
 

 

 

 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV   

 
Ferney Group BV Da  tum: 01-04-2019 

Ampèrestraat 15 TSFK  18/1526701 t/m 1526712 

1704 SM Heerhugowaard Rev     : A 

Nederland Blad    : 1/6 

 

Productnaam: Kelfort® regenjas 
 

Opgesteld door:    EG Bekrachtigd door:    LB 

  
 

Het product: Beschermende regenjas tegen regen of vochtige weersomstandig-

heden. 

 

Eigenschappen: - 100% waterdicht en winddicht. 

 - Elastisch 150%. 

 - Lichtgewicht. 

 - Ademend. 

 - Zeer slijt- en scheurvast. 

 - Milieuvriendelijk. 

 - Lange levensduur. 

 - Voorsluiting met rits en drukknopen. 

 - Mouwversmalling met drukknopen. 

 - Met capuchon. 

 

Toepassing: EN ISO 13688:2013 

 EN 343:2003+A1:2007, klasse 3-1 

  

 

 

 

 

 

 3 is de beschermingsgraad voor waterdichtheid 

 (3 klassen, waarvan 3 de beste is) 

 1 is de klassering voor waterdampdoorlatendheid 

 (3 klassen, waarvan 3 de beste is) 
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Leveringsvorm: 
Kleur: 1526701 t/m 1526705: marineblauw. 

 1526708 t/m 1526712: groen. 

EAN-codes: 1526701 => maat M =>  8714678064777(stuks). 

 1526701 => maat M => 8714678102509 (doos à 15 stuks). 

 1526702 => maat L => 8714678064784 (stuks). 

 1526702 => maat L => 8714678102516 (doos à 15 stuks). 

 1526703 => maat XL => 8714678064791 (stuks). 

 1526703 => maat XL => 8714678102523 (doos à 15 stuks).. 

 1526704 => maat XXL => 8714678064807 (stuks). 

 1526704 => maat XXL => 8714678102530 (doos à 15 stuks). 

 1526704 => maat XXXL => 8714678064814 (stuks). 

 1526704 => maat XXXL => 8714678102547 (doos à 15 stuks). 

 1526708 => maat M =>  8714678064821 (stuks). 

 1526708 => maat M => 8714678102554 (doos à 15 stuks). 

 1526709 => maat L => 8714678064838 (stuks). 

 1526709 => maat L => 8714678102561 (doos à 15 stuks). 

 1526710 => maat XL => 8714678064975 (stuks). 

 1526710 => maat XL => 8714678102578 (doos à 15 stuks). 

 1526711 => maat XXL => 87146780064982 (stuks). 

 1526711 => maat XXL => 8714678102585 (doos à 15 stuks). 

 1526712=> maat XXXL => 8714678064999 (stuks). 

 1526712 => maat XXXL => 8714678102592 (doos à 15 stuks). 

Inhoud overdoos: 15 stuks. 
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Opslag: Laat regenkleding na gebruik goed opdrogen voordat je deze 

opvouwt. Bewaar regenkleding op een droge plaats.  

 

Gebruiksaanwijzing: - De beschermende eigenschappen van de kleding kunnen worden 

beïnvloed door gebruik, onderhoud en eventuele contaminatie. 

U moet uw kleding dus regelmatig (laten) evalueren op deze 

eigenschappen. 

 - Bevuiling van de kleding met ontvlambare producten (smeer, 

olie) kan de fluorescerende eigenschappen van het weefsel 

verminderen. Regelmatig en zorgvuldig onderhoud zorgt voor 

de blijvende efficiëntie van de kleding. 

 - Beschadiging van de kleding (bijv. gaatjes en scheuren) zal 

hoogstwaarschijnlijk de bescherming van de kleding 

verminderen. Controleer dan ook regelmatig (bij voorkeur 

telkens wanneer u de kleding aantrekt) op beschadigingen of 

veroudering. Laat indien nodig herstellen of vervangen. Ruwe 

mechanische en/of chemische behandelingen (bijv. tijdens het 

wasproces) verminderen de functionaliteit en de levensduur van 

de kleding. 

 - Eventuele reparaties moeten uitgevoerd worden door deskundig 

personeel en enkel met gebruik van de originele materialen zoals 

voorzien door de fabrikant en rekening houdend met de 

modelvereisten uit de gebruikte normen. 

 - Er zijn geen bekende gevallen van allergieën tegen de 

materialen gebruikt voor de productie van deze kleding. De 

gebruikte materialen zijn - volgens de huidige, beschikbare 

informatie - niet-carcinogeen, mutageen of toxisch voor de 

menselijke voortplanting. 

 - De kleding is na gebruik geschikt voor recycling door de 

daarvoor aangewezen kanalen. 

 

Let op: De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan 

ook, voortvloeiend uit onoordeelkundig gebruik of misbruik van 

deze kleding. 
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Onderhoud: De wasfrequentie van de gedragen kleding is afhankelijk van de 

bevuilingsgraad die varieert naar gelang de werkomstandigheden.  

 

 Enkele algemene richtlijnen: 

 - Bewaar de kleding nooit in bevuilde toestand. 

 - Om beschadiging tijdens het wassen te vermijden, is het aan te 

raden rits- en klittenbandsluitingen te sluiten en de kleding 

binnenstebuiten te keren. 

 - Na het wassen dient de kleding voldoende gespoeld te worden 

om alle resten van het wasmiddel te verwijderen.  

 - In geen geval wasverzachter gebruiken. 

 - Vlekken kunnen het best zo snel mogelijk met een doekje 

gereinigd worden. Hardnekkige vlekken kunnen eventueel 

lokaal met perchlooretheen behandeld worden. 

 

Wasvoorschrift: 
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Maataanduiding conform EN ISO 13688:2013 

 

 
 

Technische gegevens: 

Materiaal: 53% polurethaan en 47% polyamide 

Gewicht: 170 g/m
2
. 

Keuringsnorm: CE-gekeurd conform norm EN ISO 13688:2013 en EN 

343:2003+A1:2007, klasse 3-1 (2016/425/EU). 

Notified body: De aangemelde instantie Centexbel , Gent, Belgium, 

www.centexbel.be (Notified Body 0493) heeft een controletest 

uitgevoerd en het volgende certificaat verstrekt: R-J-13 (23-08-

2018) dat geldig is tot 23 augustus 2023. 

http://www.centexbel.be/
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Zie ook: Conformiteitsverklaring, zie QR-code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


