
BE
D

RI
JF

SK
LE

D
IN

G

2



 

  INLEIDING

Bedrijfskleding is als volgt in te delen:

Als in werksituaties gewone werkkleding niet voldoende 
bescherming biedt tegen bijvoorbeeld weersinvloeden, hitte, 
koude, chemicaliën of dat er een ander gevaar is om letsel 
of gezondheidsschade op te lopen, dient beschermende 
gecertifi ceerde kleding te worden gedragen. Gecertifi ceerde 
kleding kan aan diverse EN normen voldoen. De regelgeving van 
bedrijfskleding begint met de Europese Norm EN ISO 13688, 
waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan 
beschreven. 

EN ISO 13688:2013 
Beschermende kleding – Algemene eisen

De EN ISO 13688 beschrijft de algemene eisen waaraan 
beschermende kleding dient te voldoen. Deze internationale 
norm specifi ceert de algemene eisen op het gebied van onder 
meer de ergonomie, de compatibiliteit, de veroudering, de 
maataanduiding, de markering van beschermende kleding en de 
informatie die door de fabrikant met de beschermende kleding 
geleverd dient te worden. De EN ISO 13688 norm wordt altijd 
gebruikt in combinatie met andere normen voor specifi eke 
toepassingen. De norm mag nooit alleen gebruikt worden, maar 
moet altijd gebruikt worden in combinatie met een andere norm. 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen 
die op bedrijfskleding van toepassing zijn.

EN 343:2003+A1:2007 
Beschermende kleding tegen regen

De EN 343 norm legt de eisen en testmethoden vast voor 
materialen en naden van kleding, die beschermen tegen neerslag 
(regen, sneeuw), mist en de vochtigheid van de grond. 

EN 343
X

Y

Deze norm heeft als symbool een paraplu, met 
daarnaast boven elkaar twee waarden, een X en een 
Y. De X-waarde geeft de waterdichtheid aan en de
Y-waarde geeft de waterdampdoorlaatbaarheid aan
(het ademende vermogen).

Deze norm valt onder ‘autocertifi cering’, dit betekent dat je dit 
product als fabrikant zijnde zelf mag certifi ceren en het hoeft dus 
niet telkens door een testinstituut goedgekeurd te worden. Het 
enige risico dat de drager loopt is namelijk dat hij nat wordt en 
dat is niet levensbedreigend. Wanneer deze norm in combinatie 
met andere normen wordt gebruikt, dan wordt wel de gehele 
combinatie van normen door het testinstituut gecontroleerd.

X-waarde: waterdichtheid
Bij de X-waarde zijn er 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 en afhankelijk van de hoeveelheid druk die het
doorstaat wordt de klasse bepaald.

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

De term bedrijfskleding is een verzamelnaam voor alle kleding die het werken veiliger of gemakkelijker maakt, 
door de overheid verplicht is gesteld of bij een bedrijf wordt gedragen voor het uitdragen van een uniforme 
en representatieve uitstraling. Het algemene kenmerk van bedrijfskleding is dat de kleding wordt gedragen 
tijdens het uitoefenen van diverse werkzaamheden. 
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Rijkswaterstaat (RWS)

Behalve de van toepassing zijnde normen kunnen nationaal
andere regelingen en aanbevelingen gelden in de verschillende
EU-lidstaten. In Nederland kennen we bijvoorbeeld de eisen van
Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat eist dat aannemers door hen
tewerkgestelde personen, die zich voor de uitvoering van hun taak
buiten enig voertuig langs of op een weg welke niet gesloten is
voor openbaar verkeer bevinden, veiligheidskleding laten dragen
die voldoet aan het bepaalde in EN ISO 20471 norm plus nog
een aantal extra eisen betreffende de vorm en oppervlakte van
de retro reflecterende zilvergrijze banden en de kleur van het
basismateriaal.

Let op: dit is een eis van Rijkswaterstaat aan hun aannemers.
Dat betekent dat als personen niet in opdracht van Rijkswaterstaat
werkzaamheden verrichten, deze eis niet geldt. Op basis van een
goede risicoanalyse dient te worden bepaald of hogere eisen dan
het bepaalde in EN ISO 20471 norm noodzakelijk zijn.

EN ISO 14116:2015 Beschermende kleding
tegen vlammen - Materialen, samengestelde
materialen en kleding met een beperkte
vlamverspreiding

EN ISO 
14116 De EN ISO 14116 norm legt de prestatievereisten

vast voor de beperkte vlamspreidingseigenschappen
van materialen, samengestelde materialen en
beschermkleding om de kans op ontvlamming van
de kleding te beperken. De drager mag geen extra

letsels oplopen doordat zijn kleding brandt. Beschermkleding die
voldoet aan deze norm moet werknemers beschermen tegen
occasioneel en kort contact met kleine vlammen, in
omstandigheden waar er geen significant hittegevaar is en er geen
andere hittebronnen aanwezig zijn. Wanneer bescherming tegen
hittegevaren vereist is naast bescherming tegen beperkte
vlamverspreiding, zijn normen zoals de EN ISO 11612 van
toepassing. Een classificatiesysteem is voorzien voor materialen,
samengestelde materialen en kleding stukken die getest zijn volgens
EN ISO 15025, procedure A.

Alle materialen die claimen aan de EN ISO 14116 norm te
voldoen, dienen een beperkte vlamverspreidingsindex van
1, 2 of 3 te hebben bij testen conform ISO 15025.

Index 1 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende
smeltresten, geen nagloeiing, een gat kan worden gevormd.
Index 2 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende
smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming.
Index 3 - De vlam verspreid zich niet, er zijn geen brandende
smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming, de navlamtijd van
elke individueel specimen bedraagt niet meer dan 2 seconden.

(De EN ISO 14116 vervangt de EN 533 norm)

EN 14058:2004 Beschermende kleding tegen 
koele omstandigheden

EN 14058
a
b
c
d
e

De EN 14058 norm legt vereisten en testmethoden 
vast voor kledingstukken voor bescherming tegen 
koele omstandigheden. Er wordt getest bij koude op 
de prestaties van thermische weerstand, 
luchtdoorlatendheid, de weerstand aan het 

doordringen van water en voortkomende thermische isolatie. 
Deze standaard is bedoeld voor omgevingen met temperaturen 
hoger dan -5°C.

Deze norm heeft als symbool een ijskristal in het pictogram. 
Naast het pictogram kunnen vijf waarden staan. 
Van boven naar beneden:

a. Rct: de thermische weerstandsklasse, die gemeten wordt op alle
doeklagen samen (3 niveaus)
Kleding die materiaal bevat met een Rct waarde hoger dan
0,25 zijn in principe ontworpen om te gebruiken in de koude
(zie EN 342) en vallen buiten het gebied van de EN 14058.

b. Luchtdoorlatendheid wordt gemeten op alle doeklagen samen
(3 niveaus) (optioneel)

c. Waterdichtheid (2 niveaus) (optioneel)
d. Thermische isolatie middels bewegende mannequin (Icler)

(optioneel)
e. Thermische isolatie middels statische mannequin (Icle)

(optioneel)

(Note: ‘X’ betekent niet getest)

EN 342:2004+C1:2008 Beschermende kleding 
tegen koude en lage temperaturen

EN 342
a
b
c
d

De EN 342 norm legt vereisten en testmethoden 
vast voor kledingstukken en kledingensembles (overall 
of tweedelig pak) voor bescherming tegen een koude 
omgeving, gekenmerkt door een combinatie van 
vochtig heid, wind en een luchttemperatuur lager 
dan -5°C. 

Deze norm heeft als symbool een ijskristal. Daarnaast staan vier 
waarden aangeven. Wat deze waarden precies inhouden, wordt 
hierna uitgelegd.

a. (U) Icler; resulterende thermische basisisolatie (m2K/W).
Gemeten op een ‘bewegende’ mannequin (+ type referentie
ondergoed)

b. (U) Icle; resulterende thermische isolatie (m2K/W). Gemeten op
een statische mannequin (optioneel, ‘X’ betekent niet getest)

c. Luchtdoorlaatbaarheidsklasse (3 niveaus)
d. Waterpenetratie-weerstandsklasse (2 niveaus) (optioneel,

‘X’ betekent niet getest)

EN ISO 20471:2013+A1:2016 
Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - 
Beproevingsmethoden en eisen

EN ISO 20471
X

De EN ISO 20471 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). 

De zichtbaarheid wordt verbeterd door een hoog contrast tussen 
de kleding en de omgevingsachtergrond waartegen de kleding 
wordt gezien:
• In daglicht dankzij het fl uorescerende achtergrondmateriaal
• ’s Nachts wanneer de refl ecterende banden het licht van

tegemoetkomende koplampen refl ecteren

Prestatievereisten zijn voorzien voor kleur en refl ectie alsook 
voor de minimale oppervlaktes en voor de positionering van de 
materialen in beschermkleding.

De hoge zichtbaarheidskleding, die genormeerd is volgens 
deze norm, valt in risicoklasse II. Deze norm heeft als symbool 
het veiligheidsvestje, met daarnaast een waarde staan (x). Het 
cijfer naast het pictogram geeft aan in welke klasse het artikel 
valt. Dat hangt af van de minimum oppervlakte fl uorescerend en 
refl ecterend materiaal:

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Fluorescerend materiaal 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

Refl ecterend materiaal 
(verplichte lengte bij 
50 mm brede stroken)

0,10 m2 

(2 m)
0,13 m2 

(2,6 m)
0,20 m2 

(4m)

Er zijn ook specifi eke voorschriften vastgelegd met betrekking tot 
de plaatsing van het fl uorescerend en refl ecterend materiaal op 
romp, mouwen en pijpen. De achtergrond, het fl uorescerende 
materiaal, is toegestaan in de kleuren oranje, geel en rood. De 
kleurcoördinaten en de luminantiefactor moeten binnen bepaalde 
grenzen vallen (voor en na belichting). Tevens worden er eisen 
gesteld aan de kleurechtheid van zowel de fl uorescerende kleuren 
als de contrastkleuren.

(De EN ISO 20471 vervangt de EN 471 norm)
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Rijkswaterstaat (RWS)

Behalve de van toepassing zijnde normen kunnen nationaal 
andere regelingen en aanbevelingen gelden in de verschillende 
EU-lidstaten. In Nederland kennen we bijvoorbeeld de eisen van 
Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat eist dat aannemers door hen 
tewerkgestelde personen, die zich voor de uitvoering van hun taak 
buiten enig voertuig langs of op een weg welke niet gesloten is 
voor openbaar verkeer bevinden, veiligheidskleding laten dragen 
die voldoet aan het bepaalde in EN ISO 20471 norm plus nog 
een aantal extra eisen betreffende de vorm en oppervlakte van 
de retro refl ecterende zilvergrijze banden en de kleur van het 
basismateriaal. 

Let op: dit is een eis van Rijkswaterstaat aan hun aannemers. 
Dat betekent dat als personen niet in opdracht van Rijkswaterstaat 
werkzaamheden verrichten, deze eis niet geldt. Op basis van een 
goede risicoanalyse dient te worden bepaald of hogere eisen dan 
het bepaalde in EN ISO 20471 norm noodzakelijk zijn. 

EN ISO 14116:2015 Beschermende kleding 
tegen vlammen - Materialen, samengestelde 
materialen en kleding met een beperkte 
vlamverspreiding

EN ISO 
14116 De EN ISO 14116 norm legt de prestatievereisten 

vast voor de beperkte vlamspreidingseigenschappen 
van materialen, samengestelde materialen en 
beschermkleding om de kans op ontvlamming van 
de kleding te beperken. De drager mag geen extra 

letsels oplopen doordat zijn kleding brandt. Beschermkleding die 
voldoet aan deze norm moet werknemers beschermen tegen 
occasioneel en kort contact met kleine vlammen, in 
omstandigheden waar er geen signifi cant hittegevaar is en er geen 
andere hittebronnen aanwezig zijn. Wanneer bescherming tegen 
hittegevaren vereist is naast bescherming tegen beperkte 
vlamverspreiding, zijn normen zoals de EN ISO 11612 van 
toepassing. Een classifi catiesysteem is voorzien voor materialen, 
samengestelde materialen en kleding stukken die getest zijn volgens 
EN ISO 15025, procedure A. 

Alle materialen die claimen aan de EN ISO 14116 norm te 
voldoen, dienen een beperkte vlamverspreidingsindex van 
1, 2 of 3 te hebben bij testen conform ISO 15025.  

Index 1 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende 
smeltresten, geen nagloeiing, een gat kan worden gevormd.
Index 2 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende 
smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming.
Index 3 - De vlam verspreid zich niet, er zijn geen brandende 
smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming, de navlamtijd van 
elke individueel specimen bedraagt niet meer dan 2 seconden.   

(De EN ISO 14116 vervangt de EN 533 norm)

BEDRIJFSKLEDING 



 

     INLEIDING

EN ISO 11612:2015 beschermende kleding tegen 
hitte en vlammen - Minimale prestatie-eisen

EN ISO 11612

a b c d e f

De EN ISO 11612 norm legt de 
prestatievereisten vast voor beschermkleding die 
het lichaam van de drager (behalve de handen) 
moet beschermen tegen hitte en/of vlammen. 
De prestatievereisten die vastgelegd zijn in de 

EN ISO 11612, zijn van toepassing op beschermkleding die voor 
uiteenlopende doeleinden kan worden gedragen, waar kleding 
met beperkte vlamverspreiding vereist is en waar de gebruiker 
blootgesteld kan worden aan stralings-, convectie- of 
contactwarmte of spatten van gesmolten metaal. De norm is niet 
van toepassing voor brandweerlieden (EN 469) en lassers 
(EN ISO 11611). De vereisten omvatten: prestaties na 
voorbehandeling van de stof, accessoires, mechanische 
eigenschappen, maatvastheid, etc.

De norm kent voor wat betreft het doek een aantal testen. De 
resultaten van deze testen worden weergegeven door de letters 
A, B, C, D, E en F. Staat er een letter niet genoemd, of is de 
klasse ‘0’ dan is de laagste waarde niet gehaald, of de test is niet 
uitgevoerd; de kleding biedt dan geen bescherming tegen deze 
eigenschap.

A: A1 of A2 (oppervlakte of randontvlamming) 
werden getest a.d.h.v. de index 3 test van de 
EN ISO 15025

B: Convectiehitte ISO 915
Prestatieniveau Transfer convectiehitte Index (HTI24°)

Min Max

B1 4,0 s < 10 s

B2 10,0 s < 20 s

B3 20,0 s

C: Stralingshittetest ISO 6942, hitttefl ux 20 kW/m²
De kleding moet minstens C1 halen
Prestatieniveau Transfer stralingshitte Index (RHTI24°)

Min Max

C1 7,0 s < 20 s

C2 20,0 s < 50 s

C3 50,0 s < 95 s

C4 90,0 s

D: Spatten van gesmolten aluminium ISO 9185
De kleding moet minstens D1 halen
Prestatieniveau Spatten gesmolten aluminium

Min Max

D1 100 g < 200 g

D2 200 g < 350 g

D3 350 g

E: Spatten van gesmolten ijzer ISO 9185
De kleding moet minstens E1 halen
Prestatieniveau Spatten gesmolten ijzer

Min Max

E1 60 g < 120 g

E2 120 g < 200 g

E3 200 g

F: Contacthitte (codeletter F) ISO 12127 - 250°C
De kleding moet minstens F1 halen
Prestatieniveau Contacthitte

Min Max

F1 5,0 s 10,0 s

F2 10,0 s 15,0 s

F3 > 15,0 s

(De EN ISO 11612 vervangt de EN 531 norm)

EN ISO 11611:2015 Beschermende kleding voor 
gebruik bij lassen en verwante processen

EN ISO 11611

Class x

De EN ISO 11611 norm legt de vereisten vast 
voor lasserskleding. Het betreft hier kleding die 
bij normale temperaturen een hele dag (8 uur) 
gedragen kan worden en bescherming biedt 
tegen kleine spatten van gesmolten metaal, 

toevallig vlamcontact en UV-straling. De norm handelt niet over 
beschermende kleding die gedragen wordt bij speciale 
laswerkzaamheden.

Deze norm bestaat uit een aantal testen. De belangrijkste testen 
worden beschreven in de norm ISO 6942, ISO 9150, ISO 15025 
en EN 1149-2. De norm EN ISO 11611 kent twee klassen. 

Klasse 1 (laagste niveau): minder gevaarlijke lassituaties
Klasse 2 (hoger niveau): meer gevaarlijke lassituaties

Voor een geschikte algemene bescherming tegen risico’s waaraan 
lassers kunnen blootstaan, moeten bovendien PBM worden 
gedragen die door andere normen worden gedekt, om het hoofd, 
het gezicht, de handen en de voeten te beschermen.

(De EN ISO 11611 vervangt de EN 470 norm)
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EN 1149 Beschermende kleding met 
elektrostatische eigenschappen

EN 1149-5 Antistatische veiligheidskleding voorkomt dat door 
elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand 
of explosies kunnen veroorzaken.  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 1149-1:2006 beproevingsmethoden voor het meten van 
oppervlakte weerstand
EN 1149-2:1997 beproevingsmethoden voor de meting van de 
elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)
EN 1149-3:2004 beproevingsmethoden voor de meting van het 
ladingverval
EN 1149-5:2008 prestatie eisen

Deze norm heeft als symbool een bliksemschicht. Deze norm 
specifi ceert 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 
(EN 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. Kleding die voldoet aan de norm EN 1149-5, 
wordt vaak toegepast bij bedrijven die aan de ATEX-richtlijn 
dienen te voldoen.

EN IEC 61482-1-2:2015 Beschermende kleding 
tegen de thermische gevaren van een 
elektrische vlamboog

EN IEC 61482-2

Class x

De EN IEC 61482 norm is opgesteld voor 
kleding die bescherming biedt tegen de 
thermische gevolgen van een elektrische boog. 
De bescherming tegen de gevolgen van een 
‘electric arc’ kan op twee manieren getest 
worden. 

IEC 61482-1-1: de ‘open arc’ methode
Deze testmethode wordt in de USA gebruikt. Testen volgens deze 
methode levert de ATPV-waarde of EBT50. De ATPV waarde 
is de waarde (in cal/cm²) waarbij een 50% bescherming 
voorspeld wordt tegen tweedegraads brandwonden. Hoe hoger 
de waarde, hoe beter de bescherming. In Amerika wordt voor 
elektriciteitsmedewerkers een minimale ATPV-waarde van 8 vereist. 
De gemeten ATPV waarde staat op het normetiket. 

IEC 61482-1-2: de BOX-test
Deze testmethode wordt in Europa gebruikt. Bij deze methode 
wordt vanuit 1 richting (de box) een vlamboog opgewekt 
door kortsluiting met 4kA (voor klasse 1) of 7kA (voor klasse 
2). De vlamboog duurt daarbij niet langer dan 500 ms. De 
warmte doorgang wordt gemeten en moet (om aan de klasse te 
voldoen) onder de Stoll curve blijven. De Stoll curve is een tabel 
die aangeeft bij welke temperatuur en tijd een tweedegraads 
brandwond ontstaat. Tevens wordt beoordeeld op navlammen, 
gatvorming, smelten e.d. Naast het doek wordt er ook een jas 
getest. Hierbij wordt geen energetische waarde bepaald, maar 
de jas wordt na blootstelling aan de vlamboog gecontroleerd 
op mankementen met betrekking tot de naden, sluitingen en alle 
andere accessoires.

Als modeleisen worden de modeleisen van lasserskleding 
(EN ISO 11611) aangehouden.
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EN 14404:2004+A1:2010 Kniebeschermers voor
werk in knielende positie

EN 14404 De EN 14404 is enkel en alleen van toepassing in
combinatie met gecertificeerde kniestukken. In
combinatie met deze kniestukken, is de norm
EN 14404 van toepassing voor alle standaard
werkkleding met de EN 14404 norm.

Testen
De kniebeschermer wordt getest op drie eigenschappen:
perforatie, krachtverdeling en kracht bij impact.  Er zijn 2 levels
mogelijk.

Level 1: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is
tegen een grondoppervlak dat gewoonlijk geen risico oplevert
door liggende voorwerpen van meer dan 1 cm hoog. Perforatie
weerstand minstens 100 N.
Level 2: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen
gebruik onder zware omstandigheden, zoals bij het knielen op
steen in mijnen en steengroeven. Perforatieweerstand minstens
250 N.

EN 381 Beschermende kleding voor gebruikers
van kettingzagen

EN 381 De norm EN 381 komt overeen met beschermende
kleding voor gebruikers van kettingzagen. De norm is
samengesteld uit meerdere delen. Elk deel behandelt een
specifiek deel van het lichaam:

EN 381-5:1995 Eisen voor beenbeschermers
Beschermende kleding gecertificeerd volgens de EN 381-5 norm
biedt bescherming voor de benen tegen snijwonden van manueel
bediende kettingzagen. Het kledingstuk is gecertificeerd volgens
de draaisnelheid van de ketting.

Klasse Kettingsnelheid (m/s)
0 16

1 20

2 24

3 28

De EN 381-5 norm geeft drie verschillende ontwerpen volgens
de opgegeven klasse. Ontwerp A en B worden gebruikt voor het
dagelijks werk van professionele boswachters. Ontwerp C bedekt
het volledige been en wordt meer gebruikt voor personen die niet
regelmatig met kettingzagen werken (en bijgevolg een hogere
risicogroep vormen), of in buitengewone omstandigheden, zoals
bij het werken in bomen.

EN 381-7:1999 Eisen voor beschermende
handschoenen
Deze norm specificeert de eisen voor handschoenen met
betrekking tot de weerstand tegen insnijdingen door een
kettingzaag, bij beproeving volgens de methode beschreven in
EN 381-4.

EN 381-9:1997 Eisen voor beenkappen voor
kettingzagen
Deze norm specificeert de aan te wenden criteria bij het
beoordelen van de weerstand van beenkappen tegen insnijding
door kettingzagen. De norm bevat tevens een eis inzake de
weerstand van de lussen die onder de voet door lopen. Deze
norm geldt voor beenkappen, gebruikt in combinatie met
veiligheidsschoenen conform de EN ISO 20345 norm. De
beenkappen bieden slechts een gedeeltelijke bescherming tegen
snijwonden veroorzaakt door kettingzagen.

EN 381-11:2002 Eisen voor beschermers voor het
bovenlichaam
Deze norm houdt in dat de kleding beschermd is voor het
bovenlichaam, tegen snijwonden van manueel bediende
kettingzagen. Het kledingstuk is gecertificeerd volgens de
draaisnelheid van de ketting.

EN 469:2006+A1:2006 Beschermende kleding
voor brandweerlieden

EN 469
Xf1
X1
Y1
Z2

Brandweerlieden hebben kleding nodig die hen
beschermt tegen gevaren tijdens een brand. Hun
kleding mag geen vlam vatten, moet goed ademen
en voldoende bescherming bieden tegen hitte,
vlammen en rook. Deze en andere eisen aan kleding

voor brandweerlieden staan beschreven in deze norm. De norm
gaat over kleding die het lijf en de benen bedekt. Schoenen,
helmen en andere bescherming vallen erbuiten.

Een basisidee van de norm EN 469 is dat 3 waarden ( X / Y / Z)
het prestatieniveau aanduiden (een prestatieniveau 1 dat lager is
of een hoger prestatieniveau 2):

1. Xf1 of Xf2 De prestaties in de hittetesten (vlam)
2. X1 of X2 De prestaties in de hittetesten (straling)
3. Y1 of Y2 De prestaties in de testen van ondoorlatendheid
4. Z 1 of Z2 Weerstand tegen waterdamp

EN 13034:2005+A1:2009 Beschermende kleding 
tegen vloeibare chemicaliën type 6 van PB (6)

EN 13034 De EN 13034 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. 

EN 14605:2005+A1:2009 Beschermende kleding 
tegen vloeibare chemicaliën (inclusief 
permeatieweerstandstest)

De EN 14605 norm beschrijft beschermende (disposable) kleding 
tegen vloeibare chemicaliën (Type 3) en chemicaliën in nevelvorm 
(Type 4) inclusief producten die een gedeelte van het lichaam 
beschermen. (Type PB = Parts of body)

Type 3
Volledige lichaamsbescherming met vloeistofdichte verbindingen 
tussen de verschillende onderdelen van het kledingstuk. En indien 
van toepassing tussen de kleding en bijvoorbeeld een hoofdkap, 
overschoenen, handschoenen, etc.

Type 4
Volledige lichaamsbescherming met spraydichte verbindingen 
tussen de verschillende onderdelen van het kledingstuk. En indien 
van toepassing tussen de kleding en bijvoorbeeld een hoofdkap, 
overschoenen, handschoenen, etc.

Vanwege de complexiteit van het product dient u een zorgvuldige 
keuze te maken en de gebruiksaanwijzingen goed ter kennis te 
nemen.

Huidige Europese ‘Types’ in chemisch 
beschermende kleding
EN ‘Types’ Defi nitie Symbolen

EN 943-1 & 2
‘Type 1’

Gasdichte chemisch beschermende 
kleding
Beschermende kleding tegen vloeibare 
en, gasvormige chemicaliën, aërosols en 
stofdeeltjes

EN 943-1
‘Type 2’

Niet gasdichte chemisch bescher-
mende kleding
Pakken die positieve druk overdruk houden 
om de toegang van stof, vloeistoffen en 
dampen te voorkomen

EN 14605
‘Type 3’

Pakken bestand tegen vloeistoffen
Pakken die kunnen beschermen tegen sterke 
en gerichte stralen van vloeibare chemische 
stoffen onder druk

EN 14605
‘Type 4’

Pakken bestand tegen nevels onder 
druk
verzadiging van vloeibare chemische 
stoffen

EN ISO 13982-1
‘Type 5’

Bescherming tegen stofdeeltjes
Pakken die bescherming geven voor het 
hele lichaam tegen stofdeeltjes in de lucht

EN 13034
‘Type 6’

Nevelbestendige pakken
Pakken die bescherming bieden tegen lichte 
nevels van chemische stoffen

Onderstaande normen kunnen van toepassing zijn op de 
verschillende type chemisch bestendige overalls.

Standaard Defi nitie Symbolen

EN 1073-2
Beschermende kleding tegen contaminatie 
door radioactieve stofdeeltjes

EN 14126

Beschermende kleding tegen infecterende 
stoffen (‘Type’ vooraf gegaan door ‘-B’ 
[type 3-B] duidt goedkeuring door deze 
Europese norm aan)

EN 1149-1
EN 1149-5

Beschermende kleding met elektrostatische 
eigenschappen

DIN 32781
Beschermende kleding.
Beschermende pakken tegen pesticides

EN ISO 14116
Beschermende kleding
Materialen met beperkte vlamverspreiding

EN 12941
Ademhalingsbeschermapparatuur
Aangedreven fi lterapparaten met 
geïntegreerde helm of kap
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EN 14404:2004+A1:2010 Kniebeschermers voor 
werk in knielende positie

EN 14404 De EN 14404 is enkel en alleen van toepassing in 
combinatie met gecertifi ceerde kniestukken. In 
combinatie met deze kniestukken, is de norm 
EN 14404 van toepassing voor alle standaard 
werkkleding met de EN 14404 norm. 

Testen
De kniebeschermer wordt getest op drie eigenschappen: 
perforatie, krachtverdeling en kracht bij impact.  Er zijn 2 levels 
mogelijk.  

Level 1: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is 
tegen een grondoppervlak dat gewoonlijk geen risico oplevert 
door liggende voorwerpen van meer dan 1 cm hoog. Perforatie 
weerstand minstens 100 N.
Level 2: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen 
gebruik onder zware omstandigheden, zoals bij het knielen op 
steen in mijnen en steengroeven. Perforatieweerstand minstens 
250 N.

EN 381 Beschermende kleding voor gebruikers 
van kettingzagen

EN 381 De norm EN 381 komt overeen met beschermende 
kleding voor gebruikers van kettingzagen. De norm is 
samengesteld uit meerdere delen. Elk deel behandelt een 
specifi ek deel van het lichaam:

EN 381-5:1995 Eisen voor beenbeschermers 
Beschermende kleding gecertifi ceerd volgens de EN 381-5 norm 
biedt bescherming voor de benen tegen snijwonden van manueel 
bediende kettingzagen. Het kledingstuk is gecertifi ceerd volgens 
de draaisnelheid van de ketting.

Klasse Kettingsnelheid (m/s)
0 16

1 20

2 24

3 28

De EN 381-5 norm geeft drie verschillende ontwerpen volgens 
de opgegeven klasse. Ontwerp A en B worden gebruikt voor het 
dagelijks werk van professionele boswachters. Ontwerp C bedekt 
het volledige been en wordt meer gebruikt voor personen die niet 
regelmatig met kettingzagen werken (en bijgevolg een hogere 
risicogroep vormen), of in buitengewone omstandigheden, zoals 
bij het werken in bomen.

EN 381-7:1999 Eisen voor beschermende 
handschoenen
Deze norm specifi ceert de eisen voor handschoenen met 
betrekking tot de weerstand tegen insnijdingen door een 
kettingzaag, bij beproeving volgens de methode beschreven in 
EN 381-4.

EN 381-9:1997 Eisen voor beenkappen voor 
kettingzagen
Deze norm specifi ceert de aan te wenden criteria bij het 
beoordelen van de weerstand van beenkappen tegen insnijding 
door kettingzagen. De norm bevat tevens een eis inzake de 
weerstand van de lussen die onder de voet door lopen. Deze 
norm geldt voor beenkappen, gebruikt in combinatie met 
veiligheidsschoenen conform de EN ISO 20345 norm. De 
beenkappen bieden slechts een gedeeltelijke bescherming tegen 
snijwonden veroorzaakt door kettingzagen.

EN 381-11:2002 Eisen voor beschermers voor het 
bovenlichaam
Deze norm houdt in dat de kleding beschermd is voor het 
bovenlichaam, tegen snijwonden van manueel bediende 
kettingzagen. Het kledingstuk is gecertifi ceerd volgens de 
draaisnelheid van de ketting.

EN 469:2006+A1:2006 Beschermende kleding 
voor brandweerlieden

EN 469
Xf1
X1
Y1
Z2

Brandweerlieden hebben kleding nodig die hen
beschermt tegen gevaren tijdens een brand. Hun 
kleding mag geen vlam vatten, moet goed ademen 
en voldoende bescherming bieden tegen hitte, 
vlammen en rook. Deze en andere eisen aan kleding 

voor brandweerlieden staan beschreven in deze norm. De norm 
gaat over kleding die het lijf en de benen bedekt. Schoenen, 
helmen en andere bescherming vallen erbuiten. 

Een basisidee van de norm EN 469 is dat 3 waarden ( X / Y / Z) 
het prestatieniveau aanduiden (een prestatieniveau 1 dat lager is 
of een hoger prestatieniveau 2):

1. Xf1 of Xf2 De prestaties in de hittetesten (vlam)
2. X1 of X2 De prestaties in de hittetesten (straling)
3. Y1 of Y2 De prestaties in de testen van ondoorlatendheid
4. Z 1 of Z2 Weerstand tegen waterdamp
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EN ISO 12402 Persoonlijke drijfmiddelen

De EN ISO 12402 norm bestaat uit vier verschillende normen. 
De normen zijn voor reddingsvesten en drijfhulpmiddelen, die elk 
een type reddingsvest omschrijven die voor een specifi eke groep 
gebruikers geschikt is.

EN ISO 12402-5:2006 Zwemvesten (niveau 50) 
Drijfvermogen niet groter dan 50 Newton. Alleen 
geschikt voor goede zwemmers die zich in beschut 
water bevinden. Niet veilig bij bewusteloosheid. 
Geschikt voor personen vanaf 40 kg. 

EN ISO 12402-4:2006 Reddingsvesten (niveau 100) 
Drijfvermogen niet groter dan 100 Newton. Geschikt 
voor volwassenen en kinderen die kunnen zwemmen 
die zich bevinden op binnenwater of beschut water. 
Deze vesten zijn beperkt veilig bij bewusteloosheid, 

afhankelijk van de gedragen kleding.

EN ISO 12402-3:2006 Reddingsvesten (niveau 150) 
Drijfvermogen niet groter dan 150 Newton. Geschikt 
voor zowel zwemmers als niet-zwemmers. Dit vest is 
onder vrijwel alle omstandigheden veilig bij 
bewusteloosheid. Bij het dragen van zware 

waterdichte kleding beperkt veilig bij bewusteloosheid.

EN ISO 12402-2:2006 Reddingsvesten (niveau 275) 
Drijfvermogen niet groter dan 275 Newton. Geschikt 
voor zowel zwemmers als niet-zwemmers op open zee 
en onder extreem zware weersomstandigheden. Dit 
vest is ook geschikt voor dragers van zware 

waterdichte kleding en is onder vrijwel alle weersomstandigheden 
volkomen veilig bij bewusteloosheid.
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