
geweven 
binnenlaag

In het midden  
een hoog 
beschermende 
barrièrefilmlaag

3

1

Externe 
barrièrefilm

2

KLEUREN

PRESTATIESCORES 

MATERIALEN

TECHNOLOGIEËN
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 ■ Kraag 
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Dubbele manchetten met gebreid binnenmanchet
 ■ Elastiek in buitenmanchetten, rond middel en enkels 

MODEL 
103

MATEN

S-5XL

KLEUREN

OVERALLMODELLENA T ® 4000
(voorheen MICROCHEM®)

 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Dubbele manchetten met gebreid binnenmanchet
 ■ Elastiek in kap, rond middel, enkels en in de 

buitenmanchetten

MODEL 
111

MATEN

S-5XL

KLEUREN

 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele manchetten
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Elastiek in kap, rond middel en enkels
 ■ Vaste Ansell Barrier®-handschoenen

MODEL 
121

MATEN

S-5XL

KLEUREN

 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Dubbele manchetten met gebreid binnenmanchet
 ■ Elastiek in kap, rond middel en in de 

buitenmanchetten en buitenpijpen
 ■ Geïntegreerde sokken met buitenpijpen

MODEL 
122

MATEN

S-5XL

KLEUREN

 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele manchetten
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Elastiek in kap, rond middel en in de buitenpijpen
 ■ Geïntegreerde sokken met buitenpijpen
 ■ Vaste Ansell Barrier®-handschoenen

MODEL 
125

MATEN

S-5XL

KLEUREN

 ■ Doorsteek voor valbeveiligingsuitrusting
 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Dubbele manchetten met gebreid binnenmanchet
 ■ Elastiek in kap, rond middel, enkels en in de 

buitenmanchetten

MODEL 
162

MATEN

S-5XL

KLEUREN
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MODEL 126A T ® 4000 APOLLO
(voorheen MICROCHEM®)

BESCHRIJVING

 ■ Rugopening met dubbele rits
 ■ Zak voor ademluchttoestel op de rug - Universele 

pasvorm voor de meeste ademluchttoestellen 
 ■ Vaste sokken met buitenpijpen
 ■ Vaste Ansell Barrier®-handschoenen
 ■ Uitademventielen
 ■ Transparant gezichtsvizier
 ■ Vleermuis design zorgt voor controle van de lucht in 

het pak
 ■ Verstelbare draagbeugels aan de binnenkant

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Chemische producten
 ■ Aardolie en petrochemische producten
 ■ Farmaceutische sector
 ■ Landbouw
 ■ Afvalwaterzuiveringsinstallaties
 ■ Reinigen van industriële tanks
 ■ Nooddiensten (HAZMAT, CBRN)

PRESTATIESCORES 

SECTOREN

MATEN

M-2XL

ULTRASOON GELASTE  
EN GETAPETE NADEN

ULTRASOON GELASTE 
EN GETAPETE NADEN

PRESTATIESCORES 

MODEL 151A T ® 4000
(voorheen MICROCHEM®)

BESCHRIJVING

 ■ Gezichtsafdichting van neopreenrubber
 ■ Horizontale ritsopening op de rug
 ■ Vaste sokken met buitenpijpen
 ■ Ultrasoon gelaste en getapete naden
 ■ Met vaste Ansell Barrier®-handschoenen, 

armbeschermers en vingerlussen

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Chemische producten
 ■ Aardolie en petrochemische producten
 ■ Farmaceutische sector
 ■ Landbouw
 ■ Afvalwaterzuiveringsinstallaties
 ■ Reinigen van industriële tanks
 ■ Nooddiensten (HAZMAT, CBRN)

SECTOREN

KLEUREN

KLEUREN

MATEN

S-5XL
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SCHORTMODEL 212

 ■ Lintsluiting rond het middel

 ■ 1   m lange lintsluiting

 ■ Elastiek aan de bovenkant van de 
laars

 ■ Lintsluiting

 ■ Gelaste naden

 ■ Categorie I

OVERLAARZENMODEL 406

MATEN: Eén maat MATEN:  Eén maat (geschikt voor 
maat 42-46)

SCHORT MET 
ARMBESCHERMERSMODEL 215

 ■ Klittenbandsluiting bij de hals

 ■ Lintsluiting rond het middel

 ■ Dubbele manchetten met gebreid 
binnenmanchet

 ■ Gelaste en getapete naden

 ■ Kap in bivakmutsstijl met cape die 
de schouders gedeeltelijk bedekt

 ■ Klittenbandsluiting aan de 
voorzijde

 ■ Gelaste naden

 ■ Categorie I

KAP MET CAPEMODEL 507

MATEN: S-3XL

KLEUREN 

KLEUREN 

KLEUREN 

KLEUREN 

KLEUREN 

KLEUREN 

KLEUREN 

KLEUREN 

MATEN: Eén maat

JAS KAP MET CAPE EN VIZIERMODEL 230 MODEL 516

MATEN: S-3XL MATEN: Eén maat

 ■ Tweedelige kap

 ■ Dubbele ritssluiting

 ■ Elastiek in kap, rond polsen en middel

 ■ Gelaste en getapete naden

 ■ Dubbele manchetten met gebreid 
binnenmanchet

 ■ Kap met vizier en 
li haamsbede ing van   m 
klittenband

 ■ Gelaste en getapete naden

ARMBESCHERMERSMODEL 600

MATEN: Eén maat

 ■ Elastisch aan beide zijden

 ■ Gelaste naden

 ■ Categorie I

BROEKMODEL 301

MATEN: S–2XL

 ■ Elastiek rond middel en enkels

 ■ Geen zakken

 ■ Gelaste en getapete naden
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Binnenlaag 
van 
gebonden 
textielvlies

Hoog 
beschermende 
barrièrefilmlaag 
in het midden

3

1Externe 
barrièrefilmlaag

2

A T ® 5000
(voorheen MICROCHEM®)

EIGENSCHAPPEN

A T ® 5000 bereikt een nieuw niveau 
chemische bescherming en is gemaakt om te 

stoffen.

BESCHRIJVING

 ■ Prestaties – Bescherming tegen verschillende 
organis he en anorganis he hemis he sto en en 
biologis he risi o s

 ■ Comfort – Licht meerlaags materiaal dat toch sterk en 
duurzaam is

 ■ – Feloranje voor extra veiligheid van 
de werknemer

 ■ Bescherming   4  minuten doorbraa tijd voor 
14 van de 15  hemis he sto en opgenomen in 
EN  S   5 9

 ■ Antistatisch - Getest volgens EN 1149-5
 ■ O  – Innovatief ontwerp 

met vloeistofdichte rits die niet extra getapet hoeft te 
worden

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Chemische producten
 ■ Aardolie en petrochemische producten
 ■ Farmaceutische sector
 ■ Mijnbouw
 ■ Landbouw
 ■ Hulpdiensten
 ■ Brandweer
 ■ Reinigen van industriële tanks
 ■ Afvalwaterzuiveringsinstallaties

SECTOREN

PRESTATIESCORES 

ULTRASOON GELASTE 
EN GETAPETE NADEN

Ontwerp met dubbele 
manchet

Systeem met dubbele rits

KLEUREN

MATERIALEN

TECHNOLOGIEËN
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OVERALLMODELLENA T ® 5000
(voorheen MICROCHEM®)

 ■ Kraag 
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Dubbele manchetten met gebreid binnenmanchet 
 ■ Elastiek in buitenmanchetten, rond middel en enkels 

MODEL  
103

MATEN

S-5XL

KLEUREN

 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Dubbele manchetten met gebreid binnenmanchet 
 ■ Elastiek in kap, rond middel, enkels en in de 

buitenmanchetten

MODEL  
111

MATEN

S-5XL

KLEUREN

 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele manchetten
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Elastiek in kap, rond middel en enkels
 ■ Vaste Ansell Barrier®-handschoenen

MODEL 
121-G02

MATEN

S-5XL

KLEUREN

 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Dubbele manchetten met gebreid binnenmanchet
 ■ Elastiek in kap, rond middel en in de 

buitenmanchetten en buitenpijpen
 ■ Geïntegreerde sokken met buitenpijpen

MODEL  
122

MATEN

S-5XL

KLEUREN

 ■ Tweedelige kap
 ■ Dubbele manchetten
 ■ Dubbele ritssluiting
 ■ Elastiek in kap, rond middel en in de buitenpijpen
 ■ Geïntegreerde sokken met buitenpijpen
 ■ Vaste Ansell Barrier®-handschoenen

MODEL 
125-G02

MATEN

S-5XL

KLEUREN
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MODEL 186A T ® 5000 APOLLO
(voorheen MICROCHEM®)

BESCHRIJVING

 ■ ijopening met dubbele ritsflap 
 ■ Wijder ruggedeelte met genoeg ruimte voor het 

dragen van een ademluchttoestel 
 ■ Uitademventielen op de rug
 ■ Vaste sokken met zool die statische elektriciteit 

ontlaadt en beenoverflap
 ■ Vaste Ansell Barrier®-handschoenen op de 

binnenmouw
 ■ Halfstijf meerlaags vizier
 ■ Geleidende rubberen zool

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Chemische producten
 ■ Aardolie en petrochemische producten
 ■ Farmaceutische sector
 ■ Reinigen van industriële tanks
 ■ Nooddiensten (HAZMAT, CBRN)

PRESTATIESCORES 

SECTOREN

MATEN

M-3XL

ULTRASOON GELASTE 
EN GETAPETE NADEN

ULTRASOON GELASTE 
EN GETAPETE NADEN

PRESTATIESCORES 

MODEL 151A T ® 5000
(voorheen MICROCHEM®)

BESCHRIJVING

 ■ Gezichtsafdichting van neopreenrubber
 ■ Horizontale ritsopening op de rug
 ■ Vaste sokken met buitenpijpen
 ■ Met vaste Ansell Barrier®-handschoenen, 

armbeschermers en vingerlussen

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Chemische producten
 ■ Aardolie en petrochemische producten
 ■ Farmaceutische sector
 ■ Landbouw
 ■ Afvalwaterzuiveringsinstallaties
 ■ Reinigen van industriële tanks
 ■ Nooddiensten (HAZMAT, CBRN)

SECTOREN

MATEN

S-5XL

TECHNOLOGIEËN

KLEUREN

KLEUREN
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EIGENSCHAPPEN

A T ® ACT
geavanceerde bescherming tegen de 

C R

A T ® ACT voldoet volledig 
A A  

BESCHRIJVING

 ■ Model voor een buiten gedragen ademautomaat 
niveau  t pe   met mas era di hting  ona han elij  

buiten gedragen zuurstofapparaat (SCBA)
 ■ De kap is voorzien van een butylrubberen 

maskerafdichting met chemische weerstand
 ■ Duurzame, lange rits diagonaal over de borst die voor 

extra veiligheid van boven naar beneden sluit
 ■ Het pak is uitgerust met ingenaaide sokken/kort 

laarsje in hetzelfde materiaal als het pak
 ■ m aan N  1994 lasse   te voldoen is er een 

bepaald soort onafhankelijk zuurstofapparaat nodig

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Ordediensten
 ■ Hulpdiensten
 ■ ulpdiensten voor gevaarlij e sto en
 ■ Reddingsoperaties in hotzones
 ■ Explosieve opruimingsdienst

SECTOREN

Dit product heeft geen CE-markering en is uitsluitend beschikbaar voor militairen en wetshandhavers in de EU

Standaard 
handschoenbevestiging

Optionele 
handschoenbevestiging 
met bajonetring

Maskerafdichting en 
nekriempje

PRESTATIESCORES

T  T  A T ® ACT
(voorheen TRELLCHEM®)

KLEUREN

MATEN

XS-3XL

NAADTYPE

Naden zijn aan de binnenkant en buitenkant gestikt en 
getapet

MATERIALEN

AlphaTec® ACT is gemaakt van duurzaam weefsel met 
een technische barrière

 ■ N  1994 lasse 
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MATEN

2XS-3XL

KLEUREN

NAADTYPE

Gelaste naden

MATERIALEN

ol amide  aan eerszijden ge oat met 

BESCHIKBAAR MODEL EN EIGENSCHAPPEN

 ■ Model 111: overall met kap, open mouwen en pijpen, 
nylon rits

 ■ Model 111-G09: overall met bajonetringen en 
AlphaTec® 08-354-handschoenen

 ■ Model 122: Overall met kap, open armbeschermers en 
vaste pvc-laarzen

 ■ Model 122-G09: met bajonetringen en AlphaTec® 

08-354-handschoenen en pvc-laarzen
 ■ Model 122W-G09: met bajonetringen en AlphaTec® 

08-354-handschoenen, pvc-laarzen en waterdichte rits

PRESTATIESCORES 

SECTOREN

E    Dit 
geldt uitsluitend 
voor het 
materiaal van 
het pak.

EIGENSCHAPPEN

O

weinig risico.

BESCHRIJVING

 ■ Nylon rits aan de voorzijde beschermd door een 
dubbele spatbes hermingsflap met dru nopen

 ■ ap met brede inflap om te dragen onder een helm

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Reiniging en onderhoud
 ■ Basen (ammoniak) en zuren (lage tot gemiddelde 

concentratie)

eiligheidslaarzen in Waterdichte ritsBajonetring voor 
handschoenbevestiging

MODEL 111/111-G09/122/122-G09/122W-G09A T ® 66-300
(voorheen TRELLCHEM® S L S

G09

122

111
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BESCHRIJVING

 ■ Veelzijdige werkkleding voor elke dag
 ■ Gemaakt van een zacht en soepel weefsel met een 

hoog draagcomfort
 ■ a materiaal is antistatis h
 ■ Biedt goede bescherming tegen basen en zuren
 ■ Beschermt tegen besmettelijke agentia
 ■ Opvallend materiaal voor extra veiligheid op de 

werkplek
 ■ Ge erti eerd volgens EN 14 5 t pe 4 spra di ht

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Reiniging en onderhoud
 ■ Basen (ammoniak) en zuren  

(lage tot gemiddelde concentratie)

PRESTATIESCORES 

MATEN

2XS-3XL

KLEUREN

NAADTYPE
Dubbel gelaste naden

MATERIALEN
ol amide  en elvoudige 

- oating

E    Dit 
geldt uitsluitend 
voor het materiaal 
van het pak.

BESCHRIJVING

 ■ Overall met bult speciaal voor eerstehulpverleners
 ■ Verkrijgbaar met open mouwen en met een 

bajonetringsysteem
 ■ Gemaakt van een sterk, zacht en soepel weefsel met 

een hoog draagcomfort
 ■ Biedt goede bescherming tegen basen en zuren
 ■ Beschermt tegen besmettelijke agentia

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Decontaminatie
 ■ Reiniging en onderhoud
 ■ Basen (ammoniak) en zuren  

(lage tot gemiddelde concentratie)

BESCHRIJVING

 ■ Spatbescherming over het hele lichaam met opening 
op de achterkant

 ■ Verkrijgbaar met open pijpen en met ingenaaide 
sokken

 ■ Gemaakt van een sterk, zacht en soepel weefsel met 
een hoog draagcomfort

 ■ Biedt goede bescherming tegen basen en zuren
 ■ Beschermt tegen besmettelijke agentia

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Decontaminatie
 ■ Reiniging en onderhoud
 ■ Basen (ammoniak) en zuren  

(lage tot gemiddelde concentratie)

MODEL 111

MODEL 146

MODEL 151/156

A T ® 66-310
(voorheen TRELLCHEM® S L S

A T ® 66-320
(voorheen TRELLCHEM® S L S

A T ® 66-320
(voorheen TRELLCHEM® S L S

SECTOREN

PRESTATIESCORES 

PRESTATIESCORES 

SECTOREN

SECTOREN

MATEN

MATEN

2XS-3XL

2XS-3XL

KLEUREN

KLEUREN

NAADTYPE
Dubbel gelaste naden

MATERIALEN
ol amide  en elvoudige 

- oating

NAADTYPE
Dubbel gelaste naden

MATERIALEN
ol amide  en elvoudige 

- oating

E    
Dit geldt 
uitsluitend 
voor het 
materiaal van 
het pak.

E    Dit 
geldt uitsluitend 
voor het 
materiaal van 
het pak.

209 

BESCHERMING TEGEN VLOEISTOFSPRAY/SPATTENLICHAAMSBESCHERMING Herbruikbaar



BESCHRIJVING

 ■ Koel, licht en comfortabel om te dragen
 ■ Dikte 0,040 mm; 15 x 36 cm

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Lichte toepassingen
 ■ Toepassingen voor eenmalig gebruik

BESCHRIJVING

 ■ Koel, licht en comfortabel om te dragen
 ■ Gesponnen polypropyleen
 ■ Ge i ht 1  g  lengte 5  mm
 ■ Goedkope bescherming

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Lichte toepassingen
 ■ Toepassingen voor eenmalig gebruik

BESCHRIJVING

 ■ Medium tot zware bescherming tegen spatten
 ■ Biedt superieure soepelheid en weerstand tegen 

chemicaliën, vetten, oliën, smeer, perforaties en 
schuren en is gemakkelijk te reinigen

 ■ N lon bindlintjes en -oogjes
 ■ Vinyl 
 ■ Dikte 0,508 mm; 84 x 112 cm

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Chemische sector
 ■ Voedingsmiddelen manipuleren

SCHORT

BARET

SCHOENOVERTREKKEN

56-100 (PVC-45G)/56-101 (PVC-45W)

67-221 (BC-21W)

64-569 (SC-36BCPE/SC-41BCPE)

PRESTATIESCORES

SECTOREN

CATEGORIE III

KLEUREN

KLEUREN

KLEUREN

SECTOREN

SECTOREN

TYPE PB [4]

EN 14605:2005
+A1:2009
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BESCHERMING TEGEN 
DEELTJES OF  
VLOEISTOFFEN  
MET LAAG RISICO
OPLOSSINGEN VOOR BEPERKT/ 
EENMALIG GEBRUIK

211 



O E E    A T ® 1500
(voorheen MICROGARD®)

EIGENSCHAPPEN

et zilver leurige  refle terende tape voor betere zi htbaarheid

A T ®

asbest, algemeen onderhoud, bouw- en 

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming  iltert aantoonbaar 1    van de 
deeltjes van  mi ron

 ■ Comfort – Waterdamp- en luchtdoorlatend 
ademend  verlaagt het risi o op hittestress

 ■  – Belangrijk bij verfspuiten
 ■ G  – Extra comfort en 

veiligheid voor de drager
*KAKEN-penetratietest voor deeltjes

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Asbestgerelateerde werkzaamheden
 ■ Werken met poeders
 ■ Algemeen onderhoud
 ■ Constructie

PRESTATIESCORES 

KLEUREN (model 1

KLEUREN model 11

Niet-geweven 
buitenlaag 

1Door verstuiving 
van gesmolten 
polymeer verkregen 
laag (meltblown)

Niet-geweven 
binnenlaag

2

GESTIKTE NADEN

MATERIALEN

Elastiek rond polsen, 
middel en enkels

Driedelige kap met 
elastiek

Rits op de voorzijde in beide 
richtingen te gebruiken

3

SECTOREN

MATEN

S-5XL
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MODEL 111A T ® 1500 PLUS
(voorheen MICROGARD®)

EIGENSCHAPPEN

A T  
antistatisch SMS-materiaal met hoog ademend 
vermogen waarvoor gebruik is gemaakt van 

een goede filterefficiëntie.

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming  iltert aantoonbaar 99 9   van de 
deeltjes van  mi ron

 ■ Comfort – Waterdamp- en luchtdoorlatend 
ademend  verlaagt het risi o op hittestress

 ■  – Belangrijk bij verfspuiten
 ■ Antistatisch  Getest volgens EN 1149-5
 ■ G – Extra comfort en 

veiligheid voor de drager
*KAKEN-penetratietest voor deeltjes

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Asbestgerelateerde werkzaamheden
 ■ Werken met poeders
 ■ Algemeen onderhoud
 ■ Constructie
 ■ Farmaceutische bedrijven
 ■ Hout- en metaalbewerking
 ■ Bijwerken met verfspuit
 ■ Toepassingen met keramische, glas- of 

kunstharsvezels

SECTOREN

PRESTATIESCORES 

GESTIKTE NADEN

1

2

3

MATERIALEN

Elastiek rond polsen, 
middel en enkels

Driedelige kap met 
elastiek

Rits op de voorzijde in beide 
richtingen te gebruiken

KLEUREN

MATEN

S-5XL

Niet-geweven 
buitenlaag 

Door verstuiving 
van gesmolten 
polymeer verkregen 
laag (meltblown)

Niet-geweven 
binnenlaag
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MODEL 111A T ® 1600 PLUS
(voorheen MICROGARD®)

EIGENSCHAPPEN

Licht, ademende en olieafstotende overall van 
SMS voor eenmalig gebruik. Uiterst olieafstotend 
en comfortabel.

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming – Superieure vloeistofafstotende 
eigenschappen voor een betere bescherming, 
vooral tegen oliën en alcoholen, in vergelijking met de 
traditionele S S -te hnologie

 ■ Comfort – Lichtgewicht en ademend materiaal dat het 
risico op hittestress helpt minimaliseren

 ■  – Voor gebruik bij het spuitlakken en in 
kritische ruimten

 ■ Pluist weinig – Om het risico op contaminatie in 
kritische ruimten te verminderen

 ■ Antistatisch  Getest volgens EN 1149-5
 ■ G  – Met gebreide 

manchetten om het comfort voor de drager te 
verbeteren

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Onderdelen met oplosmiddelen ontvetten en reinigen
 ■ loeisto en en pro esmaterialen met een laag risi o 

laden en manipuleren
 ■ u e materialen mengen  lteren en samenstellen
 ■ Machines en uitrusting inspecteren bij defecten
 ■ Lakken klaarmaken en mengen
 ■ Energiebedrijven

Olie-/alcoholafstotende 
oppervlaktebehandeling

1

Door verstuiving van 
gesmolten polymeer 
verkregen binnenlaag 
(meltblown)

Niet-geweven 
buiten-/binnenlaag

2

MATERIALEN

3

luisvrije gebreide 
manchetten

Elastiek in kap en rond 
polsen, middel en enkels

Olie-/alcoholafstotend

PRESTATIESCORES 

SECTOREN

GESTIKTE NADEN TECHNOLOGIEËN

KLEUREN

MATEN

S-5XL
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Microporeuze 
polyethyleen-
film

1

Niet-geweven 
binnenlaag 2

A T ® 1800
(voorheen MICROGARD®)

EIGENSCHAPPEN

A T ® 1800 is een lichtgewicht, ademend 
materiaal dat uitermate geschikt is voor een 
warmere werkomgeving. Vormt een goede 

met een laag risico.

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming  e ezen barri re tegen vloeisto en met 
lage hemi ali n on entratie  vloeisto en en gevaren 
van biologische deeltjes 

 ■ Comfort  aterdampdoorlatend ademend  verlaagt 
het risico op hittestress

 ■ – Belangrijk bij verfspuiten
 ■ – Vermindert het risico op contaminatie 

in kritische gebieden
 ■ Antistatisch – Getest volgens EN 1149-5
 ■ G  – Extra comfort en 

veiligheid voor de drager

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Farmaceutische bedrijven
 ■ Spuitlakken
 ■ Scheepsbouw
 ■ Mijnbouw
 ■ Algemeen onderhoud
 ■ Werken met poeders

MATERIALEN

Kap met elastiekDriedelige kap Rits op de voorzijde in beide 
richtingen te gebruiken

SECTOREN

PRESTATIESCORES 

GEBONDEN NADEN

KLEUREN
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MODEL 111A T ® 1800 STANDARD
(voorheen MICROGARD®)

BESCHRIJVING

 ■ Driedelige kap
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Elastiek rond polsen, middel en enkels

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Algemeen onderhoud
 ■ Spuitlakken
 ■ Werken met poeders

SECTOREN

O E E    A T ® 1800 Ts PLUS
(voorheen MICROGARD®)

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming  e ezen barri re tegen vloeisto en 
met lage hemi ali n on entratie  vloeisto en en 
gevaren van biologische deeltjes 

 ■ Comfort  aterdampdoorlatend ademend  verlaagt 
het risico op hittestress

 ■ – Belangrijk bij verfspuiten
 ■ G  – Extra comfort en 

veiligheid voor de drager
 ■ Duimlussen – Voorkomt dat mouwen afzakken bij 

werkzaamheden boven het hoofd
 ■ Kinband – Vermindert het risico op kruisbesmetting

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Farmaceutische bedrijven
 ■ Spuitlakken
 ■ Scheepsbouw
 ■ Mijnbouw

SECTOREN

PRESTATIESCORES 

GEBONDEN NADEN

PRESTATIESCORES 

GESTIKTE EN 
GETAPETE NADEN

Model 103 Model 111 Model 122 Model 156

MATEN

S-5XL

MATEN

S-5XL

KLEUREN

KLEUREN
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MODEL 195A T ® 1800 COMFORT
(voorheen MICROGARD®)

Door 
verstuiving 
van gesmolten 
polymeer 
verkregen laag 
(meltblown)

Laag van 
gebonden 
textielvlies

EIGENSCHAPPEN

A T ® CO ORT  
is ontwikkeld in samenwerking met 

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming  e ezen barri re tegen vloeisto en met 
lage chemicaliënconcentratie en deeltjes in de lucht

 ■ Comfort – De SMS-kap, hele rug en oksels laten lucht 
en waterdamp door ("ademend") om het risico op 
hittestress te verlagen

 ■ – Belangrijk bij verfspuiten
 ■ – Vermindert het risico op contaminatie 

in kritische gebieden
 ■ Antistatisch  Getest en ge erti eerd volgens 

EN 1149-5

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Composietmaterialen

 ■ Algemeen onderhoud

 ■ Spuitlakken

 ■ Voorbereiden van oppervlakken

 ■ Scheepsbouw
 ■ Fabricage van windturbines

SECTOREN

PRESTATIESCORES 

GEBONDEN NADEN

MATERIALEN

Ademend ruggedeelte
2

1

Microporeuze 
polyethyleenfilm 1

Binnenlaag 
van gebonden 
textielvlies

2

MATEN

S-5XL

KLEUREN
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A T ® 2000
(voorheen MICROGARD®)

EIGENSCHAPPEN

A T ® 2000 is comfortabel en biedt 

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming – Uitstekende penetratieweerstand 
tegen vloeisto en en barri re tegen jne deeltjes 

1 mi ron
 ■ Comfort  aterdampdoorlatend ademend  verlaagt 

het risico op hittestress
 ■  – Belangrijk bij verfspuiten
 ■  – Vermindert het risico op contaminatie 

in kritische gebieden
 ■ G – Extra comfort en 

veiligheid voor de drager
 ■ Antistatisch  Getest volgens EN 1149-5

*EMSL-testmethode

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Farmaceutische bedrijven
 ■ Landbouw
 ■ Steriele ruimtes
 ■ Spuitlakken
 ■ Sporenonderzoek op plaats delict
 ■ Veterinaire diensten

SECTOREN

PRESTATIESCORES 

GEBONDEN NADEN

MATERIALEN

Vingerlussen Driedelige kap Rits op de voorzijde in beide 
richtingen te gebruiken

KLEUREN

Microporeuze 
polyethyleen-
film

1

Niet-geweven 
binnenlaag

2
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OVERALLMODELLENA T ® 2000 STANDARD
(voorheen MICROGARD®)

MATEN

MATEN

MATEN

 ■ Driedelige kap
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Vingerlussen
 ■ Elastiek in kap, rond middel, polsen en enkels
 ■ Vaste laars met enkelriemen en antislipzolen

S-5XL

KLEUREN

MODEL 
122

 ■ Driedelige kap
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Vingerlussen
 ■ Elastiek in kap, rond middel, polsen en enkels
 ■ pvallende  refle terende tape voor e tra 

zichtbaarheid

S-5XL

KLEUREN

MODEL 
113

 ■ Driedelige kap
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Vingerlussen
 ■ Elastiek in kap, rond middel, polsen en enkels en in de 

buitenpijp 
 ■ Geïntegreerde sokken met buitenpijpen

MATEN

S-5XL

KLEUREN

MODEL  
156

 ■ Doorsteek voor valbeveiligingsuitrusting
 ■ Driedelige kap
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Vingerlussen
 ■ Elastiek in kap, rond middel, polsen en enkels

S-5XL

KLEUREN

MODEL 
162

 ■ Kraag
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Vingerlussen
 ■ Elastiek rond middel, polsen en enkels

MATEN

S-5XL

KLEUREN

MODEL 
103

 ■ Driedelige kap
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Vingerlussen
 ■ Elastiek in kap, rond middel, polsen en enkels

MATEN

S-5XL

KLEUREN

MODEL 
111

219 

BESCHERMING TEGEN DEELTJES OF VLOEISTOFFEN MET LAAG RISICOLICHAAMSBESCHERMING



MODEL 129A T ® 2000 COMFORT
(voorheen MICROGARD®)

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming – Kap, armen, benen en borstpand van 
AlphaTec® 2000-materiaal

 ■ Comfort – Waterdamp- en luchtdoorlatend 
ademend  verlaagt het risi o op hittestress

 ■ A
 ■ – Belangrijk bij verfspuiten
 ■ Antistatisch  Getest volgens EN 1149-5
 ■ Driedelige kap
 ■ Elastiek in kap en rond polsen, middel en enkels
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Farmaceutische bedrijven
 ■ Steriele ruimtes
 ■ Spuitlakken 
 ■ Veterinaire diensten
 ■ Ongediertebestrijding

PRESTATIESCORES 

SECTOREN

KLEUREN

MODEL 128A T ® 2000 SOCO
(voorheen MICROGARD®)

BESCHRIJVING

 ■ E  – Verlaagt het risico op 
contaminatie tijdens sporenonderzoek

 ■  – Kunnen overal op het pak 
worden aangebracht om materiaal te zekeren

 ■ Vingerlussen – Voorkomt dat mouwen afzakken bij 
werkzaamheden boven het hoofd

 ■ Bescherming – Tegen biologische agentia in de 
hoogste prestatie lasse volgens EN 141

 ■ Antistatisch  Getest volgens EN 1149-5
 ■ Elastiek in kap en rond polsen, middel en enkels
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Tweedelige kap
 ■ Kinband

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Forensisch onderzoek
 ■ Technische recherche (sporenonderzoek) 
 ■ Sporenonderzoek op plaats delict (CSI)

PRESTATIESCORES 

SECTOREN

KLEUREN

GEBONDEN NADEN

GEBONDEN NADEN

MATEN

S-5XL

MATEN

S-5XL
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O E E    A T ® 2000 Ts PLUS
(voorheen MICROGARD®)

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming – e ezen barri re tegen vloeisto en 
met lage chemicaliënconcentratie, verdunde 
pesti iden  vloeisto en en risi o s van biologis he 
deeltjes

 ■ Comfort  aterdampdoorlatend ademend  verlaagt 
het risico op hittestress

 ■ – Belangrijk bij verfspuiten
 ■ E – Vermindert het risico op 

contaminatie in kritische gebieden
 ■ Antistatisch  Getest volgens EN 1149-5
 ■ G  – Extra comfort en 

veiligheid voor de drager
 ■ E

– Vermindert het risico op kruisbesmetting
 ■ Duimlussen – Voorkomt dat mouwen afzakken bij 

werkzaamheden boven het hoofd
 ■ Kinband – Vermindert het risico op kruisbesmetting

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Landbouw
 ■ Spuitlakken 
 ■ Farmaceutische bedrijven 
 ■ Fabricage van glasvezelproducten 
 ■ Scheepsbouw 
 ■ Mijnbouw

PRESTATIESCORES 

SECTOREN

KLEUREN

GESTIKTE EN 
GETAPETE NADEN

111

MATEN

S-5XL

221 

BESCHERMING TEGEN DEELTJES OF VLOEISTOFFEN MET LAAG RISICOLICHAAMSBESCHERMING



LABOJASMODEL 209

 ■ Ritssluiting aan de 
voorzijde

 ■ Borstzak links
 ■ Lage zak rechts
 ■ Gebonden naden
 ■ Categorie III

 ■ Elastiek rond 
middel en enkels

 ■ Gebonden naden
 ■ Categorie III

 ■ Lintsluiting
 ■ Elastiek aan de 

bovenkant van de 
laars

 ■ Gebonden naden 
 ■ -zolen voor 

elektrostatische 
ontlading

 ■ Categorie I

MATEN: S-3XL KLEUREN

KLEUREN

KLEUREN

KLEUREN

BROEK
OVERLAARZEN - 
ELEKTROSTATISCHE 
ONTLADING

MODEL 301 MODEL 407

MATEN: S-3XL MATEN:  Eén maat (geschikt 
voor maat 42-46)

MATEN:  Eén maat (geschikt 
voor maat 42-46)

KLEUREN

KLEUREN

KLEUREN

KLEUREN

KLEUREN

KLEUREN

KLEUREN

KLEUREN

ARM- 
BESCHERMERSOVERLAARZEN MODEL 600MODEL 406

MATEN: Eén maatMATEN:  Eén maat (geschikt 
voor maat 42-46)

 ■ Elastisch aan 
beide zijden

 ■ Gebonden naden
 ■ Categorie I

 ■ Lintsluiting
 ■ Elastiek aan de 

bovenkant van de 
laars

 ■ Gebonden naden
 ■ Categorie I

SET VAN JAS & 
BROEKMODEL 219

MATEN: S–5XL

 ■ Jas met ritssluiting
 ■ Elastiek rond 

middel en enkels 
in jas en broek

 ■ Gebonden naden
 ■ Categorie III

SCHORTMODEL 213

 ■ Lintsluiting rond 
het middel

 ■ 1   m lange 
lintsluiting

 ■ Categorie III

 ■ Elastische opening
 ■ Gebonden naden
 ■ Categorie I

 ■ Bivakmutsstijl
 ■ Opening met 

elastiek voor 
gezicht

 ■ Gebonden naden
 ■ Categorie I

MATEN: Eén maat

OVER- 
SCHOENEN KAP MET CAPEMODEL 400 MODEL 503

MATEN: Eén maat

SCHORT MET 
ARMBESCHERMERS

OVER-
SCHOENENMODEL 214 MODEL 401

MATEN: S-3XL MATEN:  Eén maat (geschikt  
voor maat 46-48)

 ■ Klittenbandsluiting 
op de rug

 ■ Elastiek rond 
polsen

 ■ Gebonden naden
 ■ Categorie III

 ■ Elastische opening
 ■ Gebonden naden
 ■ Categorie I

 ■ Kap in  
bivakmutsstijl  
met cape die de 
schouders  
gedeeltelijk 
bedekt

 ■ Klittenbandsluiting 
aan de voorzijde

 ■ Gebonden naden
 ■ Categorie I

KAP MET CAPEMODEL 507

MATEN: Eén maat

PRESTATIESCORES
Modellen 209/213/214/219/301
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A T ® 2300
(voorheen MICROGARD®)

Tweecomponent 
niet-geweven

EIGENSCHAPPEN

A T ®

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming – Goede barrière tegen veel 
anorganische vloeibare chemicaliën, inclusief zuren 
en basen

 ■  – Verkrijgbaar in felgeel voor extra 
veiligheid van de werknemer

 ■ Comfort – Lichtgewicht maar relatief sterk en 
duurzaam

 ■ Antistatisch  Getest volgens EN 1149-5
 ■ O  – Overall voorzien van 

een ap aar een ademtoestel in past en ritsflap met 
zelfklevende sluiting

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Milieusanering 
 ■ Afvalwaterzuiveringsinstallaties
 ■ Industriële en chemische industrie
 ■ Fabricage van composietmaterialen
 ■ Farmaceutische bedrijven

SECTOREN

PRESTATIESCORES 

GEBONDEN NADEN

MATERIALEN

Driedelige kapVingerlussen Rits op de voorzijde in beide 
richtingen te gebruiken

2

Coating van 
polyethyleen 

E 1

KLEUREN

TECHNOLOGIEËN
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OVERALLMODELLENA T ® 2300
(voorheen MICROGARD®)

 ■ Kraag (zonder kap)
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Vingerlussen
 ■ Elastiek rond middel, polsen en enkels

MATEN

S-5XL

KLEUREN

MODEL 
103

MATEN

S-5XL

KLEUREN

 ■ Driedelige kap
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Vingerlussen
 ■ Elastiek in kap, rond middel, polsen en enkels

MODEL 
111

MATEN

S-5XL

KLEUREN

 ■ Driedelige kap 
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Vingerlussen
 ■ Elastiek in kap, rond middel, polsen en enkels
 ■ Laarseinde met antislipzolen

MODEL 
122

MATEN

S-5XL

KLEUREN

 ■ Driedelige kap
 ■ In 2 richtingen te gebruiken ritssluiting op de voorzijde 

met hersluitbare stormflap
 ■ Vingerlussen
 ■ Elastiek in kap, rond middel, polsen en enkels en in de 

buitenpijp 
 ■ Geïntegreerde sokken met buitenpijpen

MODEL 
156
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MODEL 129A T ® 2300 COMFORT
(voorheen MICROGARD®)

Tweecomponent 
niet-geweven

SECTOREN

PRESTATIESCORES 

GEBONDEN NADEN

MATERIALEN

Driedelige kapVingerlussen Ademend SMS-rugpand

2

Coating van 
polyethyleen  

E 1

KLEUREN

A T ® CO ORT

en aanverwante industrieën werken en beschermt 
waar dit het meest nodig is. De ventilatie verlaagt 

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming – Kap, armen, benen en voorpand van 
2300-weefsel, wat een uitstekende barrière vormt 
tegen harsen en vezels

 ■ Innovatieve weefselconstructievoorkomt delaminatie 
als de drager per ongeluk in contact komt met een 
plakkerig oppervlak

 ■ Comfort – Waterdamp- en luchtdoorlatend (ademend) 
achterpand zorgt voor ventilatie van het pak en 
verlaagt zo het risico op hittestress

 ■ – Belangrijk bij verfspuiten
 ■ Antistatisch  Getest volgens EN 1149-5

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Onderhoud/reparaties van apparatuur
 ■ Reparatie en onderhoud van apparatuur
 ■ Werken met motor- en carrosserie-onderdelen
 ■ Assemblage en inspectie van onderdelen
 ■ Toepassingen met keramische, glas- of 

kunstharsvezels

EIGENSCHAPPEN

TECHNOLOGIEËN
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A T ® 2500
(voorheen MICROGARD®)

EIGENSCHAPPEN

A T ® 2500 is een uniek materiaal met 

BESCHRIJVING

 ■ Bescherming  oogst ge lassi eerd voor 
bescherming tegen biologische agentia volgens 
EN 141  en S    1 1 op het gebied van de 
penetratie van bloed  li haamsvloeisto en en door 
bloed overdraagbare ziekteverwekkers

 ■ Comfort  aterdampdoorlatend ademend  verlaagt 
het risico op hittestress

 ■ Antistatisch  Getest volgens EN 1149-5
 ■ E – Vermindert het risico op 

contaminatie in kritische gebieden

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Met virussen besmette gebieden  
in lusie  aviaire influenza vogelgriep

 ■ Biologische bescherming
 ■ Medische spoedhulpdiensten
 ■ Medisch onderzoek
 ■ Chemische en farmaceutische industrie
 ■ Industriële lagedrukreiniging
 ■ Industrieel verfspuiten
 ■ Nucleaire industrie

SECTOREN

PRESTATIESCORES 

ULTRASOON GELASTE 
NADEN (STANDAARD)

GESTIKTE & GETAPETE 
NADEN (PLUS)

MATERIALEN

KapVingerlussen

KLEUREN

Microporeuze 
polyethyleenfilm 1

Niet-geweven 
binnenlaag 2
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O E E  A T ® 2500 STANDARD
(voorheen MICROGARD®)

BESCHRIJVING

 ■ Driedelige kap
 ■ Elastiek in kap en rond middel, polsen en enkels
 ■ Vingerlussen
 ■ ode  en ele rits met hersluitbare stormflap

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Met virussen besmette gebieden (inclusief aviaire 
influenza vogelgriep

 ■ Biologische bescherming
 ■ Medische spoedhulpdiensten
 ■ Medisch onderzoek
 ■ Chemische en farmaceutische industrie
 ■ Industriële lagedrukreiniging
 ■ Industrieel verfspuiten
 ■ Nucleaire industrie

PRESTATIESCORES 

PRESTATIESCORES 

SECTOREN

KLEUREN

O E E  A T ® 2500 PLUS
(voorheen MICROGARD®)

BESCHRIJVING

 ■ Driedelige kap
 ■ Elastiek in kap en rond middel en polsen
 ■ Vingerlussen 
 ■ ubbel deelbare rits met hersluitbare stormflap 
 ■ Geïntegreerde sokken met buitenpijpen

IDEALE TOEPASSINGEN

 ■ Met virussen besmette gebieden (inclusief aviaire 
influenza vogelgriep

 ■ Biologische bescherming
 ■ Medische spoedhulpdiensten
 ■ Medisch onderzoek
 ■ Chemische en farmaceutische industrie
 ■ Industriële lagedrukreiniging
 ■ Industrieel verfspuiten
 ■ Nucleaire industrie

SECTOREN

KLEUREN

GESTIKTE EN 
GETAPETE NADEN

ULTRASOON GELASTE 
NADEN

Model 111

Model 111

Model 122

Model 122

MATEN

S-5XL

MATEN

S-5XL
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LABOJASMODEL 203

 ■ Kraag

 ■ Drukknoopsluiting 
op de voorzijde

 ■ Borstzak links

 ■ Lage zak rechts

 ■ Gebonden naden

 ■ Categorie I

MATEN: S-3XL KLEUREN 

KLEUREN 

KLEUREN 

KLEUREN 

KLEUREN 

KLEUREN 

KLEUREN 

KLEUREN 

OVERLAARZENMODEL 406

MATEN:  Eén maat (geschikt 
voor maat 42-46)

 ■ Elastiek aan de 
bovenkant van  
de laars

 ■ Lintsluiting 

 ■ Categorie I

KAP MET CAPEMODEL 503

 ■ Bivakmutsstijl
 ■ Opening met 

elastiek voor 
gezicht

 ■ Gebonden naden

 ■ Categorie I

 ■ Elastische opening

 ■ Antislipzool

 ■ Verstelbaar 
schoenlint

 ■ Gebonden naden

 ■ -zolen voor 
elektrostatische 
ontlading

 ■ Categorie I

OVERLAARZEN - 
ELEKTROSTATISCHE 
ONTLADING

MODEL 407

MATEN: 42-46

SCHORTMODEL 213

 ■ Lintsluiting rond 
het middel

 ■ 100 cm lange 
lintsluiting

 ■ Categorie I

MATEN: Eén maat

KAP MET CAPEMODEL 507

MATEN: Eén maat

 ■ Kap in 
bivakmutsstijl 
met cape die 
de schouders 
gedeeltelijk 
bedekt

 ■ Klittenbandsluiting 
aan de voorzijde

 ■ Gebonden naden

 ■ Categorie I

 ■ Elastisch aan 
beide zijden

 ■ Gebonden naden

 ■ Categorie I

ARM- 
BESCHERMERSMODEL 600

MATEN: Eén maat

OVER-
SCHOENENMODEL 400

MATEN:  Eén maat (geschikt 
voor maat 42-46)

 ■ Elastische opening

 ■ Gebonden naden

 ■ Categorie I

 ■ Lintsluiting

 ■ Blauwe bies langs 
de naden

 ■ Verstevigde 
Surestep-
antislipzolen

 ■ Verstelbaar 
schoenlint

 ■ Categorie I

OVERLAARZEN VOOR 
SPOREN-ONDERZOEKMODEL 409

MATEN:  Eén maat (geschikt 
voor maat 42-46)

KLEUREN MATEN: Eén maat
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