
ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Lichte en comfortabele veiligheidshelm.

Technische details
Kap van zeer bestendig ABS met UV-stabilisator, binnenhelm van
polyester textiel.
Clips en klemband van HDPE, zweetband van katoen.
Geventileerde kap, niet elektrisch geïsoleerd.
6-punts binnenhelm van textiel.
Binnenhelm verstelbaar met een stelband.
Vervangbare zweetband
Gewicht (g): 299.
Maat (mm): 530 - 640.

Richtlijnen
De helm reinigen met warm water en zeep en met een zachte doek
afdrogen.
Niet reinigen met chemische of schurende producten.

Toepassingen
Beveiliging tegen schokken en vallende voorwerpen voor
werkzaamheden binnen en buiten.

Gebruiksmethode
1. Het klemmen aanpassen met de helm op het hoofd.

AANVULLENDE INFORMATIE

De helm beschermt enkel efficiënt indien deze op de juiste wijze gedragen
wordt.
Een helm die een aanzienlijke schok heeft opgelopen, moet onmiddellijk
vervangen worden. De volgende producten mogen niet op de helm toegepast
worden: verf, oplosmiddelen, kleefmiddelen of zelfklevende etiketten.

Kenmerken
Kleur : Wit

Voordelen
6-punts comfortabele binnenhelm van
textiel.
Ventilatieopeningen aan de zijkanten en
achteraan.
Afstelling van de binnenhelm d.m.v. een
tandheugel, ergonomisch systeem dat het
verstellen en het voortdurend dragen
vergemakkelijkt.
Vervangbare zweetband

Normen
EN 397

Comfort helm Evolite wit
Licht en comfortabel.

TECHNISCHE FICHE BIZ 731 007

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition March 2023



Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Simpel plastic zakje
Hoogte (cm) : 8,5
Lengte (cm) : 10,8
Diepte (cm) : 8,5

Netto gewicht (kg) : 0,299
Bruto gewicht (kg) : 0,3

Karton
Hoogte (cm) : 45
Lengte (cm) : 58
Diepte (cm) : 24

Netto gewicht (kg) : 3,2
Bruto gewicht (kg) : 3,310x

Pallet
Hoogte (cm) : 194
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 96
Bruto gewicht (kg) : 116240x
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