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COVERALL

COVARSI

COVERSI

FUNCTIONEEL EN DOELTREFFEND
Dit is een polyvalente ruimzichtbril voor brildragers, het PVC montuur is
uitgevoerd met ventilatieopeningen voorzien van zigzagdoorgangen en verstelbare elastiek.

   Instelbare band

    dragen van correctIebrIl Is mogelIjk
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COVERALL

C

COVARSI  1 BT 9    EN166 3 4 9 BT  

COVERSI  1 BT 9   EN166 3 4 5 9 BT 

COVARSI COVERSI

3660740000820 3660740000837

3660740100827 3660740100834

3660740200824 3660740200831

COVERALL
Met ventilatie Antidamp

Luchtdicht Antidamp

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.
Symbolen van het toepassingsgebied:

9. Gesmolten metaal en hete vaste stoffen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

B.    Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.

T.    De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand 
maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan 
een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

EN 166: gegarandeerde minimale weerstand tegen gebruikelijke risico’s 
(bij vallen, veroudering door blootstelling aan licht, blootstelling aan hitte, 
corrosie, enz.)
3. Druppeltjes of spatten
4. Grove projectiepartikelen > 5 microns.
5. Gas en kleine stofdeeltjes < 5 micron
9. Gesmolten metaal en hete vaste stoffen.
B.    Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje 

van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.
T.    De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand 

maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan 
een grote snelheid en een extreme temperatuur.
  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor homologering aan 
de CE-normen worden op eenvoudig verzoek verstuurd.

KENMERKEN

LENs Pc - 1,5 mm - ronding 2    

MONTUUR Pvc

VEREN niet van toepassing

HOOFDbAND nylon

sCHUIMRUbbER nee

REsERVELENs nee

FUNCTIONEEL EN DOELTREFFEND
MODEll AuSfÜhRuNgEN BEZEIChNuNgEN

KENNZEIChNuNg 
DER glÄSER

KENNZEIChNuNg DES 
gESTEllS

BESChIChTuNgEN

MERKING VAN GLAZEN MERKING VAN DE MONTUUR

SChOONMAKEN EN OPSLAG
REINIgINg: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan 
alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERhOuD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product 
vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te 
vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een 
microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSlAg: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

Individueel  
plastic zakje

Doos met 5 
maskerbrillen

Karton met 65 
maskerbrillen

VERPAKKINg EN CODE EAN13


