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TenCate Defender™ M verkrijgt permanente ontheffing van Amerikaans
Congres voor toepassing FR rayonvezels
Het Amerikaanse Congres heeft de toekomstige beperkingen ten aanzien van het
gebruik van FR (vlamvertragende) rayonvezels door het Amerikaanse leger in de
onlangs goedgekeurde National Defense Authorization Act (NDAA) voor het
boekjaar 2012 opgeheven. De FR rayonvezel wordt exclusief gebruikt in een unieke
vezelblend voor de TenCate Defender™ M weefselportfolio. Deze FR rayonvezel is
niet beschikbaar in de Verenigde Staten. Een ‘horizonclausule’ in de ontheffing
(waiver) die in de National Defense Authorization Act 2008 is opgenomen voor het
gebruik van ingevoerde FR rayonvezels in beschermende weefsels voor
Amerikaanse militaire uniformen zou in januari 2013 aflopen. Het Congres heeft
deze einddatum in de NDAA 2011 verlengd tot 2015.
Het positieve effect van de eliminatie van toekomstige beperkingen is dat het
Amerikaanse Ministerie van Defensie (DoD) en de Amerikaanse textielindustrie nu
kunnen rekenen op een betrouwbare langetermijnlevering van beschermende
weefsels zolang dit essentieel wordt geacht voor bescherming van Amerikaanse
troepen in crisisgebieden. Dit zal de voorspelbaarheid van de toekomstige omzet
van de industrie zichtbaar verhogen, hetgeen bijdraagt aan een betere planning van
toekomstige investeringen en werkgelegenheid.
TenCate Defender™ M
TenCate heeft het grootste deel van de totale productie van de Amerikaanse vraag
naar TenCate Defender™ M weefsels uitbesteed. Hiermee zijn in de Verenigde
Staten ruim 10.000 banen gemoeid. Het materiaal is uitgegroeid tot
voorkeurweefsel en heeft de nieuwe standaard gezet voor brandwerende
bescherming. TenCate Defender™ M werd in 2007 door het DoD geselecteerd als
reactie op de dringende noodzaak om Amerikaanse troepen beter te beschermen
tegen brandwonden. TenCate Protective Fabrics USA is veelvuldig door het
Amerikaanse leger, US Marine Corps, US Air Force en de US Navy geselecteerd in
tenders. Het weefsel biedt een optimale balans tussen vlamvertragendheid,
levensduur, comfort en kosten, leidt tot een belangrijke verlaging van het aantal
brandwonden en heeft zodoende sinds 2007 een groot aantal levens gered.
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Digitale foto's zijn op aanvraag beschikbaar via media@tencate.com
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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. De 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
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht-en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan de NYSE Euronext (AMX).

