Dienst van:

Lastenboek nr. II/MAT/A12-268-10
Geldigheidsduur van de opdracht: van 18/03/2011 tot 18/03/2016

BIVAKMUTS TER BESCHERMING TEGEN VUUR VOOR DE
BRANDWEERLIEDEN
Leverancier:

Desinfecta Croes bvba
Ed. Pecherstraat 17-19
B 2000 Antwerpen

Eenheidsprijs:

tel: 03/425.70.40
fax: 03/216.97.69

excl. BTW:
incl. BTW van 21%:

23,50 €
28,44 €

Type: Deva 270 DC
Omschrijving:
De bivakmuts beantwoordt aan de norm:



EN 13911 : 2004 – Bivakmuts ter
bescherming tegen vuur voor de
brandweerlieden
EN 340 : 2004

De bivakmuts bestaat uit de gebreide stof Nomex Confort (95% Nomex – 3%Kevlar – 2%P140) –
270gr/m2.
Ze kan gewassen worden op 60°C.
De bivakmuts wordt zodanig gemaakt dat ze niet hindert wanneer ze gedragen wordt met de
brandweerkledij, de helm en het ademhalingstoestel, dat ze zo weinig mogelijk beweegt eens ze
aangetrokken is en dat ze een maximale bescherming biedt:
 Aanwezigheid van 2 kleine rekkers aan een gedeelte van beide zijden van de
gelaatsopening. Deze zorgen ervoor dat het aanpassen aan de verschillende types
ademhalingsbescherming (spin en beugels) optimaal verloopt.
Bovendien zorgen zij ervoor dat de gelaatsopening niet compleet samentrekt en geen
wijzing ondergaat in de verschillende omstandigheden.
 Het inzetstuk is ontworpen om aan te sluiten op de vorm van de schouders en correct op
zijn plaats te blijven. Het is langer en minder uitgesneden aan de achterkant dan aan de
voorkant.
 Aanwezigheid van 2 klemmen op het bovenste gedeelte achteraan voor een goede
plaatsing.
Kleur: De beschikbare kleuren zijn:

Bivakmuts: www.civieleveiligheid.be



Lichtblauw
Opmerking: Het lastenboek vereiste een lichte kleur. Deze wens werd vastgelegd omwille
van de veiligheid. Bij de risicoanalyse werd vastgelegd dat zowel een eventuele
beschadiging van de stof ten gevolge de blootstelling aan de hitte, als vlekken zichtbaar
moeten zijn.



Donkerblauw

Zonder specificatie van de kleur bij de bestelling, wordt de bivakmuts geleverd in lichtblauw.
Maat: de bivakmuts bestaat in één unieke maat. Op aanvraag kan het model niettemin aangepast
worden aan buitengewone hoofdomtreken.

Opmerkingen:
Levertermijn in functie van de hoeveelheden:
Minder dan 20 stuks: 7 kalenderdagen
Meer dan 20 stuks: 21 dagen

Gedaan te:
Op datum van:

Handtekening & Functie:

Bivakmuts: www.civieleveiligheid.be

