Fire Boots
Elektrisch isolerende brandweerlaarzen met rubberen bovendeel, een beschermende neus, een vlamvertragende rubberen buitenzool en met een
comfortabele geweven katoenen voering.

FIRE BOOTS

2MZN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
•
•
•
•
•
•
•

vlamvertragend rubberen bovendeel met warmte-isolatie en chemische weerstand.
Vlamvertragend, stookoliebestendig en antislip rubberen buitenzool
Weerstaat 18kV en hoge temperaturen
Koud isolerende buitenzoolconstructie
Stalen tussenzool die bestand is tegen pinnen en scherpe voorwerpen
Comfortabele geweven katoenen canvasvoering
Stalen neus (EN ISO 20345)

BESCHIKBARE MATEN:
• 36 - 50

GECERTIFICEERD:
• SOLAS
• EN ISO 20345 : 2004 + A1 : 2007

KLEUR:
• 398 Zwart/Geel

ARTIKEL NUMMER:
2MZNA2VXR
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Ontdek onze
producten

Let wel, al 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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