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Productnaam: Kelfort® stofbril
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J.S.

Bekrachtigd door:

W.A.

Het product:

De Kelfort® stofbril met anticondenscoating biedt de ogen
bescherming tijdens werkzaamheden. Deze veiligheidsbril voldoet
aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEC met betrekking
tot individuele beschermingsuitrustingen en is vervaardigd
overeenkomstig de eisen van de norm EN 166:2001.

Eigenschappen:

De bril beschermt tegen deeltjes met een middelmatige energieimpact (120 m/s) bij extreme temperaturen en druppels van
vloeistoffen. De bril is voorzien van een speciale
anticondenscoating en ventilatie en kan continu gedragen worden
tijdens de werkzaamheden. De bril heeft een verstelbare, elastieken
hoofdband.

Leveringsvorm:
Kleur:
EAN-code:
Verpakking:
Inhoud doos:
Afmetingen doos:
Inhoud omdoos:
Afmetingen omdoos:

Transparant montuur met rode, verstelbare, elastieken hoofdband.
1515521 => 8714678034893 (stuks).
1515521 => 8714678081330 (doos).
Plastic zakje.
10 stuks.
(l x b x h): 39 cm x 19,5 cm x 17,5 cm.
6 dozen.
(l x b x h): 62 cm x 37 cm x 38 cm.

Opslag:

Als de bril niet gebruikt wordt, bewaar deze dan op een droge plek
bij temperaturen tussen +5 °C en +40 °C. Vermijd direct zonlicht
tijdens opslag; dit verlengt de levensduur aanzienlijk.

Gebruik:

Zorg er te allen tijde voor dat de bril de ogen goed bedekt.
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Productnaam: Kelfort® stofbril

Onderhoud:

Onderhoud van de bril is zeer belangrijk; slecht onderhoud kan de
levensduur negatief beïnvloeden. Gebruik voor het schoonmaken
van de bril uitsluitend lauwwarm water met zeep en een zachte
doek. Controleer de bril regelmatig op krassen, putjes of andere
beschadigingen aan lenzen en montuur.

Vervanging:

Bij ernstige beschadigingen dient u de bril te vervangen. Het is aan
te bevelen de bril iedere twee jaar te vervangen.

Waarschuwing:

De bril is niet onbreekbaar en beschermt niet tegen een zeer zware
impact. In zeldzame gevallen kan het voorkomen, dat een
allergische reactie optreedt bij huidcontact met de bril. Wanneer de
bril over een andere bril wordt gedragen, dan kan de impact
doorgegeven worden.

Technische gegevens:
Materiaal:
Temperatuursbestendigheid tijdens opslag:
Keuringsnorm:

Polycarbonaat glazen.
+5 °C tot +40 °C.
De stofbril voldoet aan de Europese keuringsnorm EN 166:2001.

