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KLEDING
en signaalkleding
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Waterdicht – waterafstotend – waterkolom  
Waterdichte kleding is ondoordringbaar voor water in 
druppelvorm. Bij de normcontrole wordt de waterdicht-
heid van het technische weefsel en van de naden met 
vermelding van de waterkolom gemeten. Hoe hoger de 
waarde, des te hoger de weerstand tegen binnendringend 
water. Als het kledingstuk een druk van meer dan 800 mm 
weerstaat, is het voor een bepaalde periode volgens norm 
waterdicht. Voor waarden die onder 800 mm liggen, is 
alleen het begrip waterafstotend van toepassing.

RET-waarde 
De RET-waarde geeft de weerstand van een textiel tegen 
waterdamp weer. Hoe lager deze waarde, hoe beter het 
materiaal ademt.
 RET-waarde  lager dan 6  (heel goed ademend)
 RET-waarde  6 -13  (goed ademend)
 RET-waarde  13 - 20  (ademend)
 RET-waarde  hoger dan 20 (niet ademend)

ATEX = explosieve atmosfeer
Minimumeisen voor veiligheid van medewerkers die  
door explosieve atmosfeer in gevaar kunnen raken.

Hitte- en vlambescherming (EN 11612)
EN ISO 11612: Beschermende kleding voor indus-
triële werknemers die zijn blootgesteld aan hitte en 
vlammen (met uitzondering van brandweerlieden 
en lassers). De drager is beschermd tegen korte 
contacten met een vlam en (tot op zekere hoogte) 
tegen convectie- en stralingshitte. De norm ISO 
11612 is de opvolger van EN 531.

Beschermende kleding voor gebruikers van  
handgeleide kettingzagen
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WEGWERP:ALGEMEEN

SPECIAAL:

Bescherming tegen chemicaliën (EN 13034 TYPE 6) 
(Opmerking: om een constante beschermende werking 
conform EN 13034 te garanderen, moeten de artikelen 
regelmatig geïmpregneerd worden)

Bescherming tegen ruwe weersomstandigheden: 
regen, wind en kou (tot –5°C; EN 343)
Kwaliteitsparameters:
X: waterdicht (3 niveaus)
Y: ademende eigenschappen (3 niveaus)

Bescherming tegen barre weersomstandigheden:
regen, wind en kou
Prestatieparameters:
X: waterbestendigheid (4 klassen) 
Y: ademende eigenschappen (4 klassen) 
R:  afgewerkt kledingstuk getest in een regentoren, is  

optioneel (ISO 7000-2413, beschermende uitrusting 
tegen slecht weer)

Veiligheidskleding tegen beperkte 
vlamverspreiding

Bescherming tegen kou (onder 5 °C)

Bescherming tegen kou – 
temperaturen van –5°C en hoger

Beschermende kleding voor lassen en verwante  
werkzaamheden (EN ISO 11611)
Klasse 1: Bescherming bij minder gevaarlijke lastechnieken 
en werkpleksituaties met gereduceerde spatten en druppels 
en lage stralingswarmtee
Klasse 2: Bescherming bij handmatige lastechnieken waarbij 
veel spatten en druppels vrijkomen en de werkplek een hoge 
stralingswarmte heeft
(A1) Begrenste vlamverspreiding
(A2) Begrenste vlamverspreiding, kantbevlamming

EN 1149: Elektrostatische eigenschappen van  
beschermende kleding

Signaalkleding (EN 471)
Kwaliteitsparameters:
X:  oppervlakken van fluorescerend en reflecterend 

materiaal (3 niveaus)
Y:  kwaliteit van het reflecterend materiaal  

(2 niveaus)

Signaalkleding (EN ISO 20471)
Kwaliteitsparameters:
- Klasse 1: laag beschermingsniveau
- Klasse 2: gemiddeld beschermingsniveau
- Klasse 3: hoog beschermingsniveau

FUNCTIONALITEIT EN NORMERINGEN

Bescherming tegen gevaren door een elektrische 
vlamboog, klasse 2 (7 kA/ 500 ms)

Bescherming tegen gevaar door een elektrische 
boog, klasse 1 (4 kA/500 ms)

In de wasmachine wasbaar op de aangege-
ven temperatuur met een fijnwasprogramma.

In de wasmachine bij aangegeven tempera-
tuur in het normale wasprogramma wasbaar 

Niet wasbaar in de wasmachine, hand-
was is wel toegestaan.

Niet wasbaar

Niet geschikt voor in de droger

EN 1149-5
Antistatisch

EN 13034  
Beperkt spatwater-
dicht

EN 14605
Beperkte bescherming  
vloeibare chemicaliën  
(neveldicht)

EN 1149-1 
Antistatisch

EN 1073-2: 2002 
Bescherming tegen besmetting door 
radioactieve deeltjes

EN 14126: 2003, 
Infectiebescherming 
tegen bloed en virussen

EN ISO 13982-1
Partikeldicht

EN 369  
Bescherming tegen olie en  
smeermiddelen

EN 14605
Bescherming vloeibare 
chemicaliën
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