Speciaal!
Bescherming op maat van elk risico met MEWA EXCLUSIVE®
[Mechelen, augustus 2013]: Geen enkele job is dezelfde. Elke sector heeft zijn eigen risico’s.
Gelukkig is er MEWA, textieldienstverlener die weet welke gevaren bij diverse taken op de loer
liggen. En die deze kennis gebruikt voor de ontwikkeling van veiligheidskleding, afgestemd op
risicovolle taken waarbij de drager in contact komt met of in de nabijheid vertoeft van bepaalde
materialen. MEWA brengt MEWA Exclusive®, speciale oplossingen voor doeltreffende
individuele bescherming.
Van vloeibaar aluminium tot gloeiend glas
MEWA werkt dagelijks aan de ontwikkeling van werkkleding die tegelijkertijd functioneel is én
uitmunt in draagcomfort. Dat is in het geval van veiligheidskleding niet anders. Pas wanneer
een veiligheidsuitrusting optimaal is afgestemd op de speciale behoeften van haar gebruikers,
zal ze ook correct en graag gedragen worden. En dat is goed nieuws voor de veiligheid op de
werkvloer !
Binnen het assortiment MEWA Exclusive® biedt drie speciale collecties: Exclusive® Cement,
Exclusive® Ferro en Exclusive® Glas.
Voor gieterijen is er MEWA Exclusive® Ferro, conform de normen EN ISO 11611, Klasse 2 A1+A, EN ISO 11612, Code A1+A2, B1, C1, E3, F1 en EN 61482-1-2 Klasse 1, en dus de
ideale onderkleding voor alle opdrachten met vloeibaar ijzer en koper. Inderdaad, bij deze
toepassing moet Exclusive® Ferro onder de wettelijk voorgeschreven gealuminiseerde
veiligheidskleding gedragen worden.
Bij de productie van cement worden temperaturen bereikt tot maar liefst 1500°C. Contact met
minieme hoeveelheden van dit materiaal veroorzaakt zware brandwonden. Ondanks het
gesloten productiesysteem kan het gebeuren dat storingen optreden. Wie dan niet van kop tot
teen doeltreffend beschermd is, loopt ernstig gevaar. MEWA Exclusive® Cement is wereldwijd
uniek, met vest, bretelbroek en helmkap met zichtvenster die ter hoogte van de borst met
drukknopen wordt nauw bevestigd. Ook alle sluitingen en zakken zijn zodanig uitgevoerd dat
geen materiaal kan binnendringen.

Ook bij de productie van glas geldt dat medewerkers in contact kunnen komen met een
gloeiende glasmassa en hete machineonderdelen. Voor deze activiteit is de gangbare
veiligheidskleding die beschermt tegen hitte en vlammen gebruikelijk, bij deze activiteit is echter
een nog striktere bescherming, lees dikkere stof, nodig voor de onderarmen. De volledige
uitrusting in deze zware stof zou het geheel ondraagbaar maken. Daarom werd MEWA
Exclusive® Glas ontwikkeld, gebaseerd op MEWA IDEAL® Protect in combinatie met een
speciaal versterkte zone ter hoogte van de onderarmen.
Uiteraard wordt ook MEWA Exclusive® aangeboden volgens het full-serviceprincipe binnen
MEWA Textil-Management.

MEWA Textil-Management

MEWA voorziet vanuit 43 vestigingen ondernemingen over heel Europa van
beroeps- en veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals
artikels voor arbeidsveiligheid. Meer dan 4.500 medewerkers bedienen meer dan
165.000 klanten uit industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2012
realiseerde de MEWA Groep een omzet van 528 miljoen euro. MEWA werd in
1908 opgericht en is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer
(Textil-Management). In 2011 verkoos een jury onder leiding van de Berlijnse
economieprofessor Bernd Venohr MEWA tot de groep van Duitse
wereldmarktleiders. In 2013 werd MEWA door Verlag Deutsche Standards
opnieuw als « Merk van de Eeuw » bekroond en in het handboek « Merken van
de Eeuw – lichtbakens in de zee van merken » opgenomen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be
www.youtube.com/user/mewaBE
www.twitter.com/mewa_be
Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: +32 (0)3 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be
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MEWA Exclusive® Glas: veiligheidskleding die speciaal bij de glasproductie beschermt tegen hitte en
vlammen.

MEWA Exclusive® Ferro: de veiligheidskleding voor medewerkers in ijzer- en kopergieterijen.

