
Beschermt tegen deeltjes en
vloeistofsprays onder druk
zonder in te boeten op het
beschermende vermogen in
geval van een steekvlam.

Veelzijdige bescherming tegen gevaren van

chemische sprays zonder in te boeten op het

beschermende vermogen in geval van een

steekvlam*

Materiaal behandeld met vlamvertragers en een

pvc-barrièrecoating

Beschermt tegen vloeistofsprays onder druk tot

EN type 3/4 en deeltjes tot EN type 5

Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en

veiligheid van de drager

Opvallend felrood voor extra veiligheid van de

werknemer

* AlphaTec  CFR mag nooit gedragen worden

zonder vlamvertragende bescherming. Draag altijd

over kledingstukken die aan EN ISO 14116 Index 2

of hoger voldoen.

Sectoren

Olie en gas

Chemische sector

Toepassingen

Verontreinigde omgeving

Werken met chemische stoffen

Grondstoffen vullen, mengen

en laden

Vloeibare en vaste stoffen

overhevelen

Pompen, kleppen of leidingen

openen en laten leeglopen

Procesapparatuur laden en

lossen

Monsters van grondstoffen

verzamelen

Concentreren, mengen en

palletiseren

Noodsituaties met gevaarlijke

stoffen

Grote pijpleidingen

assembleren en demonteren

CFR - Model 111
Vlamvertragende, chemische barrière
voor middelzware toepassingen,
type 3/4/5-bescherming

Voorheen bekend als: MICROCHEM  CFR - Model 111®
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PRODUCTINFORMATIE

Designeigenschappen Overall, tweedelige kap, elastiek in kap, taille en rond de polsen en enkels. Dubbele ritssluiting.

Naadtype Gestikt en getapet

Productreferentie CFR - Model 111

Maatvoering S, M, L, XL

Gewicht 165 gr/m2
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