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P E R S O N A L  P R O T E C T I V E  C L O T H I N G



Kleur: blauw
Maten: S t/m 4XL
Art.nr.: 2.45.200.00

Kleur: geel
Maten: M t/m 3XL
Art.nr.: 2.45.205.00

Kleur: groen
Maten: S t/m 3XL
Art.nr.: 2.45.215.00

2

M-WEAR,  YOUR FIRST CHOICE
Hoogwaardige en functionele werkkleding tegen een goede prijs- 
kwaliteitverhouding: dát is M-Wear.
M-Wear kleding voldoet aan strenge eisen op het gebied van kwa-
liteit, veiligheid, bescherming en comfort. De kleding is ontworpen 
en ontwikkeld om u als gebruiker te beschermen tegen risico’s op de 
werkvloer, zonder dat u daarbij inlevert op comfort. In uw dagelijks 
functioneren mag u immers nooit door uw kleding worden belemmerd.
De M-Wear kledinglijn is onderverdeeld in Premium en Basic  
modellen. De Premium-lijn kent een aantal extra features en is 
onder andere herkenbaar aan de subtiele M-Wear afwerking  
op zakken, pijpen, mouwen en ritsen. Bovendien wordt de  
Premium-lijn geleverd in een aantrekkelijke retailverpakking.

Momenteel bestaat M-Wear uit vier productgroepen:
• Premium Rainwear
• Premium High-Visibility Wear
• Premium Flame-Retardant Wear (Antistatic)
• Basic Wear

Per productgroep en product vindt u een overzicht van de specifieke 
kenmerken. Alle kleding is uit voorraad leverbaar. 
Ons verkoopteam is graag bereid u wegwijs te maken in de wereld 
van M-Wear. Wij wensen u veel plezier bij het maken van uw keuze!
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Kleur: blauw
Maten: S t/m 4XL
Art.nr.: 2.45.200.00

Kleur: geel
Maten: M t/m 3XL
Art.nr.: 2.45.205.00

Kleur: groen
Maten: S t/m 3XL
Art.nr.: 2.45.215.00
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M-Wear Premium Rainwear is kwalitatief hoogwaardige 
regenkleding. Alle kleding voldoet aan de EN 343-norm.  
De kleding is gemaakt van een 100% polyester drager 
met een polyurethaan coating. De ritssluitingen zijn 
verdekt aangebracht, en waar nodig is gebruik gemaakt 
van een dubbele stormflap. Verder zijn alle mouwen 
voorzien van windvangers, en zijn enkele parka’s  
verrijkt met een uitneembare matelassé voering. De  
Premium Rainwear lijn is volledig wind- en waterdicht.
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M-WEAR JAS 5200 WALAKA

• kwaliteit: 100% polyester met 
PU coating, 170 gr/m²

• wind- en waterdicht
• rechtopstaande kraag
• capuchon met aantreklussen 

in de kraag
• verdekte 2-weg ritssluiting met 

drukknopen en handige  
pullzipper

• dubbele stormflap
• 2 opgezette zakken
• mouwvernauwing d.m.v.  

drukknopen
• hoog frequent gelaste naden

Kleur: marineblauw
Maten: S t/m 4XL
Art.nr.: 2.45.200.00

Kleur: geel
Maten: M t/m 3XL
Art.nr.: 2.45.205.00

Kleur: groen
Maten: S t/m 3XL
Art.nr.: 2.45.215.00
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M-WEAR PARKA 5250 WINSOME

• kwaliteit: 100% polyester met  
PU coating, 170 gr/m²

• wind- en waterdicht
• rechtopstaande kraag met 

capuchon
• verdekte 2-weg ritssluiting met 

drukknopen en handige  
pullzipper

• 2 ingezette zakken met  
klittenband en 1 napoleonzak 
met ritssluiting

• dubbele stormflap

• aantrekkoord aan de  
onderkant

• met uitneembare matelassé- 
voering met binnenzak met 
klittenbandsluiting

• windvangers in de mouwen
• hoog frequent gelaste naden

Kleur: marineblauw
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.250.00

Kleur:  geel
Maten:  M t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.255.00

Kleur:  groen
Maten:  M t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.265.00

GEVOERD
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• kwaliteit: 100% polyester met  
PU coating, 170 gr/m²

• wind- en waterdicht
• elastiek in de taille

• beenvernauwing d.m.v.  
drukknopen

• hoog frequent gelaste naden

M-WEAR BROEK 5300 WARWICK

Kleur:  marineblauw
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.300.00

Kleur:  geel
Maten:  M t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.305.00

Kleur:  groen
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.315.00
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• kwaliteit: 100% polyester met  
PU coating, 170 gr/m²

• wind- en waterdicht
• vaste capuchon met  

aantreklussen
• verdekte 2-weg ritssluiting met 

drukknopen en handige  
pullzipper

• dubbele stormflap
• windvangers in de mouwen
• beenvernauwing d.m.v.  

drukknopen
• elastische plooi in de rug
• hoog frequent gelaste naden

M-WEAR OVERALL 
5400 WARONA

Kleur:  marineblauw
Maten:  S t/m 4XL
Art.nr.:  2.45.400.00

Kleur:  geel
Maten:  M t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.405.00

Kleur:  groen
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.415.00
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M-WEAR AMERIKAANSE OVERALL 
5350 WALLACE

• kwaliteit: 100% polyester met  
PU coating, 170 gr/m²

• wind- en waterdicht
• verstelbare elastische bretels 

met handig kliksysteem voor 
makkelijk aan- en uit trekken

• beenvernauwing d.m.v.  
drukknopen

• hoog frequent gelaste naden

Kleur:  marineblauw
Maten:  M t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.350.00

Kleur:  geel
Maten:  M t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.355.00

Kleur:  groen
Maten:  M t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.365.00

8



9

R
A

IN
W

EA
R

EN 343
3

2

3

1

• kwaliteit: 100% polyester met  
PU coating, 170 gr/m²

• wind- en waterdicht
• rechtopstaande kraag met 

capuchon en aantreklussen
• dubbele stormflap
• verdekte 2-weg ritssluiting met 

drukknopen en pullzipper
• 1 borst-portofoonzak en  

2 ingezette zakken met  
klittenbandsluiting

• aantrekkoord aan  
de onderkant

• met uitneembare matelassé- 
voering met binnenzak met 
klittenbandsluiting

• mouwvernauwing d.m.v.  
klittenband 

• elastiek in de taille
• hoog frequent gelaste naden

M-WEAR PARKA 5270 WARURA

GEVOERD

Kleur: marineblauw/ 
 kobaltblauw
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.270.00
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• kwaliteit: 100% polyester met  
PU coating, 170 gr/m²

• wind- en waterdicht
• rechtopstaande kraag met 

capuchon en aantreklussen en 
dubbele stormflap

• 1 borst-portofoonzak met  
klittenbandsluiting en  
3 opgezette zakken met  
klittenbandsluiting

• verdekte 2-weg ritssluiting met 

drukknopen en handige  
pullzipper

• dubbele duimstokzak
• met vaste matelassé-voering 

en windvangers in mouwen
• extra lange 2-weg ritssluiting
• beenvernauwing d.m.v. klit-

tenband en elastiek in taille
• hoog frequent gelaste naden

M-WEAR WINTEROVERALL 
5470 WALI

Kleur:  marineblauw/ 
 kobaltblauw
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.470.00

GEVOERD
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EN 343 - BESCHERMING TEGEN REGEN

Deze norm legt de eisen en testmethoden vast voor materialen en naden van 
kleding, die beschermt tegen neerslag (regen en sneeuw), mist en de vochtigheid 
van de grond. Deze norm heeft als symbool een paraplu, met daarnaast boven 
elkaar twee waarden X en Y. De X waarde geeft de waterdichtheid aan en de 
waarde Y geeft de waterdampdoorlaatbaarheid aan (het ademende vermogen).

X: WEERSTAND TEGEN HET DOORDRINGEN VAN WATER
De X waarde geeft de waterdichtheid van het artikel aan. Er zijn drie klassen: 
hierbij is 3 de hoogste klasse (dus het meest waterdicht) en 1 de laagste. Er wordt 
een bepaalde hoeveelheid water onder druk op het doek (in combinatie met 
insert) aangebracht, afhankelijk van de hoeveelheid druk die het doorstaat wordt 
de klasse bepaald.

Y: VERDAMPINGSWEERSTAND
De Y waarde geeft het ademende vermogen van het doek/de doeken (alle 
lagen die in het artikel gebruikt worden) aan. Ook voor het ademende vermogen 
zijn er drie klassen. Klasse 1 is de laagste waarde en klasse 3 de hoogste.

EN 343
x

y
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M-Wear Premium Hi-Viz Wear is kwalitatief hoog-
waardige reflectiekleding en gekeurd volgens de  
EN 343-norm en EN 471-norm voor een hoge  
zichtbaarheid. De kleding is gemaakt van een 
100% polyester drager met een polyurethaan 
coating en voorzien van 3M Scotchlite reflectietape. 
Enkele artikelen in deze lijn voldoen ook aan 
de RWS (Rijkswaterstaat) normering.
De ritssluitingen zijn verdekt aangebracht, en waar 
nodig is gebruik gemaakt van een dubbele stormflap. 
Alle mouwen zijn daarnaast voorzien van wind-
vangers, en enkele parka’s zijn ook verrijkt met een  
uitneembare matelassé voering. De Premium Hi-Viz 
lijn is volledig wind- en waterdicht en zorgt tijdens  
het dragen voor een goede zichtbaarheid.
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• kwaliteit: 100% polyester met  
PU coating, 175 gr/m²

• rechtopstaande kraag
• capuchon met aantreklussen 

in de kraag
• verdekte 2-weg ritssluiting met 

drukknopen en handige  
pullzipper

• extra regenflap achter rits
• 2 ingezette zakken met  

klittenbandsluiting
• mouwvernauwing d.m.v.  

drukknopen

M-WEAR JAS 5505 AKONI

Kleur:  geel
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.505.00

Kleur:  oranje
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.507.00

3M SCOTCHLITE 

REFLECTIETAPE
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M-WEAR BROEK 5605 ALETTA

• kwaliteit: 100% polyester met  
PU coating, 175 gr/m²

• broekspijpvernauwing d.m.v.  
drukknopen

• elastiek in de taille
• hoog frequent gelaste naden

Kleur:  geel
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.605.00

Kleur:  oranje
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.607.00

3M SCOTCHLITE 

REFLECTIETAPE
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Kleur:  oranje
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.617.00

M-WEAR BROEK
5617 ALIKA RWS

• kwaliteit: 100% polyester met  
PU coating, 175 gr/m²

• elastiek in de taille
• broekspijpvernauwing d.m.v.  

drukknopen

• hoog frequent gelaste naden
• voldoet aan de EN 471  

RWS norm

3M SCOTCHLITE 

REFLECTIETAPE
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PU coating, 175 gr/m²
• rechtopstaande kraag met 

capuchon
• verdekte 2-weg ritssluiting met 

drukknopen en pullzipper
• dubbele stormflap en  

windvangers in mouwen
• aantrekkoord aan onderkant
• 1 napoleonzak

• 2 insteekzakken met  
klittenbandsluiting

• met uitneembare matelassé- 
voering met binnenzak  
met klittenbandsluiting

• hoog frequent gelaste naden
• voldoet aan de EN 471  

RWS norm

M-WEAR PARKA 5567
AURING RWS

Kleur:  oranje
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.567.00

3M SCOTCHLITE 

REFLECTIETAPE

GEVOERD
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Kleur:  oranje
Maten:  M t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.707.00

M-WEAR OVERALL
5707 ALISTAIR RWS

• kwaliteit: 100% polyester met  
PU coating, 175 gr/m²

• rechtopstaande kraag en 
capuchon met aantreklussen 
in kraag

• verdekte 2-weg ritssluiting 
met drukknopen en handige 
pullzipper

• 2 zij intasten met  
klittenbandsluiting

• dubbele stormflap en  
windvangers in mouwen

• beenvernauwing d.m.v.  
drukknopen

• elastiek in de taille
• hoog frequent gelaste naden
• voldoet aan de EN 471  

RWS norm

3M SCOTCHLITE 

REFLECTIETAPE
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M-WEAR 3-IN-1 PARKA
5575 ARTHUR

• kwaliteit: 100% polyester met  
PU coating, 175 gr/m²

• rechtopstaande kraag met 
capuchon verdekte 2-weg 
ritssluiting met drukknopen en 
handige pullzipper

• 2 opgezette zakken en  
1 binnenzak met klittenband

• mouwvernauwing d.m.v.  
drukknopen

• met uitneembare EN 471 
matelassé gevoerde  

bodywarmer met binnenzak 
met klittenband

• met vaste matelassé-voering  
in buitenjas

• aantrekkoord aan de  
onderkant

• hoog frequent gelaste naden

Kleur:  geel/marineblauw
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.575.00

Kleur:  oranje/marineblauw
Maten:  M t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.577.00

3M SCOTCHLITE 

REFLECTIETAPE

GEVOERD
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• kwaliteit: 100% polyester met 
PU coating, 175 gr/m²

• met vaste matelassé-voering
• rechtopstaande kraag met 

capuchon
• verdekte 2-weg ritssluiting met 

drukknopen en pullzipper
• 1 borstportofoonzak,  

duimstokzak en 3 opgezette 
zakken met klittenband

• mouwvernauwing en  
dubbele stormflap

• pijpen voorzien van extra 
lange 2-weg ritssluiting voor 
snel aan- en uittrekken

• beenvernauwing d.m.v.  
klittenband

• elastiek in de taille
• hoog frequent gelaste naden

M-WEAR WINTEROVERALL
5777 ANDRES

Kleur:  oranje/marineblauw
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.45.777.00

3M SCOTCHLITE 

REFLECTIETAPE

GEVOERD
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EN 471 - BESCHERMING DOOR HOGE
ZICHTBAARHEID BIJ DAG, SCHEMER EN NACHT

Deze norm legt vereisten vast voor kleding die tot doel heeft de aanwezigheid van de gebruiker visueel  
te benadrukken om hem meer te laten opvallen in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht 
(belichting door koplampen van wagens).
Deze norm heeft als symbool het veiligheidsvestje, met daarnaast boven elkaar twee waarden
X en Y. De bovenste waarde (X) geeft aan, aan welke klasse het artikel voldoet. Dit kan klasse 1 tot 3 
zijn. Klasse 1 is het minst zichtbaar en klasse 3 het meest. De onderste waarde (Y) geeft de kwaliteit van 
het reflectieband aan. Dit kan waarde 1 of 2 zijn. Dit geeft aan hoe goed het reflectieband reflecteert.
De X waarde wordt bepaald door het aantal vierkante meter fluodoek en het aantal vierkante meter 
reflectieband dat in een model zit.

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Fluor materiaal 0,14 0,50 0,80
Reflectiemateriaal 0,10 0,13 0,20
Gecombineerd 
materiaal 0,20

Het fluodoek moet de torso, mouwen en broekspijpen omcirkelen. Het verschil in oppervlakte tussen voor- 
en achterzijde mag maximaal 40% – 60% zijn. Het reflectieband moet 50 mm breed zijn en de ruimte 
tussen twee reflectiebanden moet minstens 50 mm zijn. Ook moet de afstand van ‘het einde’ van het 
kledingstuk (dus bijvoorbeeld onderzijde broekspijp) tot de reflectieband minstens 50 mm zijn. De reflectie 
kan op vele verschillende manieren aangebracht worden.
De Y waarde wordt bepaald door de kwaliteit van het reflectieband. Deze kan waarde 1 of 2  
hebben. Waarde 2 reflecteert het beste.

RWS (RIJKSWATERSTAAT) NORM
Voor werkzaamheden op en aan wegen in Nederland die in beheer of in opdracht van Rijkswaterstaat 
zijn, hanteert wegbeheerder Rijkswaterstaat (RWS) in eerste instantie de EN 471 norm. Als aanvulling 
heeft Rijkswaterstaat echter de richtlijnen en specificaties voor reflectiekleding bij wegwerkzaamheden 
uitgevaardigd. Hierin staan aanvullende eisen aan de kleding die wegwerkers moeten dragen.
De specificaties concentreren zich met name op het aantal en de plaats van de reflecterende strepen. 
Deze moeten de vorm hebben van een Romeinse II, waarbij de verticale banden over de schouder
doorlopen. Op de mouwen en broekspijpen moet aan de buitenkant bovendien een verticale streep 
aanwezig zijn. Verder moet het kledingstuk geheel in dezelfde kleurstelling zijn.

Klasse 1:  niet voor werken langs 
 openbare weg
Klasse 2:  wegwerkzaamheden met 
 maximaal snelheid 50 km/uur
Klasse 3:  langs wegen met hogere 
 toegelaten snelheden

EN 471
x

y
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M-Wear Premium Flame Retardent Antistatic (FR-AST) Wear 
is kwalitatief hoogwaardige vlamvertragende en 
anti-statische kleding. Deze multinormen kledingstukken zijn 
gekeurd volgens de strengste EN (ISO) normen. De kleding 
voldoet aan de volgende normen: EN 343, EN ISO 20471
(model 2664 en 2666), EN ISO 14116, EN 1149-5 en 
EN 13034. De kleding is gemaakt van 100% polyester 
weefsel met een FR PU coating (vlamvertragend polyu-
rethaan) en voorzien van 3M Scotchlite reflectietape.  
De parka’s zijn voorzien van een vaste vlamvertragende 
katoenen voering en een uitneembare vlamvertragende 
fleecevoering. Alle naden zijn getaped en daardoor 
waterdicht. De Premium FR-AST lijn is volledig wind- en 
waterdicht en zorgt tijdens het dragen voor een goede 
zichtbaarheid. 
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ISO 14116 - BESCHERMENDE KLEDING MET 
BEPERKTE VLAMVERSPREIDING

Deze kleding is gemaakt van vlamvertragende materialen. Dat wil zeggen dat het materiaal  
(als het in contact komt met vlammen) maar in beperkte mate zal verder branden. Bij verwijdering 
van de vlam zal het materiaal doven. De norm kent voor wat betreft het doek alleen een vlamver-
spreidingstest. Het resultaat van de test wordt weergeven door de index. Daarnaast zijn er in deze 
norm eisen gesteld aan de naadsterkte en vlamvertragendheid op de naad.

EN ISO 14116

EN 14058 - BESCHERMING TEGEN KOUDE 
(TEMPERATUREN BOVEN -5°C)

Deze norm legt vereisten en testmethoden vast voor kledingstukken voor bescherming bij lage temperaturen. Er wordt 
getest bij koude op de prestaties van thermische weerstand, luchtdoorlatendheid, de weerstand aan het doordringen 
van water en voortkomende thermische isolatie.
 
a:  Thermische weerstand klasse - Deze waarde Rct in m2 K/W wordt gemeten op een staal van de stof van 

lagen materiaal. Kleding die materiaal bevat met een Rct waarde hoger dan 0,25 zijn in principe ontworpen om te 
gebruiken in de koude en vallen buiten het gebied van de EN 14058.

b:  Luchtdoorlatendheid - De luchtdoorlatendheid van de gebruikte materialen werkt op de isolatielagen (de frisse 
lucht heeft invloed op de reeds verwarmde lagen). De luchtdoorlatendheid wordt uitgedrukt in mm/s.

c:  Weerstand aan het doordringen van water - Indien de weerstand aan het doordringen van water nodig 
is, wordt een maximale Ret waarde van 55 m2 Pa/W geëist. 

d  en e: Voortkomende thermische isolatie - Deze waarden (in m2 K/W) worden verkregen door het kleding-
stuk te meten op een thermische paspop die beweegt (Icler) of die stilstaat (Icle) met referentie onderkleding type 
‘R’. Indien gemeten, is het minimum voor Icler 0,17 m2 K/W en/of voor Icle 0,19 m2 K/W.

EN 14058
a
b
c
d
e
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EN 1149-5 - BESCHERMENDE KLEDING MET 
ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

Antistatische veiligheidskleding voorkomt dat door elektrostatische oplading 
vonken ontstaan, die brand of explosies kunnen veroorzaken. De EN 1149-5 is 
een overkoepelende norm. Deze norm is onderdeel van een serie normen i.v.m. 
uiteenlopende toepassingen en materialen. 

De EN 1149 bestaat uit de volgende onderdelen:
EN 1149-1:  beproevingsmethoden voor het meten van opp. weerstand
EN 1149-2:  beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische 
weerstand door een materiaal (verticale weerstand)
EN 1149-3:  beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval
EN 1149-4:  testmethode voor het kledingstuk
EN 1149-5:  prestatie eisen

Deze norm heeft als symbool een bliksemschicht. Deze norm specificeert de 
vereisten van elektrisch geleidende kleding. Deze kleding is onderdeel van een 
totaal geaard systeem (o.a. in combinatie met geleidend schoeisel). De kleding 
voorkomt het ontstaan van vonken, hierdoor worden ook explosies voorkomen. 
De kleding met deze norm wordt alleen geaccepteerd als hij gecombineerd is 
met de norm voor vlamvertragende kleding (ISO 11612). Deze kleding wordt 
gedragen in explosie gevaarlijke ruimten. Indien er kans is op een explosie 
bestaat er dus ook kans op vuur. Deze kleding mag niet gebruikt worden in 
met zuurstof verrijkte omgevingen en beschermt ook niet tegen netspanning. 

EN 1149-5

EN 13034

EN 13034 - BESCHERMENDE KLEDING TEGEN 
VLOEIBARE CHEMICALIËN

Deze norm legt de vereisten en testmethoden vast voor chemische beschermingspakken van type 6, 
zowel pakken voor éénmalig gebruik als herbruikbare pakken. Voor bijbehorende uitrustingen, zoals 
handschoenen en laarzen, die geen integraal deel uitmaken van het pak wordt verwezen naar de 
overeenkomstige productnormen. Type 6 kleding is kleding die een beperkte bescherming biedt 
tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Over het algemeen zal deze 
kleding gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistofdichte materialen.
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• kwaliteit: 100% polyester 
weefsel met 100% FR PU 
coating, 250 gr/m²

• rechtopstaande kraag met 
capuchon in de kraag

• vaste vlamvertragende katoen 
voering en uitneembare vlam 
vertragende fleecevoering in 
lijf en mouwen

• ritssluiting onder beleg met 
klittenbandsluiting en elastisch 
koord in zoom

• 2 opgezette zakken,  
1 napoleonzak, borstzak en 
lusje op rechterborst

• rond ingezette mouwen en 
mouwvernauwing d.m.v.  
drukknopen

• naden waterdicht getaped

M-WEAR PARKA FR-AST
2664 MAGOMA & 2666 MARABE

2664 MAGOMA
Kleur:  oranje/ 
 marineblauw
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.42.664.00

2666 MARABE
Kleur:  geel/ 
 marineblauw
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.42.666.00

[ANTISTATIC]

vo
er

in
g:

EN ISO
14116

1
x
x
x
x

EN 14058

3M SCOTCHLITE 

REFLECTIETAPE
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Kleur:  marineblauw
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.42.665.00

M-WEAR PARKA FR-AST
2665 MAKA

• kwaliteit: 100% polyester 
weefsel met 100% FR PU 
coating, 250 gr/m²

• rechtopstaande kraag met 
capuchon

• vaste vlamvertragende  
katoen voering en uitneem- 
bare vlamvertragende fleece-
voering in lijf en mouwen

• ritssluiting onder beleg met 
klittenbandsluiting en elastisch 
koord in zoom

• 2 opgezette zakken,  
1 napoleonzak, borstzak en 
lusje op rechterborst

• rond ingezette mouwen en 
mouwvernauwing d.m.v.  
drukknopen

• naden waterdicht getaped

[ANTISTATIC]

3M SCOTCHLITE 

REFLECTIETAPE

vo
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EN ISO
14116

1
x
x
x
x

EN 14058
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M-WEAR BROEK FR-AST 
3695 MOKE

• kwaliteit: 100% polyester 
weefsel met 100% FR PU 
coating, 250 gr/m²

• beenvernauwing d.m.v.  
drukknopen

• elastiek in de lenden

• vaste vlamvertragende  
katoen voering

• 50 mm 3M Scotchlite  
reflectietape streep

• naden waterdicht getaped

Kleur:  marineblauw
Maten:  S t/m 3XL
Art.nr.:  2.43.695.00

[ANTISTATIC]

3M SCOTCHLITE 

REFLECTIETAPE

28
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M-Wear Basic Wear voorziet in een uitgebreid 
assortiment basis werkkleding, waarbij prijs-kwaliteit 
en gebruiksgemak te allen tijde voorop staan. Voor alle 
mogelijke werk- en weersomstandigheden is gepaste 
kleding beschikbaar. Alle kleding voldoet uiteraard 
aan de strenge kwaliteitseisen van M-Wear.
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M-Wear parka 8520 en bodywarmer 0320
• kwaliteit: Pongee ripstop
• verdekte ritssluiting met drukknopen en velcrosluiting
• 2 borstzakken met rits en 2 zijzakken met rits
• 1 binnenzak en telefoonzak met klittenband
• fleece in de kraag  en getapete naden
8250 parka:
• vaste gewatteerde voering en vaste capuchon in de kraag
• mouwvernauwers d.m.v. klittenband
0320 bodywarmer:
• vaste mesh voering en windvangers
• maten: S t/m 3XL

Uitvoering Art.nr.

M-Wear parka 8520, zwart/grijs 2.48.520.00

M-Wear bodywarmer 0320, zwart/grijs 2.50.320.00

M-Wear Antarctica parka 8570
• kwaliteit: 100% nylon
• dubbele sluiting met rits en drukknopen
• thermo gevoerd
• 2 borstzakken, 2 taillezakken en 1 binnenzak
• koord in de taille
• afritsbare capuchon
• maten: S t/m 4XL 

 
 
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear Antarctica parka 8570, marineblauw 2.48.570.00

M-Wear Worker werkbroek 7260 Eduard
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
• “triple stitch” naden voor extra versteviging
• kniezakken, 2 achterzakken met klep waarvan 1 met  

klittenbandsluiting, spijkerzakken met gereedschapslussen,  
1 duimstokzak en 1 dijbeenzak met extra GSM zak

• D-ring voor lamp of gereedschap en hamerlus
• maten: 44 t/m 64 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear Worker werkbroek 7260 Eduard, m.blauw 2.27.260.00

M-Wear Worker werkbroek 7260 Eduard, wit 2.27.262.00

M-Wear Worker werkbroek 7260 Eduard, grijs 2.27.263.00

M-Wear Worker werkbroek 7260 Eduard, zwart 2.27.265.00

M-Wear pilotjack
• kwaliteit: 60% polyester/40% katoen (Beaver), 250 gr/m²
• dubbele ritssluiting
• afneembare bontkraag en afritsbare mouwen
• uitneembare acryl voering en vaste nylon voering
• pennenzakje op de mouw en 1 telefoonzak
• maten: S t/m 3XL*

Uitvoering Art.nr.
M-Wear pilotjack  8380, marineblauw 2.48.380.00

M-Wear pilotjack  8381, korenblauw 2.48.381.00

M-Wear pilotjack  8385, groen 2.48.385.00

M-Wear pilotjack  8388, rood 2.48.388.00

M-Wear pilotjack  8390, zwart 2.48.390.00

*Maattoeslag: XXL: +5%, 3XL +10%
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RM-Wear winteroverall 4760
• kwaliteit: 100% nylon, 160 gr/m²
• met reflectieband
• dubbele sluiting met rits en klittenband
• geheel thermo gevoerd
• 2 borstzakken en 2 zakken met klep
• lange ritssluiting in de pijpen
• afritsbare capuchon
• maten: S t/m 4XL 

 
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear winteroverall 4760, marineblauw 2.44.760.00

M-Wear werkjas 2263
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
• verdekte ritssluiting met drukknoopsluiting
• manchetten met drukknoopsluiting
•  2 borstzakken met klep, D-ring en gereedschapslussen
• versterkte schouderstukken
• 2 verticale steekzakken 
• afritsbare mouwen
• pennenzakje op mouw
• maten: S t/m 3XL 

 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear werkjas 2263, grijs/zwart 2.22.263.00

M-Wear bermuda 9651 en 9653
• kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
• met verdekte ritssluiting
• “triple stitch” naden voor extra versteviging
• 2 achterzakken waarvan 1 met klep met velcro sluiting
• 2 opgezette zakken en 2 steekzakken
• 1 dijbeenzak met extra GSM zak
• D-ring voor lamp of gereedschap en hamerlus
• maten: 44 t/m 64 

 
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear bermuda 9651, zwart 2.29.651.00

M-Wear bermuda 9653, grijs 2.29.653.00

M-Wear bodywarmer Worker 0370
en bodywarmer Megapocket 0380

• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen
• dubbele sluiting met rits en klittenband en 11 zakken
• met windvangers
• geheel gevoerd
• 0370: met verlengde rug 
• maten: S t/m 3XL (0380 t/m 4XL) 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear bodywarmer Worker 0370, m.blauw 2.50.370.00

M-Wear bodywarmer Megapocket 0380, m.blauw 2.50.380.00
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M-Wear pilotjack EN 471 0966 RWS
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (Beaver)
• water- en vuilafstotend
• 3M Scotchlite reflectietape
• 2-weg ritssluiting
• uitneembare acrylvoering en vaste nylonvoering
• 2 steekzakken, 2 borstzakken met rits en 1 binnenzak
• afneembare bontkraag en afritsbare mouwen
• maten: M t/m 3XL*  

 
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear pilotjack 0966 RWS, oranje 2.60.966.00

M-Wear parka 0996 RWS
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen (Beaver)
• water- en vuilafstotend
• 3M Scotchlite reflectietape
• verdekte ritssluiting met drukknopen
• 2-weg ritssluiting
• uitneembare acrylvoering en vaste nylonvoering
• afritsbare bontgevoerde capuchon
• 2 voorzakken met rits en klep, 1 binnenzak
• maten: M t/m 3XL* 

 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear parka 0996 RWS, oranje 2.60.996.00

EN 471
3

2

3

2*Maattoeslag: XXL: +5%, 3XL +10%

M-Wear pilotjack EN 471 0976 en 0977
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (Beaver)
• water- en vuilafstotend
• 3M Scotchlite reflectietape
• 2-weg ritssluiting
• uitneembare acrylvoering en vaste nylonvoering
• 2 steekzakken, 2 borstzakken met rits en 1 binnenzak
• afneembare bontkraag en afritsbare mouwen
• maten: M t/m 3XL* (0977vanaf S)  

 
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear pilotjack EN 471 0976, oranje 2.60.976.00

M-Wear pilotjack EN 471 0977, geel 2.60.977.00

EN 471
3

2

3

2*Maattoeslag: XXL: +5%, 3XL +10%

M-Wear pilotjack EN 471 0962 en 0964
• kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m² (Beaver)
• water- en vuilafstotend
• 3M Scotchlite reflectietape
• 2-weg ritssluiting
• uitneembare acrylvoering en vaste nylonvoering
• afneembare bontkraag
• 2 steekzakken, 2 borstzakken met rits en 1 binnenzak
• afritsbare mouwen
• maten: S t/m 3XL*

Uitvoering Art.nr.

M-Wear pilotjack EN 471 0962, geel/marineblauw 2.60.962.00

M-Wear pilotjack EN 471 0964, oranje/ 
marineblauw 2.60.964.00

EN 471
3

2

2

2*Maattoeslag: XXL: +5%, 3XL +10%

EN 471
3

2

3

2*Maattoeslag: XXL: +5%, 3XL +10%
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• kwaliteit: Oxford nylon
• 100% waterdicht door de gesealde naden
• 3M Scotchlite reflectietape
• dubbele ritssluiting met 2-weg rits en drukknopen
• capuchon in de kraag
• uitritsbare voering en vaste nylonvoering
• 2 voorzakken met rits en 1 binnenzak
• maten: M t/m 3XL (0986 t/m 4XL) 

   
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear parka 0985 RWS, geel 2.60.985.00

M-Wear parka 0986 RWS, oranje 2.60.986.00

EN 471
3

2

3

2

M-Wear pantalon 1985 en 1986 RWS
• kwaliteit: Oxford nylon
• 100% waterdicht door de gesealde naden
• 3M Scotchlite reflectietape
• elastiek in de taille
• maten: M t/m 3XL 

 
 
 
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear pantalon 1985 RWS, geel 2.61.985.00

M-Wear pantalon 1986 RWS, oranje 2.61.986.00

EN 471
3

2

1

2

M-Wear verkeersregelaarsparka 0925
• kwaliteit: Oxford nylon
• met uitneembare voering
• water- en vuilafstotend
• hoogademend
• 3M Scotchlite reflectietape
• 2 steekzakken en 1 portofoonzak op de borst
• capuchon in de kraag
• 2-weg ritssluiting
• maten: M t/m 3XL 

 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear verkeersregelaarsparka 0925,  
oranje/geel 2.60.925.00

EN 471
3

2

3

2

M-Wear 4-in-1 parka 0980 en 0981
• kwaliteit: Oxford nylon
• met uitneembare voering met afritsbare mouwen waardoor 

het ook als bodywarmer te dragen is
• 3M Scotchlite reflectietape
• 2 voorzakken met klep en 1 telefoonzak op de borst
• capuchon in de kraag
• verdekte ritssluiting met drukknopen en koord aan de taille
• windvangers in de mouwen
• maten: S t/m 4XL 

 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear 4-in-1 parka 0980, geel/marineblauw 2.60.980.00

M-Wear 4-in-1 parka 0981, oranje/marineblauw 2.60.981.00

EN 471
3

2

3

2

EN 343
3

2

3

1

EN 343
3

2

3

3
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M-Wear verkeersregelaarsvest 0125
• kwaliteit: 100% polyester
• gemaakt volgens de geldende regels (uit 2009) voor  

verkeersregelaars
• met reflectietape
• klittenbandsluiting aan de zijkant
• maten: M/L en XL/XXL 

 
 
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear verkeersregelaarsvest 0125,  
oranje/geel 2.60.125.00

EN 471
3

2

2

2

M-Wear verkeersvest 0165 en 0167
• kwaliteit: mesh polyester
• met 3M  reflectietape
• met dubbele klittenbandsluiting
• maten: M/L en XL/XXL 

 
 
 
 
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear verkeersvest 0165, geel 2.60.165.00

M-Wear verkeersvest 0167, oranje 2.60.167.00

EN 471
3

2

2

2

M-Wear verkeersvest 0175, 0177, 0178  
en 0185 RWS

• kwaliteit: mesh polyester
• met 3M reflectietape
• met dubbele klittenbandsluiting
• maten: M/L en XL/XXL (0178 en 0185: XL/XXL) 

 
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear verkeersvest 0175 RWS, geel 2.60.175.00

M-Wear verkeersvest 0177 RWS, oranje 2.60.177.00

M-Wear verkeersvest 0178 RWS, rood 2.60.178.06

M-Wear verkeersvest 0185 RWS, groen 2.60.185.06

EN 471
3

2

2

2

M-Wear softshell jack 1300 en 1302  
en softshell jack 1316 RWS

• kwaliteit: 3 laags Polarfleece 
• met ritssluiting en fleece in de kraag
• waterafstotend, windbestendig en goed ademend
• comfortabel en uitstekende pasvorm met verlengd rugpand
• 1 borststeekzak, 2 zijzakken met rits en 2 binnenzakken
• met 3M Scotchlite reflectietape
• maten: S t/m 3XL  

Uitvoering Art.nr.

M-Wear softshell jack 1300, oranje/marineblauw 2.51.300.00

M-Wear softshell jack 1302, geel/marineblauw 2.51.302.00

M-Wear softshell jack 1316 RWS, oranje 2.51.316.00

EN 471
3

2

2

2

EN 471
3

2

3

2

1300                    1316:
1302:
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M-Wear Probatex overall 5310 FR
• kwaliteit: 100% katoen, 330 gr/m² gesanforiseerd
• verdekte drukknoopsluiting
• 2 borstzakken met klep, 1 duimstokzak, 1 achterzak met klep 

en 2 opgezette zakken met klep en drukknoopsluiting
• kniezakken
• verstelbare tunnelelastiek
• rugplooien
• maten: 46 t/m 68 

 
 

 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear Probatex overall 5310 FR, marineblauw 2.15.310.00

M-Wear Probatex overall 5320  
en 5326 FR-AST

• kwaliteit: 100% katoen, 330 gr/m² 
• antistatisch
• verdekte drukknoopsluiting
• 2 borstzakken met klep, 1 duimstokzak , 1 achterzak met 

klep en 2 opgezette zakken met klep en drukknoopsluiting
• verstelbare tunnelelastiek en rugplooien
• kniezakken
• maten: 46 t/m 66 (5320 t/m 68) 

 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear Probatex overall 5320 FR-AST, m.blauw 2.15.320.00

M-Wear Probatex overall 5326 FR-AST, oranje 2.15.326.00

M-Wear Probatex werkjas 5199 FR-AST
• kwaliteit: 99% katoen/1% bekinox, 320 gr/m² 
• antistatisch
• verdekte drukknoopsluiting
• 2 borstzakken met klep
• 2 verticale zijzakken met klep
• manchetten met drukknoopsluiting
• maten: 46 t/m 66 

 
 
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear Probatex werkjas 5199 FR-AST,  
marineblauw 2.25.199.00

M-Wear Probatex werkbroek 0199 FR-AST
• kwaliteit: 99% katoen/1% bekinox, 320 gr/m² 
• antistatisch
• gulpsluiting met rits
• riemlussen
• 2 steekzakken en 1 duimstokzak
• met kniezakken
• elastiek in de tailleband
• maten: 46 t/m 66 

 
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear Probatex werkbroek 0199 FR-AST, 
marineblauw 2.30.199.00

ISO
11612

EN 
1149-5

ISO 
11611

ISO
11612

ISO 
11611

EN 
1149-5

ISO
11612

ISO 
11611

EN 
1149-5

ISO
11612

ISO 
11611
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• kwaliteit: polyamide tricot
• nylon ritssluiting
• manchetten van tricot
• borstzak
• lang rugpand 
• maten: S t/m 3XL 

 
Ook verkrijgbaar als thermo vest, model 2170 (2.52.170.00). 
 
 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear thermo jack 2070, marineblauw 2.52.070.00

M-Wear thermo pantalon 3070
• kwaliteit: polyamide tricot
• verstelbare tailleband
• pijpen met elastische manchetten
• maten: S t/m 3XL 

 
 
 
 
 
  

Uitvoering Art.nr.

M-Wear thermo pantalon 3070, marineblauw 2.53.070.00

M-Wear Worker sok 1250 Ernesto
• kwaliteit: 41% katoen/26% polyamide/19% Pro-Guards 

polyester/12% SeaCell Active lycocell /1% Bekinox  
(metaalvezel)/1% Lycra (elastaan)

• een sterke vlotte worker sok
• antistatisch en schimmelwerend
• badstof zool zorgt voor extra bescherming en comfort
• voorzien van een extra versteviging op de hak en teen
• het antibacteriële vezel Amicor houdt de voeten geurvrij
• ESD
• maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-50 

 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear Worker sok 1250 Ernesto, zwart/grijs 5.61.250.00

M-Wear Thermo sok 1260 Russel
• kwaliteit: 24% polyamide/1% Lycra (elastaan)/75% polyester
• deze comfortabele sok is 100% synthetisch en dus supersterk 

en warm
• extra draagcomfort en bescherming door toepassing van 

badstof zool
• superlicht en isolerend 
• de Air Flow zone zorgt voor optimale lucht circulatie en 

daarmee droge voeten
• ideaal voor wie in koude omstandigheden moet werken
• maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-50 

 

Uitvoering Art.nr.

M-Wear Thermo sok 1260 Russel, zwart 5.61.260.00
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