Handleiding voor Albatros Uitrukkleding

INHOUD
1. inleiding
 Samenstelling uitruktenue Albatros
 Mogelijke uitvoeringen
2. in gebruikname kleding






Algemeen gebruik
Pak verkennen
In parate stand opbergen van de kleding
Gebruik met handschoenen
Gebruik met laarzen

3. reinigingsproces





Wanneer laten reinigen
Waar en hoe te laten reinigen
Reiniging van gevaarlijke stoffen wo asbest
Drogen en nabehandeling

4. controle van de Albatros kleding
 Algemene controle
 Controle na reiniging
5. reparatie van de Albatros kleding
 Kleine reparaties
 Grote reparaties
 Maatvoering

1.

INLEIDING

Samenstelling uitruktenue Albatros
Zowel de jas, als de broek en de overall zijn opgebouwd uit drie lagen. Eventueel kan er
een membraan worden toegevoegd. Dit kan zowel half als voor driekwart worden
aangebracht.
De buitenlaag is een 265 gr Nomex III antistatische doek. De middelste laag is een 240 gr
Nomex strich. De binnenvoering is een 145 gr Nomex III doek. Er wordt gebruik gemaakt
van Nomex III type BV 111. Op de schouders kan desgewenst een zes laags systeem worden
uitgevoerd. Er worden dan twee extra lagen Nomex strich toegevoegd en één laag 265 gr
Nomex buitendoek. Deze extra laag kan eventueel tot op de ellebogen worden uitgevoerd.
De kleding is voorzien van 3M striping. Dit kan alleen zilver zijn maar ook geel/zilver/geel
en oranje/zilver/oranje. Standaard voldoet het uitruktenue aan de volgende normen EN469, EN 531, EN 533 en EN 471.

Mogelijke uitvoeringen
De klant kan zelf het hele tenue bepalen. Dit houdt in dat de zakken, striping en de
uitvoering voor elk korps anders kunnen zijn. De kleuren waaruit man kan kiezen zijn geel,
oranje, navy blue, zwart en rood. Ook kan er een reflecterend stuk doek, Tecasafe, op de
schouders worden geplaatst. De onderzijden van de mouwen en de broekspijpen kunnen
worden voorzien van een slijtlaag kevlar. Op de ellebogen en de knieën kan eenzelfde laag
worden aangebracht. De binnenzijde van de broek is voorzien van kniezakken waarin een 5
of 10 cm dik kussen kan worden aangebracht. In de mouwen zijn duimlussen aangebracht,
deze lopen 20 cm door in de mouw en zijn van Nomex kwaliteit. De jas is voorzien van een
doorvoer voor interne communicatiemiddelen. Doordat er bijna geen Kevlar wordt gebruikt
in de zowel de binnen- als de buitenvoering (3%) blijft het pak zijn kleurechtheid houden,
ook na vele wasbeurten.

2.

IN GEBRUIKNAME KLEDING

Algemeen gebruik
Nadat het pak persoonlijk is aangemeten zal tijdens de doormeetsessie de uitleg van het
uitruktenue worden gegeven. Er zal eerst worden gekeken of het pak perfect past en de
lengte van de mouwen en pijpen akkoord zijn. Hierna tekent de werknemer voor het in
ontvangst nemen van de kleding. Vanaf dat moment gaat dan ook de garantie lopen.

Pak verkennen
Als leverancier adviseren wij op het pak, wanneer mogelijk, eerst te gebruiken op een
oefenavond. Hier kan de gebruik(st)er het pak leren kennen. Plaatsing van de portofoon
geschiedt in de bovenste zakken. De microfoon- of antennestrook biedt ruimte om deze
zaken veilig op te bergen. Aan de zijkant van het pak zitten lusjes of een karabijnhaak om
de handschoenen of de zaklamp te bevestigen. In voorzakken kan de gebruik(st)er
zijn/haar eigen spullen stoppen. Onder de flap over de rits zit een mobiele telefoonzak
weggewerkt zodat hierin ook een mobiele telefoon waterdicht kan worden opgeborgen.
In de broek zitten aan de binnenkant van de pijpen kniezakken waarin een 5 of 10 cm dik
kussen is gestopt. Hierdoor kan men veilig op de knieën werken. Op de beide dijbenen
zitten zakken waarin de handschoenen kunnen worden opgeborgen. De duimlussen zorgen
voor een perfecte pasvorm van de mouwen waardoor het voelt of de gebruik(st)er het pak
echt ‘aan’ heeft.

In parate stand opbergen van de kleding
De jas kan zowel aan het lusje in de voering als aan een hanger worden opgehangen. De
broek kan desgewenst aan de bretels of het lusje aan de zijkant worden opgehangen. Ook
kan gebruik(st)er er voor kiezen om de broek over de uitruklaarzen te vouwen voor een
snelle uitruk. De gebruik(st)er moet er te allen tijde op letten dat het pak droog wordt
weggehangen. Dus geen natte broek opgevouwen over de laarzen laten zitten.

Gebruik met de handschoenen
Zoals genoemd hebben de jas en de overall duimlussen in de mouwen van Nomex. Deze
lussen komen tot ongeveer halverwege de hand. De handschoenen gaan er overheen aan en
de kap van de handschoenen of het manchet verdwijnt tussen de binnenlaag en duimlus in
het pak. Zo is men te allen tijde beschermd tegen vuur en water.

Gebruik met de laarzen
De kevlar afsluiting aan het eind van de pijpen beschermt de broek tegen extra slijtage. De
broek moet niet op de grond hangen maar net aan de voorkant op de laars. Voor parate
uitruk kan de broek of de overall over de laarzen gevouwen klaar worden gezet. Na de
uitruk altijd de broek eerst laten drogen alvorens hem weer over de laarzen te vouwen.

3.

REINIGINGSPROCES

Wanneer laten reinigen
Net als met alledaagse kleding hangt dit natuurlijk van het gebruik af. Bij verontreiniging
met chemicaliën, asbest of andere gevaarlijke stoffen dient het pak te allen tijde te
worden gereinigd. Bij normale inzet volstaat het het pak bij vijf tot zeven uitrukken te
laten reinigen. Ook dit kan per pak anders zijn.

Waar en hoe laten reinigen
Als bijlage zijn twee wasproces kaarten toegevoegd. De ene is voor een professionele
wasmachine en houdt een getest wasproces in van Johnson Diversy. De samenwerking met
Johnson is groot op dit gebied zodat er te allen tijde een gratis advies kan worden gegeven
door een wasspecialist van dit bedrijf. Wil men bij een wasserij wassen of zelf in een
kleine machine dan kan man het andere wasproces gebruiken.

Reiniging van gevaarlijke stoffen w.o. asbest
Voor het reinigen van uitrukkleding met de vermeende besmetting verwijzen wij naar de
landelijk richtlijnen die hiervoor gelden. In de testresultaten staat ondermeer hoelang de
buitenlaag beschermt tegen deze besmetting. Ook adviseren wij om over een uitrukpak
een asbestoverall te dragen daar waar mogelijk. Dus niet in brandgevaarlijke situaties. Is
het pak met een van de bovengenoemde schadelijke stoffen in aanraking geweest, dan
adviseren wij ter plekke de werknemer met het pak aan met een lage drukspuit te reinigen
met schoon water.

Drogen en nabehandeling
Het uitruktenue van Albatros kan in een droger worden gedroogd. Dit mag tot maximaal 75
graden Celsius. Na ongeveer vijf wasbeurten dient het pak te worden geïmpregneerd. Dit
kan geschieden met een vloeistofspuit met het door de fabrikant aangeleverde en geteste
impregneermiddel. Het pak dient op een kapstok te worden gehangen en op een afstand
van 15 cm te worden bespoten. Hierna dient het pak te drogen aan de lucht. Wij adviseren
om in overleg met de wasserij een product te gebruiken van Johnson Diversy, aangezien
deze een getest wasmiddel gebruiken waarbij de impregneerfase niet meer nodig is. Het
pak komt terug in zijn originele staat en is weer waterdicht. Bij het gebruik van een
compleet membraan is het impregneren niet noodzakelijk. Bij het leveren van de goederen
wordt dit proces uitvoerig uitgelegd aan betrokken medewerker die de kleding behandelt.
Ook kunnen wij de wasserij voorzien van de instructie.

4.

CONTROLE VAN DE ALBATROS KLEDING

Algemene controle
De leverancier van Albatros kleding zal eenmaal per jaar in overleg met het korps een
inspectie houden van controle van de uitrukkleding. Hierbij zullen alle pakken door ons
worden beoordeeld of het nog voldoet aan alle eisen. Mocht een pak ter reparatie
meegaan naar een extern naaiatelier of de fabriek, dan zal er altijd eerst vooraf een
prijsopgave worden verstrekt. Ook kunnen we adviseren in het repareren van kleine
beschadigingen.

Controle na reiniging
Nadat het pak is gereinigd dient het, voordat het weer in parate uitruk gaat, te worden
gecontroleerd op schade. Het is mogelijk dat schade pas na de wasserij zichtbaar is. Te
allen tijde dient het pak te worden gerepareerd voordat het weer in de uitruk gaat. Bij
twijfel kan altijd contact worden opgenomen met de leverancier.

5.

REPARATIE VAN DE ALBATROS KLEDING

Kleine reparaties
Kleine beschadigingen zoals kleine scheurtjes, open naden, losse reflectie kan men zelf
repareren met de door de fabriek voorgeschreven reparatiemiddelen. Ook kunnen de ritsen
zelf worden vervangen met voorgeschreven ritsen. Al deze onderdelen zijn te bestellen.
Bij garantie dient het pak te worden ingeleverd en zal in de fabriek worden aangepast.
Desgewenst kan per korps iemand worden opgeleid voor het verrichten van deze kleine
reparaties. Voor meer details zie ons onderhoud (service) plan.

Grote reparaties
In de fabriek van Albatros zullen de grote reparaties plaatsvinden zoals rugpanden
aanpassen, mouwen of pijpen verlengen, complete striping vernieuwen en een nieuw
membraan inzetten.

Maatvoering
Ook nadat het pak enige jaren is gebruikt zou er een aanpassing uitgevoerd kunnen
worden. Rugpanden verkleinen, uitleggen of mouwen en pijpen verkorten of verlengen
behoren tot de mogelijkheden.

