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Bestek nr. II/MAT/A24-363-17  
Geldigheidsduur van de opdracht: van 25/05/2018 tot 24/05/2022 
 
 

BIVAKMUTS TER BESCHERMING TEGEN VUUR VOOR DE BRANDWEERLIEDEN 
 
 
Leverancier:  Peeters-Lambrechts bvba 
  Pedro Colomalaan 3   tel: 03 889 42 68 

B-2880 Bornem    fax: 03 889 66 65 
 
 
Eenheidsprijs:   excl. BTW:    15,70 € 
    incl. BTW van 21%:   19,00 € 
 
 
Type: SAFLEX 7925 type C20EK1  
 
Omschrijving: 
 
De bivakmuts beantwoordt aan de normen: 
 

• EN 13911:2004 – Beschermende kleding voor brandweermannen - 
Vereisten en beproevingsmethoden voor bivakmutsen ter bescherming 
tegen vuur voor brandweermannen 
 

• EN 1149/5:2008 Antistatisch 
 
 
De bivakmuts is samengesteld uit 70% aramide, 28% viscose FR en 2% antistatische vezels – 250 gr/m2. Ze kan 
gewassen worden op 60°C.  
 
De bivakmuts wordt zodanig vervaardigd zodat ze niet hindert wanneer ze gedragen wordt met de 
brandweerkledij, de helm en het ademluchttoestel, dat ze zo weinig mogelijk beweegt eens ze aangetrokken is en 
dat ze een maximale bescherming biedt. 
 

• Aanwezigheid van een elastiek in de gelaatsopening. Deze verbetert het draagcomfort en het 
plaatsen van de uitrustingen. De opening blijft op haar plaats ondanks de bewegingen van het 
gezicht en het hoofd. 

• De binnenkant van de bivakmuts bestaat uit een zacht aramide en zorgt voor een aangenamer 
gevoel bij contact met de huid.  

• De platte naden zorgen eveneens voor een beter draagcomfort. 
• Het markeringslabel is geplaatst onder thermo druk in de bivakmuts en veroorzaakt geen hinder. 

Het biedt weerstand tegen wastemperaturen tot 95°C. 
• De bivakmuts is antistatisch, zorgt voor een goede overdracht van het huidvocht en vermindert de 

overdracht van de warmte. 
 
Kleur: ecru. 
 
Opmerking: het bestek vereiste een lichte kleur. Deze werd vastgelegd omwille van de veiligheid. Door deze 
lichte kleur zijn beschadigingen van de stof ten gevolge van blootstelling aan de hitte en vervuilingen beter 
zichtbaar. 

 
Maat: de bivakmuts bestaat in één unieke maat. 
 
Levertermijn: 10 werkdagen. 
 
 
Gedaan te:      Handtekening & Functie: 
Op datum van: 

Dienst van: 

http://www.civieleveiligheid.be/

