Zone/Overheidsdienst:

Lastenboek nr. II/MAT/A11-301-12
Geldigheidsduur van de opdracht: 27/05/2013 tot 27/05/2017

VLOEISTOFDICHTE BESCHERMKLEDIJ TEGEN CHEMICALIËN
(TYPE 3) – ÉÉNMALIG GEBRUIK

Firma:

DRÄGER SAFETY BELGIUM NV
Heide 10
tel.: 02/462 62 09
B-1780 Wemmel
fax: 02/609.52.62

Eenheidsprijs:

zonder BTW:
met BTW van 21%:

€ 78,00
€ 94,38

Merk en type: Prochem II F

Het pak Pro-CHEM II F is beschermingskledij tegen
chemicaliën type 3, conform de norm EN 14605 Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën.
Het wordt gebruikt voor:
•

decontaminatie en ontsmetten van
gaspakdragers of chemisch gecontamineerde
personen;

•

eventueel om metingen te doen van
chemische producten buiten de gevarenzone
afhankelijk van de aanwezige risico’s;

•

interventie en werken waarbij contact kan
optreden met vloeibare chemische producten
en/of micro-organismen.

De vloeistofdichte beschermkledij is bestemd voor
éénmalig gebruik.

Het pak is eendelig. Het is voorzien van een hoofdkap die bij middel van een butylband nauw aansluit rond het
gezicht. De hals wordt door een flap afgeschermd voor stof en spatten.
Het beschermpak is zo gemaakt dat, als het wordt gedragen in combinatie met een volgelaatsmasker met
filterhuls of een autonoom persluchtapparaat, er geen enkel deel van het gezicht wordt blootgesteld aan de
buitenlucht.
Het pak eindigt aan de voeten onder de vorm van kousen. Een paar handschoenen verzekert de bescherming
tegen chemicaliën en zijn vastgehecht aan het pak (type Ansell). De extra handschoenen verzekeren de
mechanische bescherming en zijn onafhankelijk van het pak, maar maken deel uit van de levering.
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Het pak voldoet eveneens aan volgende normen:
•

EN ISO 13982: Beschermende kleding voor gebruik tegen vaste deeltjes (type 5)

•

EN1073-2: Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting – Klasse 1

•

EN 14126: beschermende kleding tegen besmettelijke agentia

•

EN 1149: Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen

Kleur: grijs.
Opgelet! De mechanische handschoenen zorgen voor een deel van de chemische bescherming (vooral bij het
gebruik bij ammoniak) en dienen ALTIJD over de chemische handschoenen gedragen te worden.

Maten
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Lichaamslengte
162 – 170
168 – 176
174 – 182
180 – 188
186 – 194
192 – 200

Borstomtrek
84 – 92
92 – 100 10
100 – 108
108 – 116
116 – 124
124 – 132

Handschoenen
9

Schoenmaat
42-43
43-44

11
11
11
11

44-45
45-46
46-47
47-48

Markering
Op de achterkant van het pak en over de breedte, kan ter hoogte van de schouderbladen één van de volgende
markeringen worden aangebracht:
CIVIELE BESCHERMING – BRANDWEER - POLITIE
Kleur: rood of zwart.
Hoogte 50 mm.
Minimale oplage: 20 stuks.
Supplement per stuk voor de markering: 1 € excl. BTW.

Opmerkingen:
Leveringstermijn: 70 kalenderdagen.
Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een
prijsherziening te vragen.

Gedaan te:
Op datum van:
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