
ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Elektricienhelm met klasse I oogbescherming, wegklapbaar en
verstelbaar.

Technische details
Materiaal: schaal van zeer bestendig ABS met UV-stabilisator,
binnenhelm van polyester textiel, clips en sluiting van HDPE, katoenen
zweetband.
Overzetbril van optische klasse en met schokbestendige bescherming.
Thermoplastische gelaatsafdichting.
Elektrisch geïsoleerde kap.
6-punts binnenhelm van textiel.
Via een stelband verstelbare binnenhelm.
Vervangbare zweetband.
Gewicht (g): 490.
Maat (mm): 530 - 640.

Richtlijnen
Reinig de helm met warm water en zeep en droog hem met een zachte
doek af.
Gebruik hiervoor geen chemicaliën of schuurmiddelen.

Toepassingen
Bescherming tegen schokken en vallende voorwerpen voor
elektrische werkzaamheden binnen en buiten, evenals splinters die in
het oog kunnen komen.

Gebruiksmethode
1. Kan met de helm op het hoofd meer of minder strak worden gezet.

Eigenschappen
Kleur : Wit

Voordelen
Comfortabele binnenhelm van textiel die op
6 punten rust.
Verstelbare overzetbril om de optimale hoek
te vinden voor het combineren met een
eigen bril.
Gelaatsafdichting zorgt voor een goede
afsluiting en dito draagcomfort.
Panoramisch zicht met minimale
vervorming.
Instellen van de binnenhelm met een
stelband, ergonomisch systeem om de helm
beter te kunnen instellen zodat hij ook beter
op het hoofd blijft zitten.

Normen
EN397, EN50365

Comfort elektricienhelm vista wit met overzetbril
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Verpakking Oververpakking 1

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eenvoudige plastic zak
Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 26
Diepte (cm) : 21

Netto gewicht : 0,49
Bruto gewicht (kg) : 0,5

Karton
Hoogte (cm) : 52
Lengte (cm) : 59
Diepte (cm) : 24

Netto gewicht : 4,9
Bruto gewicht (kg) : 510.00x
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