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PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDEL 

TEGEN MECHANISCHE AGRESSIE MET OPPERVLAKKIGE UITWERKING 

 
INSTRUCTIES 

 
ALGEMENE BESCHERMING EN 

LEISTUNGEN 
Deze kleding is een PBM categorie 1 bestemd om de 
gebruiker te beschermen, over het gedeelte van het 
lichaam bedekt door de kleding, tegen mechanische 
agressie met oppervlakkige uitwerking op de huid, 
met uitsluiting van ieder ander risico.    
De hier betreffende agressies kunnen veroorzaakt 
worden door toevallig in contact komen met materiaal 
met scherpe randen (niet afgebraamd metaal, hoeken 
van staalplaten, splinters van hout, metalen 
spaanders, of stukjes porselein), met planten (kleine 
doornen, takken bijvoorbeeld) of door wrijving met 
schurende, ruwe oppervlakken op oppervlakken met 
uitsteeksels.  
Deze PBM is geen kledingstuk ter bescherming van 
gevaarlijke, snijdende voorwerpen (zoals messen, 
zagen, scherpe materialen, snijwerktuigen) of zeer 
scherpe voorwerpen (zoals spijkers, naalden van glas 
of rots, puntachtige voorwerpen, grote doornen).    
De beschermingsfunctie is beperkt en betreft 
uitsluitend een bescherming tegen oppervlakkige 
huidwonden.  
 
Deze kledij geen bescheming aan ogen, hoofd, 
handen en voeten.Hiervoor dient men andere 
aangepaste PBM’s in gebruik te nemen.  
Dit dikke en stevige kledingstuk is comfortabel 
genoeg om meerdere uren achtereen gedragen te 
worden.  
 
Alle aanpassingen van deze uitrusting (lengte of 
accessoires) mogen slechts worden uitgevoerd op 
schriftelijke aanbeveling van de onderneming ELIS, 
en binnen de grenzen van de regelgeving.  
 
Erläuterungen zu den durchgeführten Tests: 
Folgende Tests sind insbesondere durchgeführt 
worden, um die Beständigkeit und materielle 
Festigkeit des verarbeiteten Stoffes und der Nähte 
während der Lebensdauer des Kleidungsstückes 
unter Berücksichtigung einer regelmäßigen Pflege zu 
gewährleisten:  
 

 Eignungsprüfung der Stoffe 
- Reißfestigkeit gemäß NF EN ISO 13934-1: 

Kette > 100 daN – Schuss > 55 daN 
- Zugfestigkeit nach einmaligem NF ISO 

13937-2: Kette ≥ 3 daN – Schuss ≥ 3 daN 

- Scheuerbeständigkeit des Stoffes gemäß NF 
EN ISO 12947-2  – 50000 Testdurchläufe 

 
 
De kleding waarnaar deze specificatie verwijst, 
voldoet aan de fundamentale voorschriften van de 
Europese Richtlijn 2016/425, met betrekking tot de 
Individuele Veiligheidsuitrustingen (PBM) CAT 1. 

 
LET OP  

Om optimaal profijt te kunnen trekken van de 
veiligheidsvoorzieningen tijdens het werk is het nodig 
het kledingstuk dicht te doen bij het dragen.  
Ondanks het feit dat u een veiligheidsjack draagt, 
moet u er rekening mee houden  dat uw veiligheid niet 
in alle omstandigheden gegarandeerd kan worden.  
Hij dient schoon, plat opgevouwen of opgehangen op 
een hangertje te worden opgeslagen, op een droge, 
donkere plek. 
Contaminatie met toxische stoffen vraagt een 
welbepaald decontaminatieproces. 
 
De beschermingskledij moet regelmatig gecontroleerd 
worden op beschadiging of 
verouderingsverschijnselen. Indien nodig dient de 
kledij te worden hersteld of vervangen. 

 

KLEIN 
Zowel nieuwe als gebruikte kledij dient voor gebruik 
zorgvuldig op eventuele beschadigingen te worden 
gecontroleerd.  
Het kledingstuk kan  industrieel gewassen worden op 
75°C. 
Het kledingstuk kan worden gedroogd in een 
droogtunnel. 
   
 

Aan het einde van de levenscyclus van het 
kledingstuk, dient men de kledij te recycleren als 
textielafval.  
 
MAATAANDUIDING 
De maataanduiding gebeurt volgens de EN ISO 
13688, met uitzondering van maten, als volgt:  
 
 
 
 
 

 

 


