Picton
518AN2MPC

Vlamvertragende en antistatische
T-shirt
Het tijdloos Picton T-shirt met V-hals en lange mouwen heeft alles wat nodig is om u te
beschermen tijdens het werk. De stof is inherent vlamvertragend en antistatisch en heeft
vochtregulerende en antibacteriële eigenschappen. De zachte en lichte stof verzekert het
hoogste draagcomfort.

Vlamvertragende en
antistatische T-shirt
Picton - 518AN2MPC

Europese normeringen
»» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
»» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
»» EN 1149-5 : 2008
»» EN ISO 13688 : 2013
Buitenkant
»» V-hals
»» Lange mouwen
»» Ruglengte 69 cm (L)
Stof
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Maten
S - 4XL
Kleur
»» B90 Marineblauw
»» M44 Grijs
Verpakking
10 stuks per doos
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SIOEN hoofdkantoor
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
Belgium
T: +32 (51) 740 800
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Ontdek onze
producten

Let wel, de informatie in dit document wordt als nuttig en informatief beschouwd en voor zover bekend correct op moment van printen. Er wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheden of weglatingen. Het recht om deze informatie zonder kennisgeving aan te passen blijft behouden. Al onze
technische bestanden, stijlbeschrijvingen, presentaties, ontwerpen en tekeningen, geven de meest recente update van de normen en ontwerp of stijlkenmerken
van elk product. Echter, geleverde producten kunnen voldoen aan eerdere normen, ontwerp of stijlkenmerken. Hiervoor aanvaardt Sioen geen enkele
aansprakelijkheid. Neem contact op met onze verkoop voor volledige informatie als specifieke vereisten nodig zijn.
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