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Technisch Gegevensblad

V-Gard Mutsen

Product V-Gard voering, gebreide muts V-Gard Supreme Liner, 2-delig

P/N 10118417 10118427

Product 
Specificaties

• 100% grote acrylvezel
• Moderne beanie Muts 
• Het ontwerp zorgt ervoor dat het gezichtsveld niet wordt 

belemmerd 

• Getest om vlambogen te weerstaan   aan een ATPV 
van 8 cal / cm² 

• Vlamvertraging *
• 2 delen, het onderste deel kan eenvoudig worden verwijderd 

met een ritssluiting, vlamvertragend weefsel 
• Waterafstotend 
• Binnenzak in het nekdeel -9,5 cm x 5,7 cm- voor een warmtepak
• Geen metalen onderdelen

Warmteniveau

Lengte 300 mm 370 mm

Gewicht 50 g 145 g

Verkoopunits In 
Stuks

12 3

Betrouwbare en gecertificeerde bescherming

* De MSA-Mutsen bieden twee beschermingsniveaus tegen vlammen:
• V-Gard Select Liner is chemisch behandeld om vlamwerendheid te garanderen tot 25 wasbeurten.
•V-Gard Supreme Liner is gemaakt van speciale vlamvertragende vezels. De vlamvertraging blijft ook na het wassen behouden.
De vlamvertragende prestaties van onze Select en Supreme Liners zijn getest in het gespecialiseerde erkende testcentrum BTTG volgens ISO EN 14116 paragraaf 6.1, 6.1.4.
1 Warmtepakken zijn verkrijgbaar bij de meeste sportartikelenwinkels; worden niet geleverd met voeringen. 
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Let op: dit bulletin bevat alleen een algemene beschrijving van de getoonde producten. Hoewel productgebruik en prestatiemogelijkheden over het 

algemeen worden beschreven, de producten mogen in geen geval worden gebruikt door ongeschoolde of ongekwalificeerde personen. De producten 

zullen niet worden gebruikt tot het product instructies / gebruikershandleiding, die gedetailleerde informatie bevat over het juiste gebruik en onderhoud 

van de producten, inclusief eventuele waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen, grondig gelezen en begrepen. Specificaties kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. 

MSA is actief in meer dan 40 landen over de 
hele wereld. Ga naar de.msasafety.com/
contact-us om een   MSA-kantoor bij u in de 
buurt te vinden.

 MSAsafety.com

V-Gard-mutsen zijn getest in combinatie met V-Gard-helmen in ons geaccrediteerde interne laboratorium in overeenstemming
met EN 397.

V-Gard-mutsen worden vermeld als accessoires in de EN-certificaten van de V-Gard-helmen en vallen onder de
conformiteitsverklaring van de helm.

Artikelnummers 10118417 & 10118418 maken deel uit van de V-Gard antistatische accessoires die zijn goedgekeurd door 
ELECTROSTATIC-INERIS. Voor meer details verwijzen wij u naar het ATEX INERIS-certificaat. 




