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Nederlandse ruimtetassen met André Kuipers naar International Space Station
Woensdag 21 december 2011 gaat een set Nederlandse ruimtetassen met
ESA-astronaut André Kuipers de ruimte in naar het International Space Station
(ISS). Schonenborg Space Engineering bv uit Noordwijk en TenCate Protective
Fabrics uit Nijverdal verzorgen een optimaal transport en dubbele bescherming van
de gevoelige, wetenschappelijke apparatuur van astronaut André Kuipers.
TenCate Protective Fabrics leverde inherent hitte- en vlamwerend weefsel van het
merk TenCate Tecashield®. Schonenborg Space Engineering heeft dit weefsel
verwerkt tot ruimtetassen die de gevoelige apparatuur beschermen die André Kuipers
zal gebruiken aan boord van zowel het Sojuz ruimtevaartuig als het internationale
ruimtestation ISS.
Dubbele bescherming
De ruimtetassen beschermen tegen de schokken en trillingen die gepaard gaan met
de raketlancering vanuit Baikonur. Naast deze bescherming zorgt het materiaal van
TenCate ervoor dat bij een onverhoopte brand aan boord van een van beide
ruimtevaartuigen de ruimtetassen en de inhoud niet vlamvatten. De ruimtetassen zijn
zo ontworpen dat de ergonomische eigenschappen, het gebruik in gewichtloze
toestand en de veiligheid optimaal zijn. Het beschermende weefsel biedt naast hitteen vlamwerend vermogen grote sterkte en minimale uitgassing. Dit levert extra
veiligheid op voor de ruimtereizigers.
TenCate Protective Fabrics en Schonenborg Space Engineering bv
Almelo, dinsdag 20 december 2011
Voor meer informatie:
Digitale foto's zijn op aanvraag beschikbaar via media@tencate.com
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Schonenborg Space Engineering BV richt zich op de ontwikkeling van vluchthardware
voor onder meer het International Space Station ten behoeve van experimentele en
ondersteunende apparatuur. Verder worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor
raketvoortstuwingssystemen, planetaire landingssystemen en satellieten.
TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert beschermende en veiligheid
voor de industrie, dienstverlening, brandweer en defensie. TenCate Protective
Fabrics heeft productielocaties in Europa, Azië en Noord-Amerika.
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. Producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden: veiligheid & bescherming, ruimtevaart & luchtvaart,
infrastructuur en milieu, sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
beschermende weefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan de NYSE Euronext (AMX).

