
 Product Omschrĳ ving:  
 De nieuwe 3M Fuel X2 veiligheidsbril komt voort uit het zelfde 
succesvolle platform van de Fuel, maar is meer modieus 
en lichtgewicht. Het randloze ontwerp en design maakt het 
aantrekkelĳ ker voor in het bĳ zonder jongere dragers. Het nieuwe 
ontwerp biedt een uitstekende dekking en breed gezichtsveld. 
Deze producten zĳ n beschikbaar in 3 lensopties: helder, brons 
en rood weerspiegelend voor bescherming tegen zonlicht.  

 Gebruik:  
 Deze producten zĳ n voor bescherming tegen hoge 
snelheidsdeeltjes bĳ  lage energie (F) bĳ  extreme 
temperatuurvoorwaarden, -5oC en +55oC, (T) overeenkomstig 
EN166: 2001. Zĳ  beschermen ook tegen UV-straling 
overeenkomstig EN170: 2002, en zonlicht overeenkomstig 
EN172: 1994 (slechts grĳ ze en rood weerspiegelende lens).  

 De Fuel X2 is geschikt voor gebruik in verschillende omgevingen 
met inbegrip van openlucht waar de extra bescherming tegen 
zonlicht een zeer belangrĳ ke factor is.  

 Hoofdeigenschappen:  
 •   Optische klasse 1 lens voor hoge optische kwaliteit en langere 

draagtĳ d.  
 • Lichtgewicht (34g) voor maximaal comfort  
 • Instelbare veerlengte voor individuele pasvorm.  
 •   Stroomlĳ n ontwerp voor uitstekende bedekking en goed 

gezichtsveld  
 •   Sterke polycarbonaatlens die anti-kras is en tevens niet beslaat 

voor een beter zicht en een verlengde duurzaamheid.  
 •    Zachte fl exibele poten bieden een verbeterde comfort en een 

optimale pasvorm.  
 •    Verstelbaar zacht neusstuk voor betere comfort en 

draagbaarheid.  

 Toepassingen  
 Deze producten zĳ n toepasbaar in een breed scala van 
industriële toepassingen, waaronder:  
 • Bouw  
 • Industriële productie  
 • Autoschadeherstel  
 • Hout bewerkings industrie  
 • Doe-het-zelf  

 Goedkeuringen:  
 Deze veiligheidsbril voldoet aan de basisveiligheidsvoorschriften 
in het kader van Artikel 10, van de Europese Gemeenschap, van 
de Richtlĳ n 89/686/EEC, CE gekeurd.  

 Deze producten zĳ n onderzocht in de ontwerpfase door 
INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, 
Groter Manchester, M6 6AJ, het Verenigd Koninkrĳ k 
(Notifi ed body number 0194).  

 Deze producten zĳ n CE getest en goedgekeurd naar gelang 
EN166:2001.  

 Markering:  
 De lens en het montuur zĳ n overeenkomstig de vereisten van 
EN166: 2001, en bĳ behorende normen met inbegrip van EN170: 
2002 (voor UV-bescherming) en EN172: 1994 (bescherming tegen 
zonlicht).  

 Voorbeeld van lensmarkering:  
 Filter code & Schaal nummer voor UV bescherming: 2C-1.2 
(volgens EN170:2002)  
 De identifi catie van de fabrikant: 3M  
 Optische klasse: 1  
 Symbool voor mechanische sterkte: FT 
(hoge snelheidseff ect,    lage energie)  

 Voorbeeld van kadermarkering:  
 De identifi catie van de fabrikant: 3M  
 Product referentie: Fuel X2  
 Europese standaarden: EN166  
 Symbool voor weerstand tegen hoge snelheidsdeeltjes test bĳ  
extreme temperaturen: FT 
(hoge snelheidseff ect, lage energie)  

 3M   ™    Fuel X2 – Veiligheidsbrillen  
 71506-00000M Fuel X2(heldere lens),  
 71506-00001M Fuel X2 (bronzen lens)  
 71506-00002M Fuel X2 (rood refl ecterende lens)  

 Technisch informatieblad  



 Product   Lens kleur  Lens markering  Uitleg  Opmerkingen 
 Fuel X2  Helder  2C-1.2  2C: UV-Filter code.  

 1.2: Schaal nummer. 
 kleurerkenning niet beïnvloed. Voor gebruik met bronnen die 
hoofdzakelĳ k ultraviolette straling bĳ  golfl engten korter dan 
313nm uitzenden en wanneer de glans geen belangrĳ ke 
factor is. Dit behandelt UVC (280nm - 313nm) en de meeste 
(100nm - 280nm) banden UVB.  

 Fuel X2  Brons  5-3.1  5: Filter code voor zonlicht.  
 3.1: Tint code. 

 Goede kleurendiff erentiatie onder zonlicht, voorkomt 
vermoeide ogen door schittering. Verbetert scherpte in 
hoge lichtniveaus.  

 Fuel X2  Rode refl ectie  5-3.1  5: Filter code voor zonlicht.  
 3.1: Tint code. 

 Goede kleurendiff erentiatie onder zonlicht, voorkomt 
vermoeide ogen door schittering. Verbetert scherpte in 
hoge lichte niveaus. 

 Uitleg van fi lter code en schaal nummers:  
 Bekĳ k onderstaande tabel voor meer informatie.  

 3M 
Product  

 Lens kleur  Lens schaal  % UV Licht absorptie 
 (210nm – 313nm) 

 % UV Licht absorptie 
 (313nm – 365nm) 

 % Zichtbare licht transmissie 

 Fuel X2   Helder   2C-1.2   99.99  99  92.8 

 Fuel X2   Brons   5-3.1   99.9  12 

 Fuel X2   Rode refl ectie   5-3.1   99.99  16,5 

 Licht transmissie en absorptiegegevens  
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 Materialen lĳ st:  
 Lens:   Hoge inslagbestendigheid Polycarbonaat 
 Frame:  Hoge inslagbestendigheid Polyamide (Nylon) 
 Pootjes:  Hoge inslagbestendigheid Polyamide (Nylon) 
 Pootjes:  Polycarbonaat + polyester mix 
 Uiteinden:  Thermoplastisch rubber met messings 

regelbare kern. 
 Neus brug:  Thermoplastisch rubber met messings 

regelbare kern. 

 Gebruikers beperkingen  
 • Verandert en pas dit product nooit aan.  
 •    Gebruik dit product niet tegen gevaren welke niet in dit 

document genoemd zĳ n.  
 • Deze producten zĳ n niet geschikt om te malen.  
 •    Overeenkomstig EN166: 2001 de veiligheidsbril kan niet voor 

gebruik tegen vloeibare druppeltjes worden getest en worden 
goedgekeurd. Waar de vloeibare bescherming wordt gespeci-
fi ceerd dient een geschikt product te worden nageselecteerd, 
bĳ voorbeeld ruimzichtbrillen.  

 •    Deze producten zĳ n NIET ontworpen om over een 
voorschriftbril te dragen.  


