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Waarvoor is gealuminiseerde kleding ontworpen?

Waarvoor is gealuminiseerde kleding ontworpen?

Hoe werkt gealuminiseerde kleding?

Hoe kun je bescherming tegen stralingswarmte beoordelen?

Wat is 
gealuminiseerde 
kleding?

Gealuminiseerde kleding is ontworpen ter bescherming tegen de gevaren van 
stralingswarmte voor proximity of benaderingswerkzaamheden tijdens onder-
houd of werkzaamheden dichtbij warmtebronnen met hoge temperaturen zoals 
industriële ovens en smeltovens.

Hoewel gealuminiseerde pakken getest kunnen zijn waarbij wordt aangegeven 
dat het een bepaalde bescherming biedt tegen ander warmtebronnen zoals 
gesmolten druppels en contactwarmte, zijn ze niet specifiek ontworpen voor 
dergelijke bescherming. Daarnaast bieden ze slechts beperkte bescherming tegen 
omgevings- of convectieve warmte.

Gealuminiseerde kleding werkt door de warmte-energie te reflecteren van de drager af.

Sommige producenten beweren dat hun pakken geschikt zijn voor bescherming tegen stralingswarmtebronnen 
tot wel X C.   Echter:-

Ervan uitgaande dat aluminium 93-97% reflecteert, zal een 
deel van de warmte-energie (3-7%) door het materiaal op 
de drager overgaan. Als we er dus vanuit gaan dat een pak 
voldoende bescherming biedt voor een stralingswarmtebron 
bij een temperatuur van X C op een afstand van 10 meter voor 
een periode va 30 min.:-

De overdracht van stralingswarmte wordt echter 
hoger hoe dichter bij de bron, dus...

10 meter

Wanneer de afstand wordt gehalveerd tot 5 meter, 
vermenigvuldigd de warmte-energieoverdracht met 
4 (volgens de inverse-kwadratenwet), dus 3-7% van 
de warmte-energie is 4 keer zo hoog als op de afstand 
van 10 meter. Het pak zou dan eventueel 15 minuten 
bescherming bieden, maar waarschijnlijk geen 30 
minuten.

Als de afstand wordt verminderd tot slechts 
1 meter, gaat de warmte-energieoverdracht 
dramatisch omhoog. In dat geval zal het pak 
waarschijnlijk niet eens 15 minuten of minder 
bescherming bieden.

Warmtebron
bij X 0c

De Lakeland ALM®-kledingstukken zijn ook 
volgens de EN 11611 lasnorm gecertificeerd.

De ALM-kleding ter bescherming tegen 
stralingswarmte van Lakeland bieden 
verschillende beschermingsniveaus met of 
zonder vochtbarrière.

Tenzij specifiek vermeld, is gealuminiseerde 
kleding NIET geschikt voor toepassingen in 
vlammen.

Hoe werkt gealuminiseerde kleding?

Warmtebron

Warmte-energie

>95%
gereflecteerd

>95%
gereflecteerd

Aluminium heeft 
een stralingswarmte 
reflecterend coëfficiënt 
van 93-97%.

Lakeland ALM®-materiaal 
maakt gebruik van een 100% 
aluminium ‘Dual-Mirror®’-
oppervlak, waardoor tot wel 
95% van de stralingswarmte-
energie wordt gereflecteerd.

Hoe kun je bescherming tegen stralingswarmte beoordelen?

5 meter

1 meter

1.

2.

3.

Het is dus niet mogelijk aan te ge-
ven hoe lang een gealuminiseerd 
pak beschermt tegen een bepaal-
de warmtebron of temperatuur, 
zonder ook te weten hoe dichtbij 
de drager staat en hoe lang de 
werkzaamheden duren.

De standaard CE-weerstandstesten 
bieden echter een methode 
waarbij de prestaties van de 
warmtebeschermende materialen 
worden vergeleken.


