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TenCate Millenia™ weefsels verkozen door brandweerkorps Zaanstreek-Waterland
Brandweerkorps Zaanstreek-Waterland heeft gekozen voor hoogwaardige TenCate
weefsels voor zijn uitrukkleding. Deze beschermende materialen van TenCate worden
gebruikt in 800 stuks nieuwe brandwerende kleding voor de brandweerlieden van dit
korps. De pakken worden geleverd in samenwerking met de LHD Group uit Duitsland.
TenCate Millenia™ weefsels zullen worden toegepast in de lichtgewicht buitenlaag, de
beschermende thermische voering en de versterkte delen. De eerste 285 pakken
worden naar verwachting in 2014 uitgeleverd.
Brandweerpakken van vier leveranciers op basis van verschillende weefsels en
samenstellingen werden getest. Het korps wordt voorzien van kleding gemaakt van
dezelfde beschermende weefsels waarvan het brandweerkorps AmsterdamAmstelland sinds 2012 ook gebruik maakt.
Karin Klein Hesselink, end-use market manager bij TenCate Protective Fabrics licht
toe: ‘Het brandweerkorps Zaanstreek-Waterland heeft de kleding aan diverse
strenge testen onderworpen. Brandweerlieden hebben in koude en hitte
draagproeven uitgevoerd om zowel de pasvorm en bewegingsvrijheid als de vochten warmteregulerende eigenschappen te bepalen. Naast het bestrijden van branden
rukken brandweerlieden uit voor een breed scala aan noodsituaties, zoals
verkeersongevallen en andere reddingsoperaties. Deze sterk verschillende situaties
vereisen multifunctionele kleding die licht in gewicht is, comfortabel, sterk en
beschermend. TenCate Millenia™ weefsel is ideaal voor deze doeleinden’.
Inherent vlamwerende weefsels
De buitenlaag (outer shell) in deze nieuwe brandweerpakken is gemaakt van het
innovatieve TenCate Millenia™ MI9180. Dit is de sterkste en lichtste buitenlaag die
op de markt beschikbaar is. Zelfs wanneer het beschermende weefsel wordt
blootgesteld aan intense hitte en vlammen blijft het sterk en soepel. Dit inherent
vlamwerende weefsel biedt de brandweerlieden optimale bescherming. De
brandweerpakken zijn ook uitgerust met een binnenlaag – de TenCate CQ703
thermische voering – die een glad oppervlak heeft en door het lage gewicht zorgt
voor optimale bewegingsvrijheid. De combinatie van deze TenCate weefsels
vermindert hittestress, waardoor brandweerlieden langer kunnen doorwerken en
minder tijd nodig hebben voor fysiek herstel.
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TenCate Protective Fabrics is wereldwijd toonaangevend in de ontwikkeling,
productie en het vermarkten van beschermende en veiligheidsweefsels voor de
industrie, dienstverlening, brandweer en defensie. TenCate Protective Fabrics heeft
productievestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië.
Koninklijke Ten Cate N.V. (TenCate) is een multinationale onderneming die
materiaaltechnologie en chemische processen combineert bij de ontwikkeling en
productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen met als
missie ‘Protecting People’.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar zes eindmarkten:
persoonlijke bescherming; defensie; mobiliteit; infrastructuur; watermanagement;
sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels,
composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras.
TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en opgenomen in de AMXindex.

