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Øyevern & ansiktsvern

Øyevern
På arbeidsplassen finnes en rekke potensielle farer som kan føre til øyeskader og i verste fall redusert syn eller blindhet.
Dersom andre tiltak ikke kan gjennomføres må øyevern benyttes.

Europeiske standarder
EN 166 - Spesifikasjoner

EN 172 - Solbeskyttelsesfilter for bruk i industrien

EN 165 - Terminologi

EN 175 - Utstyr for øye- og ansiktsvern ved sveising og lignende prosesser

EN 167 - Optiske prøvingsmetoder

EN 379 - Automatiske sveisefiltre

EN 168 - Ikke-optiske prøvingsmetoder

EN 207 - Filtre og øyevern mot laserstråling

EN 169 - Filtre for sveising og beslektede teknikker

EN 208 - Øyevern for tilpasningsarbeid på lasere og lasersystemer

EN 170 - Ultrafiolette filtre

EN 1731 - Øye- og ansiktsvern av netting

EN 171 - Infrarøde filtre

Typer øyevern iht. EN 166:
Vernebriller m/stenger

Heldekkende briller

Ansiktsskjermer

Håndsveisemasker

Sveisemasker

Bruksområder
Merking
Umerket
3
4
5
8

Bruksområde
Uspesifiserte mekaniske skader
Dråper/ sprut av væsker
Store støvpartikler >5my
Gass, damp, røyk, støv osv. <5my
Lysbue v/kortslutning i elektriske anlegg

Type øyevern
Alle typer, generelt bruk
Heldekkende briller/ansiktsskjermer
Heldekkende briller
Heldekkende briller av gummi
Ansiktsskjermer

9

Sprut av smeltet metall og varme, faste partikler

Heldekkende briller, ansiktsskjermer

Optiske klasser
Det finnes tre ulike optiske klasser: 1,2,3. Klasse 1 er høyeste klasse og velegnet til heldagsbruk. Alle produktene
i katalogen er klasse 1, unntatt enkelte Scotts acetatskjermer, som er klasse 2.
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Risikovurdering
Vurdering av yrkesrisiko innebærer å identifisere og rangere farer på arbeidsplassen for å implementere relevante
beskyttelsestiltak. Det er det første trinnet i helse, miljø og sikkerhet.

Elektriske farer
Typer:

Direkte kontakt med strømførende deler, kortslutning av lysbue i elektriske anlegg.

Skader:

Svie i hornhinnen og i ansiktet, betennelse i konjunktiva, skade på netthinnen.

Bruk:

Ansiktsskjerm for elektrikere (elektrikerskjerm)

Kjemiske farer
Typer:

Sprut eller dråper av farlige væsker, giftig støv, gass og damp.

Skader:

Svie i hornhinnen, betennelse i konjunktiva og i synsnerven.

Bruk:

Heldekkende briller mot dråper og ansiktsskjerm mot sprut. Acetat er best mot organiske
kjemikalier, ellers anbefales polykarbonat. Mot støv heldekkende briller, må være i gummi
ved partikler ≤5my samt mot gass og damp.

Termiske farer
Typer:

Sprut av smeltet metall, intens varmestråling.

Skader:

Svie i netthinnen, skade på linsen.

Bruk:

Heldekkende briller eller ansiktsskjerm i polykarbonat evt. triacetat.

Mekaniske farer
Typer:

Flygende partikler, f. eks. ved sliping, dreiing, boring etc. Partiklenes størrelse og hastighet er
avgjørende for valg av øyevern, men merk at polykarbonatlinser gir høyeste beskyttelse.

Skader:

Skade eller perforering av hornhinnen, regnbuehinnen eller linsen.

Bruk:

Vernebrille med stenger (høyeste mekaniske beskyttelse = symbol F), heldekkende briller
(høyeste mekaniske beskyttelse = symbol B) eller ansiktsskjerm (høyeste mekaniske
beskyttelse =symbol A)

Farer relatert til stråling
Typer:

Ultraviolette (UV) og infrarøde stråler (IR), synlig lys, gassveising, elektrisk sveising, laser.

Skader:

Svie i hornhinnen og i netthinnen, snøblindhet, betennelse i konjunktiva, skade på linsen.

Bruk:

Vernebriller med mørke glass mot sterkt lys/sollys, vernebriller med stenger eller
heldekkende briller for gassveising. Ved elektrisk sveising benyttes sveisemaske.
Sveiseglass har ulike mørkhetsgrader, ved gassveising nyanse 4 til 7, ved elektrisk sveising
mørkhetsgrad 9 til 16. (Se sveiseglass side 230)
Det finnes egne typer briller mot laserstråler.
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Merking av linser
EN Standard

EN166 FT

Produsentens logo

Bollé Safety linseteknologi

2C-1.2

Kode (bruksområde)
2 eller 3: UV filter
(EN170)
4: IR filter (EN171)
5 eller 6: solbekyttelse
(EN172)

C: Korrekt
fargegjengivelse

Bekyttelsesklasse
fra1,2 til 6 andel
synlig lys som
slipper gjennom.
Jo høyere tall jo
mindre lys slipper
gjennom.

Europeisk standard

1 FT

Kroneidentifikasjon
av produsent
Bollé Safety

Copyright: Bollé Safety

Optisk klasse 1.
Høy optisk
kvalitet,
ingen optiske
forstyrrelser,
egnet for
permanent
bruk.

Mekanisk beskyttelse
S: Økt slagfasthet (stålkule
Ø 22 mm på 43 gram med
fall fra 1,30 m i 5,1 m/sek)
F: Lav energibelastning
(stålkule Ø 6mm på 0,86
gram i en fart av 45 m/sek)
B: Middels energibelastning
(stålkule Ø 6mm på 0,86
gram i en fart på 120 m/sek)
A: Høy energibelastning
(stålkule Ø 6mm på 0,86
gram i en fart på 190 m/sek)
T: Bokstaven T etter symbolet
betyr at produktet kan
brukes ved ekstreme
temperaturer (tilleggstest)
K: Beskyttelse mot riper
N: Beskyttelse mot dugg

Ulike typer linsematerialer
Plast
Et organisk materiale som er lettere enn glass og har
høyere mekanisk beskyttelse, men det ripes lettere.
Polykarbonat
Slagfast materiale med høy varmebestandighet og høy
mekanisk styrke. Kan leveres med antiduggbelegg og
med antiripebelegg. Briller og ansiktsskjermer. De fleste
moderne vernebriller leveres med polykarbonatlinser.
Gullbelagt polykarbonat
Reflekterer strålevarme. Ansiktsskjermer.
Acetat
Moderat mekanisk styrke, brukes ofte til beskyttelse mot
kjemikalier. Kan leveres med antiduggbelegg.
Briller og ansiktsskjermer.
Triacetat (Thermoguard)
Mot varme. Moderat mekanisk styrke. Ansiktsskjermer.
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CR39 Duroplastmateriale
Brukes ofte i dekkglass for sveising samt i optiske vernebriller.
Plast- og metallnetting
Benyttes for skogsarbeid. Metallnetting anvendes også i
smelteverksindustrien som varmeslør.
Mineralglass
Tradisjonelt materiale med gode optiske egenskaper, ripebestandig og lett å holde rent ved for eksempel malerarbeider.
Vindusglass
Lav mekanisk styrke, benyttes kun som dekkglass eller filterglass.
Laminerte glass
Består av plastfolie med glass på begge sider. Moderat mekanisk
styrke.
Herdet glass
Høy mekanisk styrke.
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Bollé linseteknologi
Bollé Safety er vår hovedleverandør på vernebriller og en av verdens
ledende produsenter. Bollé er også et verdenskjent varemerke innen
sportsbriller og solbriller noe som har bidratt sterkt til deres posisjon
som leverandør av innovative, brukervennlige verneprodukter.
Bollés polykarbonatlinser er av høyeste optiske kvalitet og kan også leveres med antidugg og/eller antiripe belegg.
I tillegg har Bollé de senere år introdusert en rekke nyvinninger innen linseteknologi.

Contrast er en lett farget polykarbonatlinse som er
mørkere oppe enn nede. Filtrerer 30% av blått lys.
Blått lys kommer fra neonlys, dataskjermer etc. og kan føre
til tretthet, hodepine og svimmelhet samt skade netthinnen.
Contrast er et godt alternativ til alle som bruker klare linser.
Filtrerer UV stråler og slipper gjennom synlig lys.

High Tech polariserte linser i polykarbonat. Eliminerer
reflekser, lar kun det nyttige lyset passere. Reduserer stress
og visuell tretthet. Forbedrer fargegjengivelse og kontrastsyn.
Ideell for utendørs bruk ved slette flater som f. eks. vann,
snø, is, veier etc. samt til kjøring.

Extra sensory perception
Lett farget polykarbonatlinse som filtrerer hele 82% blått
lys. Motvirker tretthet, hodepine og svimmelhet og gir
bedre kontrast- og dybdesyn. Beskytter netthinnen mot
skader. ESP er ideell både for innendørs og utendørs bruk,
Indoor/Outdoor. Filtrerer UV og slipper gjennom 64%
synlig lys.

Den nye Twilight teknologien fra Bollé tilbyr fordelene
ved ESP med dobbel antiduggbelegg (på begge sider av
linsene) for å forhindre dugg under de mest krevende
forhold. Brukes ute under dårlige lysforhold, forbedrer
kontrastsynet. Velegnet for utendørs bruk, spesielt tidlig
morgen og skumring. Filtrerer 76% av blått lys. Filtrerer
UV og slipper gjennom 43% synlig lys.

Comfort sensitivity perception

High Definition
HD teknologien slipper i gjennom hele 96% lys mot kun
90% for vanlige klare linser. Dette gir brukeren et klarere
syn og øker sikkerheten. Filtrerer UV. Egnet for presisjonsarbeid og har også et vannavstøtende belegg som
beskytter mot væsker og skitt.

CSP anbefales for ekstremt varme eller kalde forhold, fra
Fjerne Østen til arktiske strøk. I likhet med ESP er dette
innovative linsebelegget en effektiv løsning ved aktiviteter
med vekslende lysforhold, både skarpt lys og svakt lys. Filtrerer
UV, hele 52% blått lys og slipper igjennom 37% synlig lys. Det
eksklusive Platinum antiripe og antiduggbelegget sørger for
brukerkomfort og sikkerhet.

Equalizer er Bollés mest effektive antiduggsystem for
heldekkende briller. Det doble linsesystemet filtrerer og
regulerer fuktigheten inne i brillen.

Bollé Safety revolusjonerer øyevern med en nyutvikling som overgår kravene i alle internasjonale standarder, spesielt EN 166
”K” og ”N*”. Det nye eksklusive antiripe og antiduggbelegget Platinum er nå tilgjengelig på flere av modellene. Det innebærer
økt sikkerhet, pålitelighet og komfort. Dette permanente belegget gir linsene høy bestandighet mot riper (1,4 cd/m2), mot
aggressive kjemikalier og duggfrihet i minst 2 minutter.
Overalt og til enhver tid gir nye Platinum dine øyne en bedre beskyttelse.
*I EN 166 finnes en tilleggstest, ”K” som omfatter antiripebehandling. Kravet er < 5 cd /m2. Det finnes også en tilleggstest
”N” som omfatter antiduggbehandling. Krav: Beskytter mot dugging i minst 8 sekunder.

Clear

- Klare polykarbonatlinser som filtrerer UV og slipper igjennom 92% synlig lys. Best egnet innendørs.

Smoke

- Grå polykarbonatlinser som filtrerer UV og slipper igjennom 13% synlig lys. Solbeskyttelse.

Yellow

- Gule polykarbonatlinser som filtrerer UV og 90% synlig lys. Egnet for bruk ved dårlige lysforhold innendørsog utendørs. Gir bedre kontrastsyn. Ideell for bilkjøring om natten.

Welding - Grønne polykarbonatlinser som benyttes bl.a. til gassveising/-skjæring. Filtrerer UV, IR og blått lys
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BESTSELGER

RUSHPPSF
- solbeskyttelse

PLATINUM TEKNOLOGI
Platinum er en revolusjonerende
nyutvikling innen øyevern som overgår kravene i alle internasjonale
standarder, spesielt EN 166 «K» og
«N». Det nye eksklusive antiripe og
antiduggbelegget Platinum innebærer økt sikkerhet, pålitelighet og
komfort. Dette permanente belegget gir linsene høy bestandighet
mot riper (1,4 cd/m2), mot aggressive kjemikalier og duggfrihet i minst
2 minutter.
Krav EN 166 K = 8 sekunder

RUSHPPSI

TWILIGHT TEKNOLOGI
Den nye Twilight teknologien fra
Bollé tilbyr fordelene ved ESP med
dobbelt antiduggbelegg (på begge
sider av linsene) for å forhindre
dugg under de mest krevende
forhold.
For dårlige lysforhold, forbedrer
kontrastsynet. Velegnet for utendørs bruk, spesielt tidlig morgen og
skumring. Filtrerer 76% av blått lys.
RUSHPTWI
Twilight

Rush+
finnes i størrelse
small for små
ansikter!

RUSH+ - fancy og sporty design
Vernebrille for generelt bruk. Høyeste mekaniske beskyttelse (F) også
ved høye temperaturer (T). Høyeste optiske klasse (1) – for heldagsbruk.
Fleksible, stenger med dobbel materialteknologi. Myk, justerbar, antiskli
nesebro. Beskyttende kant mot partikler som kommer ovenifra. UV
beskyttelse. Nå også i størrelse small for barn, damer og små ansikter.
Polykarbonatlinser som er Platinum behandlet på begge sider som gir
høy motstand mot riper (K) og førsteklasses antidugg (N) egenskaper.
Vekt 26 gram.

RUSHPSPSI

Forpkn: 1/10/240
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Art.nr:

Linser

Norm

RUSHPPSI
RUSHPPSF
RUSHPTWI
RUSHPSPSI
RUSHPSPSIP

Klare Platinum
Grå Platinum
Twilight Platinum
Klare Platinum small blå
Klare Platinum small rosa

EN 166 FT KN/EN 170
EN 166 FT KN/EN 172
EN 166 FT KN/EN 172
EN 166 FT KN/EN 170
EN 166 FT KN/EN 170

RUSHPSPSIP

Øyevern & ansiktsvern

RUSHPGLO
- 5 minutter under lys vil gi 5 timer med
selvlysende effekt på brillestengene.

Selvlysende
brillestenger
som lyser i
mørket.

RUSH+ GLOW
Rush+ Glow er en ny, innovativ
vernebrille basert på Bolles bestselgende RUSH+. I tillegg til Rush+
sine egenskaper har brillestengene
et fluoriserende belegg som gjør
de selvlysende i mørket. Dette gjør
de velegnet for jobber under dårlig lysforhold, f.eks. ved nattarbeid,
arbeid i tunneler, gruvearbeid, i
skumring etc., og gir dermed en
betydelig økt sikkerhet. Den selvlysende effekten vil «lades opp»
når den er utsatt for naturlig lys. Jo
sterkere lys, jo raskere vil de «lades
opp». 5 minutter under lys vil gi 5
timer med selvlysende effekt.

RUSH+ GLOW

Nyhet!

Vernebrille for generelt bruk - selvlysende. 5 minutter under lys gir 5
timer med selvlysende brillestenger. Høyeste mekaniske beskyttelse (F)
også ved høye temperaturer (T). Høyeste optiske klasse (1) – for heldagsbruk. Fleksible, stenger med dobbel materialteknologi. Myk, justerbar,
antiskli nesebro. Beskyttende kant mot partikler som kommer ovenifra.
UV beskyttelse. Polykarbonatlinser som er Platinum behandlet på begge
sider som gir høy motstand mot riper (K) og førsteklasses antidugg (N)
egenskaper. Vekt 28 gram.
Forpkn: 1/10/240

Art.nr:

Linser

Norm

RUSHPGLO

Klare Platinum Glow

EN 166 FT KN/EN 170

PLATINUM TEKNOLOGI
Platinum er en revolusjonerende
nyutvikling innen øyevern som overgår kravene i alle internasjonale
standarder, spesielt EN 166 «K» og
«N». Det nye eksklusive antiripe og
antiduggbelegget Platinum innebærer økt sikkerhet, pålitelighet og
komfort. Dette permanente belegget gir linsene høy bestandighet
mot riper (1,4 cd/m2), mot aggressive kjemikalier og duggfrihet i minst
2 minutter.
Krav EN 166 K = 8 sekunder
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RUSHTWI
- twilight

RUSHPSF
- solbeskyttelse

RUSHDPI
- med HD linser

RUSHPSI

HD TEKNOLOGI

CORDC

HD teknologien slipper gjennom
hele 96% lys mot kun 90% for vanlige
klare linser. Dette gir brukeren et
klarere syn og øker sikkerheten.

RUSH - lett og moderne
Vernebrille for generelt bruk. Høyeste mekaniske beskyttelse (F)
- også ved høye temperaturer (T). Høyeste optiske klasse (1) - for
heldagsbruk. Stort synsfelt. Innfatning i polykarbonat/PVC. Antiripe/
anti UV polykarbonatlinser. Justerbar antiskli nesebro. Stenger med
antiskli belegg. Leveres med brillesnor (CORDC). Vekt 23 gram.
Forpkn: 1/10/240
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Art.nr:

Glass

Norm

RUSHDPI
RUSHPSI
RUSHPSF
RUSHTWI

Klare HD, hydrofobe
Klare, antidugg
Grå, antidugg
Twilight ESP, 2-sidig antidugg

EN 166 FT/EN 170
EN 166 FT/EN 170
EN 166 FT/EN 172
EN 166 FT/EN 170

TWILIGHT TEKNOLOGI
Den nye Twilight teknologien fra
Bollé tilbyr fordelene ved ESP med
dobbelt antiduggbelegg (på begge
sider av linsene) for å forhindre dugg
under de mest krevende forhold.
For dårlige lysforhold, forbedrer
kontrastsynet. Velegnet for utendørs bruk, spesielt tidlig morgen og
skumring. Filtrerer 76% av blått lys.
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IRI-s
passer for alle
ansikter

IRIPSF
- solbeskyttelse

Klar versjon
kommer også
med lesefelt +1.5,
2.0, 2.5 og 3.0

IRIPSI

IRITWI
Twilight

Kan leveres med lesefelt i 4 ulike
styrker

CORDC

IRI-s - moderne og fleksibel
Vernebrille for generelt bruk - passer praktisk talt alle. Høyeste mekaniske
beskyttelse (F) - også ved høye temperaturer. Høyeste optiske klasse (1)
- for heldagsbruk. Myk, justerbar antiskli nesebro som justeres i høyde,
dybde og vidde. Stillbar inklinasjon dvs. at stengene kan justeres opp
eller ned. Stort synsfelt 180°. Antiripe/antidugg/anti-UV polykarbonatlinser. Leveres med brillesnor (CORDC). Vekt kun 25 gram.

Optisk brille kan leveres som tilbehør.
Styrkeglass monteres hos optiker.

Forpkn: 1/10/240

PLATINUM TEKNOLOGI
Art.nr:

Linser

Norm

IRIPSI
IRIPSF
IRITWI
IRIDPSI1.5
IRIDPSI2
IRIDPSI2.5
IRIDPSI3
IRISRXKIT

Klare Platinum
Grå Platinum
Twilight Platinum
Klare +1,5 lesefelt
Klare +2,0 lesefelt
Klare +2,5 lesefelt
Klare +3,0 lesefelt
Optisk brilleinnfatning for IRI-s

EN 166 FT/EN 170 KN
EN 166 FT/EN 172 KN
EN 166 FT/EN 170 KN
EN 166 FT/EN 170
EN 166 FT/EN 170
EN 166 FT/EN 170
EN 166 FT/EN 170

Platinum er en revolusjonerende
nyutvikling innen øyevern som overgår kravene i alle internasjonale
standarder, spesielt EN 166 «K» og
«N». Det nye eksklusive antiripe og
antiduggbelegget Platinum innebærer økt sikkerhet, pålitelighet og
komfort. Dette permanente belegget gir linsene høy bestandighet
mot riper (1,4 cd/m2), mot aggressive kjemikalier og duggfrihet i minst
2 minutter.
Krav EN 166 K = 8 sekunder
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SLAPSF

SLAPSI

SLAWPCC5
- for gassveising

SLAPSJ

Moderne
passform som
gjør at brillen
sitter ekstra
godt og
komfortabelt

CORDC

SLAWPCC2
- for gassveising/
sveisemedhjelpere

Slam – trendy design og prisgunstig
Vernebrille for generelt bruk. Høyeste mekaniske styrke (F) - også
ved høye temperaturer (T). Høyeste optiske klasse (1) - for heldagsbruk. Innfatning i polykarbonat. Komfortable, rette stenger. Stort
synsfelt. Antiripe/anti-UV polykarbonatlinser. Leveres med
regulerbar brillesnor (CORDC). Vekt 23 gram.
Forpkn: 1/10/200

Art.nr:

Linser

SLAPSI
SLAPSF
SLAPSJ
SLAHIVI

Klare, andtidugg
EN 166 FT/EN 170
Grå, andtidugg
EN 166 FT/EN 172
Gule, andtidugg
EN 166 FT/EN 172
Klare med refleks på stengene,
EN 166 FT/EN 170
andtidugg
Grønne nyanse 1,7 for gassveising EN 166/EN 169
Grønne nyanse 5 for gassveising EN 166/EN 169

SLAWPCC2
SLAWPCC5
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Norm

SLAHIVI - HI-vIz med refleks på stengene
Nå også med gule stenger!

Vernebrille
med høy
synlighet
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CONTPSI

CONTPSF
- solbeskyttelse

CONTPOL
- solbeskyttelse uten reflekser

CONTESP
- innendørs og utendørs bruk

Contour – den superlette
Vernebrille for generelt bruk. Høyeste mekaniske styrke (F) - også ved høye
temperaturer (T). Høyeste optiske klasse (1) - for heldagsbruk. Moderne
innfatning i nylon. Myk, justerbar TPE nesebro og stenger med Tip Grip antiskli
belegg. Integrerte sideskjold. Antiripe/anti UV/antistatiske polykarbonatlinser.
Leveres med oppbevaringspose (ETUIFS) i mikrofiber. Superlett – kun 21 gram.
Forpkn: 1/10/240

Art.nr:

Linser

Norm

CONTPSI
CONTPSF
CONTESP
CONTPOL

Klare Platinum
Grå Platinum
ESP indoor/outdoor
Grå polarisert

EN 166 FT KN/EN 170
EN 166 FT KN/EN 172
EN 166 FT KN/EN 172
EN 166 FT KN/EN 172

PLATINUM TEKNOLOGI
Platinum er en revolusjonerende
nyutvikling innen øyevern som overgår kravene i alle internasjonale
standarder, spesielt EN 166 «K» og
«N». Det nye eksklusive antiripe og
antiduggbelegget Platinum innebærer økt sikkerhet, pålitelighet og
komfort. Dette permanente belegget gir linsene høy bestandighet
mot riper (1,4 cd/m2), mot aggressive kjemikalier og duggfrihet i minst
2 minutter.
Krav EN 166 K = 8 sekunder
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SILPSI

Silium metallbrille - rene linjer
Vernebrille for generelt bruk. Høyeste mekaniske beskyttelse
(F). Høyeste optiske klasse (1) - for heldagsbruk. Unik design
med slanke, rene linjer. Messing innfatning. Elektrisk isolerende. Fjærbelastede hengsler. Brillestenger belagt med mykt,
hudvennlig antiskli Tip Grip materiale. Justerbare neseputer.
Antiripe/antidugg/anti UV/antistatiske polykarbonatlinser.
Vekt 34 gram.
Forpkn: 1/10/240
Art.nr:

Linser

Norm

SILPSI
SILPSF

Klare
Grå

EN 166 F/EN 170
EN 166 F/EN 172
SILPSF
- solbeskyttelse

B-line BL10 - prisgunstig
Vernebrille i polykarbonat for generelt bruk. Høyeste
mekaniske beskyttelse (F) - også ved høye temperaturer
(T). Høyeste optiske klasse (1). Leveres med brillesnor
(CORDC). Antiripe-/anti-UV polykarbonatlinser.
Vekt 31 gram.
Forpkn: 1/10/240
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Art.nr:

Linser

Norm

BL10CI

Klare

EN 166 FT/EN 170

BL10CI
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TRACPSI

TRACPSF
- solbeskyttelse

OBS!
Godkjent
også mot støv/
kjemikaledråper
(bruksområde
3 og 4).
TRACPSJ
- bedre kontrastsyn i gråvær

OPTISK BRILLEINNFATNING
DEN PERFEKTE LØSNINGEN
FOR BRILLEBRUKERE

TRACPSI + SOSTRACKER

PLATINUM TEKNOLOGI

Tracker - for de fleste bruksområder
Vernebrille med stenger og nakkestropp. Høyeste mekaniske styrke (B) - også ved
høye temperaturer (T). Høyeste optiske klasse (1) - for heldagsbruk. Med hodestropp er den godkjent for kjemikaliebeskyttelse - bruksområde 3 (væskedråper)
og 4 (store støvpartikler over 5 my). Innfatning i polykarbonat. Rette stenger med
integrerte sideskjold + hodestropp. Ventilasjon i siden. Beskyttelse både oppe
og nede. Skumpolstring med indirekte ventilasjon. Optisk brilleinnfatning kan
monteres i brillen (styrkeglass monteres hos optiker). Antidugg/antiripe/anti-UV
polykarbonatlinser (sveiseversjon er ikke antidugg). Leveres med oppbevaringspose (ETUIFS) i mikrofiber. Vekt 52 gram.
Forpkn: 1/10/240

Art.nr:

Linser

TRACPSI
TRACPSF
TRACPSJ
SOSTRACKER

Klare Platinum
EN 166 34 KN BT/EN 170
Grå Platinum
EN 166 34 KN BT/EN 172
Gule Platinum
EN 166 34 KN BT/EN 172
Optisk brilleinnfatning u/glass for Tracker

Platinum er en revolusjonerende
nyutvikling innen øyevern som overgår kravene i alle internasjonale
standarder, spesielt EN 166 «K» og
«N». Det nye eksklusive antiripe og
antiduggbelegget Platinum innebærer økt sikkerhet, pålitelighet og
komfort. Dette permanente belegget gir linsene høy bestandighet
mot riper (1,4 cd/m2), mot aggressive kjemikalier og duggfrihet i minst
2 minutter.
Krav EN 166 K = 8 sekunder

Norm
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Øyevern & ansiktsvern

OBS!

COBFSPSI er
godkjent for
bruksområde 3
(væskedråper)

COBFSPSI
- med regulerbart hodebånd

COBFTPSI
- med stenger som
kan reguleres opp og ned

Cobra - med polstring
Kompakt brille som bygger lite. Komfortabel skumpolstring. Høyeste mekaniske
beskyttelse (B) - også ved høye temperaturer (T), versjon med stenger F. COBFPSI
er godkjent for kjemikaliebeskyttelse - bruksområde 3 (væskedråper). COBFTPSI
er godkjent kun til generelt bruk. Høyeste optiske klasse (1) - for heldagsbruk.
Antiskli nesebro. Integrerte sideskjold. 180° panorama synsfelt. Antiripe/antidugg/
anti-UV Platinum polykarbonatlinser. Leveres med oppbevaringspose i mikrofiber.
Leveres i en versjon med regulerbar strikk med svingbart feste (COBFTPSI), og en
versjon med regulerbare stenger (COBFSPSI). Vekt kun 25 gram.
Forpkn: 1/10/240
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Art.nr:

Linser

Norm

COBFSPSI
COBFTPSI

Klare Platinum
Klare Platinum

EN 166 FT KN/EN 170
EN 166 BT 3 KN/EN 170

PLATINUM TEKNOLOGI
Platinum er en revolusjonerende
nyutvikling innen øyevern som overgår kravene i alle internasjonale
standarder, spesielt EN 166 «K» og
«N». Det nye eksklusive antiripe og
antiduggbelegget Platinum innebærer økt sikkerhet, pålitelighet og
komfort. Dette permanente belegget gir linsene høy bestandighet
mot riper (1,4 cd/m2), mot aggressive kjemikalier og duggfrihet i minst
2 minutter.
Krav EN 166 K = 8 sekunder

Øyevern & ansiktsvern

For
renromsbruk
og ekstreme
arbeidsforhold

COBSTPRPSI
- med regulerbart hodebånd

Cobra TPR - med polstring
Heldekkende brille for bruk i rene rom samt for ekstra krevende arbeidsforhold innen diverse typer industri, f. eks næringsmiddelindustri. Godkjent
for bruksområdene kjemikaliebeskyttelse (3), store støvpartikler ≥ 5 my (4)
og gass, damp, røyk partikler ≤ 5 my. Høyeste mekaniske styrke (B) – også ved
høye temperaturer (T). Høyeste optiske klasse (1) – for heldagsbruk. Den glatte
neopren hode-stroppen og ansiktspolstringen i TPR gjør brillen lett å holde
ren. Kompakt, lett og tettsittende - og med stort synsfelt. UV-beskyttelse.
Polykarbonatlinser som er Platinumbehandlet på begge sider og gir høy
motstand mot riper (K) og førsteklasses antiduggegenskaper (N).
Vekt 34 gram.

Art.nr:

Linser

Norm

COBTPRPSI

Klare Platinum

EN 166/EN 170 BT KN

PLATINUM TEKNOLOGI
Platinum er en revolusjonerende
nyutvikling innen øyevern som overgår kravene i alle internasjonale
standarder, spesielt EN 166 «K» og
«N». Det nye eksklusive antiripe og
antiduggbelegget Platinum innebærer økt sikkerhet, pålitelighet og
komfort. Dette permanente belegget gir linsene høy bestandighet
mot riper (1,4 cd/m2), mot aggressive kjemikalier og duggfrihet i minst
2 minutter.
Krav EN 166 K = 8 sekunder
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PILOPSI

PILOPSF

PLATINUM TEKNOLOGI

PILOCSP
- med CSP

Pilot - heldekkende brille med buet linse
Vernebrille med ramme i ekstra mykt PP/TPR materiale gir høy komfort
enten man bruker den alene eller over vanlige brille. Høyeste mekaniske
styrke (B) - også ved høye temperaturer (T). Høyeste optiske klasse (1) for heldagsbruk. Med nakkestropp er den godkjent for kjemikaliebeskyttelse - bruksområde 3 (væskedråper) og 4 (store støvpartikler
over 5 my). Gir også beskyttelse mot væskedråper samt sprut av
smeltet metall. Antiripe/antidugg/anti-UV/antistatiske polykarbonatlinser.
Regulerbart nakkebånd. Ventilert. Vekt 89 gram.
Forpkn: 1/5/75
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Platinum er en revolusjonerende
nyutvikling innen øyevern som overgår kravene i alle internasjonale
standarder, spesielt EN 166 «K» og
«N». Det nye eksklusive antiripe og
antiduggbelegget Platinum innebærer økt sikkerhet, pålitelighet og
komfort. Dette permanente belegget gir linsene høy bestandighet
mot riper (1,4 cd/m2), mot aggressive kjemikalier og duggfrihet i minst
2 minutter.
Krav EN 166 K = 8 sekunder

Comfort sensitivity perception

Art.nr:

Linser

Norm

PILOPSI
PILOPSF
PILOCSP*

Klare antidugg og antiripe
EN 166 349 BT
Grå antidugg og antiripe
EN 166 349 BT
Gule antidugg og antiripe
EN 166 349 BT
* for ekstremt varme eller kalde forhold

CSP anbefales for ekstremt varme
eller kalde forhold, fra Fjerne Østen
til arktiske strøk. I likhet med ESP er
dette innovative linsebelegget en
effektiv løsning ved aktiviteter med
vekslende lysforhold, både skarpt lys
og svakt lys. Filtrer UV, hele 52% blått
lys og slipper igjennom 37% synlig lys.
Det eksklusive Platinum antiripe og
antiduggbelegget sørger for brukerkomfort og sikkerhet.

Øyevern & ansiktsvern

Anbefales
til offshore,
fiskeoppdrett
etc.

HUSTFLASH
- solbeskyttelse uten reflekser

Hustler - stil og beskyttelse
Vernebrille med solbeskyttelse. Høyeste mekaniske beskyttelse
(F) - også ved høye temperaturer (T). Høyeste optiske klasse
(1) - for heldagsbruk. Innfatning i nylon/EVA. Antiskli nesebro
og stenger. Integrert sidebeskyttelse. Antiripe/antidugg/anti UV
polykarbonatlinser. Leveres med oppbevaringspose (ETUIFS) i
mikrofiber. Vekt 31 gram.
Forpkn: 1/10/240

Art.nr:

Linser

Norm

HUSTFLASH

Blå speil polariserte

EN 166 FT/EN 172

High Tech polariserte linser i polykarbonat.
Eliminerer reflekser, lar kun det nyttige lyset
passere. Reduserer stress og visuell tretthet.
Forbedrer fargegjengivelse og kontrastsyn.
Ideell for utendørs bruk ved slette flater
som f.eks. vann, snø, is, veier etc. samt til
kjøring.

Spider - sporty design
Vernebrille med solbeskyttelse. Høyeste mekaniske beskyttelse (F)
- også ved høye temperaturer (T). Høyeste optiske klasse (1) - for
heldagsbruk. Innfatning i svart nylon. Myk TPE nesebro og stenger
med Tip Grip antiskli belegg. Integrerte sideskjold. Antiripe/anti-UV
polykarbonatlinser. Høy komfort og god passform. Leveres med
oppbevaringspose (ETUIFS) i mikrofiber. Vekt 26 gram.

SPIFLASH
- solbeskyttelse

Forpkn: 1/10/300

Art.nr:

Linser

Norm

SPIFLASH

m/speil

EN 166 FT/EN 172
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Vernebrille SGI Björnkläder
- prisgunstig modell
Vernebrille i polykarbonat for generelt bruk. Høyeste
mekaniske beskyttelse (F). Høyeste optiske klasse (1).
Antiripe/antidugg polykarbonatlinser.

30515

Forpkn: 1/12/300
Art.nr:

Linser

Norm

30515
30516
30517

Klare, antidugg
Grå, antidugg
Gule, antidugg

EN 166 F
EN 166 F
EN 166 F

30516
- solbeskyttelse

30517
-bedre kontrastsyn i
gråvær

Vernebrille SGI Björnkläder
- prisgunstig modell
Vernebrille i polykarbonat for generelt bruk. Høyeste
mekaniske beskyttelse (F). Høyeste optiske klasse (1).
Stengene kan reguleres i lengde og opp/ned.
Antiripe/antidugg polykarbonatlinser.

30505

Forpkn: 1/12/30
Art.nr:

Linser

Norm

30505
30506
30507

Klare, antidugg
Grå, antidugg
Gule, antidugg

EN 166 F
EN 166 F/EN 172
EN 166 F

30506
- solbeskyttelse

30507
-bedre kontrastsyn i
gråvær

Vernebrille SGI Björnkläder
Vernebrille i polykarbonat for generelt bruk. Høyeste
mekaniske beskyttelse (F). Høyeste optiske klasse (1).
Antiripe/antidugg polykarbonatlinser.
30518

Forpkn: 1/12/300
Art.nr:

Linser

Norm

30518
30519

Klare, antidugg EN 166 F
Grå, antidugg EN 166 F

30519
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Vernebrille i polykarbonat for generelt bruk. Høyeste
mekaniske beskyttelse (F). Høyeste optiske klasse (1).
Stengene kan reguleres i lengde og opp/ned.
Antiripe/antidugg polykarbonatlinser.

Vernebrille SGI Björnkläder

Øyevern & ansiktsvern

Nyhet!

Vernebrille SGI Björnkläde

Nyhet!

Vernebrille i polykarbonat for generelt bruk. Høyeste
mekaniske beskyttelse (F). Høyeste optiske klasse (1).
Antiripe/antidugg polykarbonatlinser.
Forpkn: 1/12/300

Forpkn: 1/12/300
Art.nr:

Linser

Norm

Art.nr:

Linser

30508

Klare, antidugg

EN 166 F

30512

Klare, antidugg EN 166 F

Besøksbrille SGI Björnkläder

Norm

Nyhet!

Besøksbrille. Høyeste mekaniske beskyttelse (F).
Høyeste optiske klasse (1). Kan brukes over vanlige
briller. Justerbare stenger.
Antiripe/antidugg polykarbonatlinser.
Forpkn: 1/12/300
Art.nr:

Linser

Norm

30510
30511

Klare, antidugg EN 166 F
Gule, antidugg EN 166 F

Besøksbrille SGI Björnkläder
Besøksbrille. Høyeste mekaniske beskyttelse (F).
Høyeste optiske klasse (1). Kan brukes over vanlige
briller. Justerbare stenger og inklinasjon.
Antiripe/antidugg polykarbonatlinser.
Forpkn: 1/12/300
Art.nr:

Linser

Norm

30520
30587
30588

Klare, antidugg EN 166 F
Gule, antidugg EN 166 F
Grå, antidugg
EN 166 F

Nyhet!
Nyhet!

Heldekkende vernebrille SGI Björnkläder
Heldekkende brille i myk PVC. Høyeste mekaniske
beskyttelse (B). Høyeste optiske klasse (1).
Antiripe/antidugg polykarbonatlinser.
Forpkn: 1/12/72
Art.nr:

Linser

Norm

30500

Klare, antidugg EN 166 B
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Stor og
romslig

BLFAPSI

BLAWPCC5
- for gassveising

BLV

Blast heldekkende brille - ekstra stort synsfelt
Høyeste mekaniske beskyttelse (B) - også ved høye temperaturer (T). Høyeste
optiske klasse (1) - for heldagsbruk. Den ikke-ventilerte versjonen er godkjent
for kjemikaliebeskyttelse - bruksområde 3 (væskedråper), 4 (store støvpartikler over 5 my), 5 (gass/damp/støvpartiklermindre enn 5 my) og 9 (sprut
av smeltet metall). Den ventilerte versjonen er godkjent for kjemikaliebeskyttelse - bruksområde 3 (væskedråper) og 9 (sprut av smeltet metall).
Heldekkende romslig brille i myk TPR gummi. Kan brukes sammen med
halvmaske. Antidugg/anti UV/antiripe polykarbonatlinse (sveiseversjon er
ikke antidugg). BLV visir kan leveres som tilbehør dvs. at brille og ansiktsskjerm kan kombineres i ett produkt. Visiret har utsparing som gjør at støvmaske kan brukes samtidig. Bredt regulerbart hodebånd med svingbart
feste. Kan brukes over vanlige briller. Vekt 113 gram.
Forpkn: 1/5/65
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Art.nr:

Linser

BLFAPSI
BLAWPCC5
BLV

Klar ventilert med skumpolstring EN 166 39 BT KN/EN 170
Grønne nyanse 5 for gassveising EN 166 39 B/EN 169
Visir
EN 166 3 BT

Norm

BLV + BLFAPSI

Øyevern & ansiktsvern

Lett og
kompakt
ATOFAPSI

ATOEPSI

ATOFAPSI + ATOV
ATOEDEPSI
- Equalizer antidugg system

SOSATOM - Styrkeglass
må monteres av optiker.

ATOV

Atom heldekkende brille
Høyeste mekaniske beskyttelse (B) - også ved høye temperaturer (T). Høyeste
optiske klasse (1) - for heldagsbruk. De ikke-ventilerte versjonene er godkjent for
kjemikaliebeskyttelse - bruksområde 3 (væskedråper), 4 (store støvpartikler over
5 my) og 5 (gass/damp/støvpartikler mindre enn 5 my). Den ventilerte versjonen er
godkjent for kjemikaliebeskyttelse - bruksområde 3 (væskedråper). Lett og kompakt.
Innfatning i mykt, superkomfortabelt TPR gummimateriale. Antidugg/anti UV/antiripe
polykarbonatlinse med Platinum teknologi. ATOV visir kan brukes sammen brille og
ansiktsskjerm. Visiret har utsparing som gjør at støvmaske kan brukes samtidig. Bredt
regulerbart hodebånd med svingbart feste. Passer over vanlige briller. TOATOM
beskyttelsesfolie (pk. a 5 stk.) for linsen kan leveres som tilbehør - øker brillens
levetid. SOSATOM optisk brilleinfatning kan leveres som tilleggsutstyr. Vekt 71 gram
(ATOEPSI), 94 gram (ATOV).

EQUALIZER TEKNOLOGI
Equalizer er Bollés mest effektive
antiduggsystem for heldekkende
briller. Det doble linsesystemet
filtrerer og regulerer fuktigheten
inne i brillen.

PLATINUM TEKNOLOGI

Forpkn: 1/50/120
Art.nr:

Linser

Norm

ATOEPSI
ATOFAPSI
ATOEDEPSI
ATOV
TOATOM
SOSATOM

Klar TPR gummi ikke-ventilert
Klar TPR gummi ventilert, skumpolstret
Klar TPR gummi ikke-ventilert dobbel linse
Visir polykarbonat for Atom
Beskyttelsesfolie for Atom (pk á 5)
Optisk brilleinfatning for ATOM

EN 166 345 BT KN/EN 170
EN 166 3 BT KN/EN 170
EN 166 345 BT KN/EN 170
EN 166 3 BT

Platinum er en revolusjonerende
nyutvikling innen øyevern som overgår kravene i alle internasjonale
standarder, spesielt EN 166 «K» og
«N». Det nye eksklusive antiripe og
antiduggbelegget Platinum innebærer økt sikkerhet, pålitelighet og
komfort. Dette permanente belegget gir linsene høy bestandighet
mot riper (1,4 cd/m2), mot aggressive kjemikalier og duggfrihet i minst
2 minutter.
Krav EN 166 K = 8 sekunder
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Brillepusseservietter

Brillepusseservietter

Pakke a 200 stk.
brillepusseservietter (tørre).
Kan benyttes i B410 eller alene.

Dispenser a 500 stk. brillepusseservietter (fuktige).
Kan monteres på vegg.
Dimensjon 16,5 x 29 x 10 cm

Art.nr: B401

Art.nr: B500

Antiduggsett

Brillepussestasjon i papp

Består av flaske med 30 ml
antiduggmiddel og mikrofiber
pusseklut. Ikke for anti reflekslinser
(HD-linser)

Komplett med
sprayflaske som inneholder 250 ml
brillepussemiddel (B411) + 2x200 stk.
tørre brillepusseservietter (B401)

Art.nr: B200

Art.nr: B410

Brillepussemiddel
Flaske med 250 ml brillepussemiddel.
Høyde 19 cm. Kan benyttes i B410 eller
alene.
Art.nr: B411

Antiduggklut
Dispenser med 12 stk pussekluter med 80% antidugg
oppløsning. Passer for alle typer brilleglass, også med
antirefleks. Hver klut er pakket i plastetui. Kan brukes
opp til 60 ganger.
Art.nr: FK12 Fogkiller

Mykt etui i polyester.
Åpning i toppen.

Etui i polyester med
karabinkrok, borrelås

Art.nr: ETUIS

Art.nr: ETUIB

Romslig, stivt etui i polyester
med beltehempe. Lokk med
glidelås.

ETUIS

ETUIFS

Art.nr: ETUICR

Liten brillepose i mikrofiber,
for vernebriller med stenger.
Kan brukes til å pusse
brillene. Snøring i toppen.
Art.nr: ETUIFS
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ETUIB
ETUICR

Brillesnor svart polyester

Gummiert i endene, tres på brillestengene. Regulerbar.
100% polyester.

Gummiert i endene, tres på brillestengene. Regulerbar.
100% polyester.

Art.nr: CORDS

Art.nr: CORDC

Øyevern & ansiktsvern

Brillesnor type Sport i blå/grønn polyester

Brilleboks
For vegg. Skrus eller limes på vegg. For én brille.
Mål 23,5 x 12,5 x 12 cm.

Art.nr: 30305

Hjelmfeste
Nødvendig utstyr for å feste visirholder på hjelm, dersom øreklokke ikke
benyttes. Leveres i par
Art.nr: 60502 Visirholder klips for HC600 (30 mm)
Art.nr: 60022 Visirholder klips for HC300 (30 mm)
EN 166

Visirholder for hjelm
Festes direkte i MSA hjelmmonterte hørselvern, eller i hjelmfeste
art.nr: 60502.
Art.nr: 60020 For left/RIGHT

Klart polykarbonatvisir
Festes enkelt i visirholder 60020. Optisk klasse 1
Art.nr: 60040 20 cm EN 166 F39
Art.nr: 60041 16 cm EN 166 F
Art.nr: 60042 10 cm EN 166 F
Art.nr: 60043 20 cm (el-visir for lysbue) EN 166 B389
Art.nr: 60044 23 cm EN 166 B39
Art.nr: 60045 20 cm (antidugg/antiripe) EN 166 F39
F=Mekanisk styrke, 45 m/s
B=Mekanisk styrke, 120 m/s

EN 166

Nettingvisir
Velegnet for skogsarbeid/hagearbeid.
Festes enkelt i visirholder 60020.

Art.nr: 60060 Metallnetting
Art.nr: 60065 Nylonnetting
EN 1731S

3=Beskyttelse mot væskesprut
8=Beskyttelse mot lysbue ved kortslutning
9=Beskyttelse mot flytende metall og varme stoffer

211

Scott ansiktsskjermer

Øyevern & ansiktsvern

Et komplett system hvor det tilbys et stort utvalg av skjermer som passer 3 ulike typer skjermholdere, 1 type for hodefeste og 2 for
hjelmmontering (hjelmbespenninger)

Visirholder (hjelmbespenning)
Aluminium med fjær bak, tåler høy varme. For
bruk med Protector HC600, HC300 og andre
moderne hjelmer med kort brem. Oppslagbar.
Dobbelt tetningsystem hindrer at støv og væsker
trenger inn. Kan brukes både med IV900 skjermer
og den gamle F408 serien. Kan brukes sammen
med hjelmmonterte øreklokker.

Visirholder (hjelmbespenning)
i svartlakkert alumium
Tåler kjemikalier og høy varme. For Tuffmaster 1 og
andre vernehjelmer med tradisjonell buet brem.
Oppslagbar. Dobbelt tetningssystem hindrer at støv og
væsker trenger inn. Kan brukes sammen med IV900
skjermer samt den gamle F408 serien.

Art.nr: IM914

Art.nr: IM917
EN 166 B 39 / EN 1731 SG

EN 166 B 39 / EN 1731 SG

Hodefeste for ansiktsskjermer
Moderne og tidsriktig design. Enkel montering av skjerm. Materiale i
varmebestandig nylon. Oppslagbar. Lett og komfortabel. Innredning
med rattjustering. Mykt frotté svettebånd. Passer til alle Interchange
ansiktsskjermer.

Art.nr: IB2000
EN166 B 39 / EN 1731 SG

Art.nr:

Skjermtyper - optisk klasse 1 (unntatt acetat)

Norm/bruksområder

IV900PC

Polykarbonat, 235 mm

EN 166 B39

Optisk kl. 1

IV900PA

Polykarbonat antidugg, 235 mm

EN 166 B39N

Optisk kl. 1

IV902PC

Polykarbonat, 150 mm

EN 166 B

Optisk kl. 1

IV901PC

Polykarbonat med innsving 185 mm

EN 166 B39

Optisk kl. 1

IV901PA

Polykarbonat antidugg, m/innsving, 185 mm

EN 166 B39N

Optisk kl. 1

IV900AC

Acetat, 235 mm

EN 166 F3

Optisk kl. 2

IV900AA

Acetat antidugg, 235 mm

EN 166 F3N

Optisk kl. 2

IV901AC

Acetat m/innsving, 185 mm

EN 166 F3

Optisk kl. 2

IV901AA

Acetat antidugg med innsving 185mm

EN 166 F3N

Optisk kl. 2

IV950GC

Gullvisir DIN 4, 235 mm

EN 166 B39 EN 171 4-4

Optisk kl. 1

IV950GG

Gullvisir DIN 5, 235 mm

EN 166 B39 EN 169 5

Optisk kl. 1

IV950ST

Stålnetting for høye temperaturer 235 mm

EN 1731 SG

-

IV950W5

Sveisevisir DIN 5, 235 mm

EN 169 5 F3

Optisk kl. 1

IV950TC

Thermoguard Triacetat, 235 mm

EN 166 F39

Optisk kl. 1

IV951TC

Thermoguard Triacetat med innsving 185 mm

EN 166 F39

Optisk kl. 1

* Thermoguard kan fremdeles leveres i mørke og tofarget utførelse (klar + grønn) - se prisliste
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Acetat

Godkjent for middels mekanisk belastning,120 m/s (B),
væskesprut og sprut av smeltet metall. Det beste materiale
mot uorganiske kjemikalier, inkl. syrer. Tåler strålevarme
opp til 900°C. Kan også leveres i antiduggversjon.

For beskyttelse mot lav mekanisk belastning, 45 m/s (F),
væskesprut og ultraviolett stråling. God ripebestandighet.
Det beste alternativet mot organiske kjemikalier, inkludert
organiske løsemidler. Kan også leveres i antiduggversjon.

Thermoguard triacetat

Gullbelagt polykarbonat

For lav mekanisk belastning 45 m/s (F), væskesprut
(organiske stoffer/løsemidler) og sprut av smeltet metall.
For bruk i industrier hvor det er høy varme. Tåler strålevarme opp til 1500°C. Kan også leveres i grønne/tofargede
(klar+grønn) versjoner. (Se prisliste)

For middels mekanisk belastning, 120 m/s (B), væskesprut
og sprut av smeltet metall, infrarøde og ultraviolette
stråler. For bruk i industri med høy varme og sjenerende
lys. Tåler strålevarme opp til 1600°.

Metallnetting

Sveiseskjerm acetat

For bruk i områder med høy strålevarme. Metallnettingen
absorberer varmen og gir brukeren komfortable arbeidsforhold. Ikke godkjent for sprut av smeltet metall, da må
annet vern brukes i tillegg.

For gassveising og lodding. Nyanse grønn DIN 5 gir lav
mekanisk beskyttelse, 45 m/s (F) , beskytter mot væskesprut,
sjenerende lys, infrarøde og ultraviolette stråler.

Øyevern & ansiktsvern

Polykarbonat
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Øyevern & ansiktsvern

Scott F800 ansiktsskjerm
Et mer avansert alternativ til tradisjonelle ansiktsskjermer.
Ramme i lett sotfarget polykarbonat med skjerm enten i
acetat eller polykarbonat. Stort synsfelt og bedre beskyttelse.
Komfortabel innredning med rattjustering, passer de fleste
hodestørrelser. Innebygget hakebeskyttelse. For heldagsbruk.
Art.nr: F800 Innredning med ramme, men uten skjerm
Art.nr: FL800A Acetatskjerm EN 166 F3
Art.nr: FL800P Polykarbonatskjerm EN 166 B39
Art.nr: FL800AN Acetatskjerm antidugg EN 166 F3

Scott F200

- leveres komplett med skjerm
Enkel, lettvekts ansiktsskjerm, hodering
med strikk bak. Oppslagbar. Leveres komplett med polykarbonatskjerm mot middels
mekanisk belastning. Metallforsterket kant.
For sporadisk bruk.
Art.nr: F200P75C Ansiktsskjerm komplett
Art.nr: FL200P75C Reserveskjerm

EN 166 B3

Scott FH 66 hjelmbespenning
Hjelmbespenning i aluminum. Oppslagbar.
For vernehjelmer med middels/stor brem.

Scott FHK67 - ansiktsskjerm for elektrikere
For hjelmmontering, helt uten metalldeler, gummistrikk i bakkant.
For beskyttelse mot lysbue ved kortslutning i elektriske anlegg, opp til
1000 V a.c. Klar acetatskjerm, 460x200 mm. Acetatskjerm 1,5 mm
tykkelse. Optisk kl. 2.
Art.nr: FHK67DE

Elektrikerskjerm komplett, for hjelmmontering
til hjelmer HC600 og HC300, antidugg

Art.nr: FOCO1,5DE

1,5DE reserveskjerm til FHK67DE, antidugg

Art.nr: FHK67ADE

Elektrikerskjerm komplett, for hjelmmontering til
hjelmer HC600 og HC300

Art.nr: FOCO1,5ADE Reserveskjerm til FHK67ADE
EN 166 F38

VDE godkjent

Art.nr: FH 66
EN 166

Gullbelagt, grønn polykarbonatskjerm for
smelteverk og støperier. Infrarød beskyttelse
4-5. Reflekterer strålevarme. Høyde 250mm.
For FH 66 hjelmbespenning.
Art.nr: FOCO 3G
EN 166 B39

EN 171 4-5

Klar polykarbonat. Høyde 250mm. For FH 66
hjelmbespenning.
Art.nr: FOCO 3
EN 166 BN3
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Bollé ansiktsskjerm – prisgunstig

Øyevern & ansiktsvern

Ansiktsskjerm m/hodefeste. Mekaniske beskyttelse (B).
Høyeste optiske klasse (1). Leveres komplett med skjerm.
Komfortabel innredning med svettebånd og rattjustering.
Klar polykarbonatskjerm 220x390 mm.

Art.nr: BL20PI
Komplett ansiktsskjerm
Art.nr: BL20FAPI Reserveskjerm
EN 166 B

Sphere ansiktsskjerm med hodefeste
Mekanisk beskyttelse (B) - også ved høye temperaturer (T).
Kjemikaliebeskyttelse - bruksområde 3 (væskedråper), 8
(lysbuer i elektriske anlegg) og 9 (sprut av smeltet metall).
Høyeste optiske klasse (1) . Skjermholder som er regulerbar både i høyden og dybden. Hodefeste i polypropylen.
Pannebeskyttelse. Rattjustering bak og på sidene. God
passform. Leveres komplett med klar, buet polykarbonatskjerm 2 mm. Mål skjerm: 205x394 mm.
Vekt kun 355 gram.

Art.nr: SPHERPI
Komplett ansiktsskjerm
Art.nr: FASPHERPI Reserveskjerm
EN 166 BT 389
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Euromaski er praktisk ansiktsvern som kan benyttes både ved
elektrisk sveising, skjærebrenning og til sliping.
Lav vekt. Dobbel beskyttelse – UV-filter fast DIN 1,7 eller 3 i
tillegg til et mindre oppslagbart sveisevisir i DIN 8 eller 10.
Kreves mørkhetsgrad over DIN 12 må storvisir benyttes. Se
igjennom UV-filter når man forbereder sveising, se igjennom
sveisevisiret når man sveiser.

Euromaski m/hodefeste
Innredning med komfortabelt
svettebånd. Rattjustering.
Art.nr: E101
Art.nr: E102

DIN 1,7 + 10
DIN 3 +8

Tilbehør og reservedeler til Euromaski
Art.nr:
E201
E202
E203
E204
E219
E216
E205
E206
2100
2200
E207
E208
E209
E213
E215
E2171

Visirstamme, rød
UV-filter DIN 1,7
UV-filter DIN 3
UV-filter DIN 5
UV-filter klart
Visir DIN 5
Visir DIN 8
Visir DIN 10
Storvisir DIN 8
Storvisir DIN 10
Festeskruer for visirstamme
Mutter for sveisevisir
Mutter for UV-filter
Halsbeskytter
Skruesett for innredning
Innredning

Art.nr: E300
Spray for
rengjøring
av Euromaski
Antistatisk

EN 175

Euromaski for hjelm
Peltor

Euromaski for hjelm
(Epok)

Euromaski for hjelm med
hjelmbespenning

Monteres i Peltors Optime øreklokker
eller P3E hjelmfeste.

Monteres i Protector/Hellberg øreklokker eller hjelmfeste FXVP30.

Art.nr: 10041 DIN 1,7 + 10 Komplett med
IM917 hjelmbespenning

Art.nr: 10020 DIN 1,7 + 8
Art.nr: 10220 DIN 3 + 8
Art.nr: P3EV/2 Hjelmfeste

Art.nr: 109
DIN 3 + 8
Art.nr: FXVP30 Hjelmfeste (par)
EN 175

EN 175

Evermatic sveisemaske
Ergonomisk passform gir maksimal beskyttelse. Vekt
kun 390 gram. Komfortabel innredning med svettebånd. Rattjustering. Oppslagbar luke med tre posisjoner.
Sveiseglass DIN 10 (60x110mm) og dekkglass i polykarbonat.
Innerglass i 1,7 DIN fungerer som UV-filter.
Art.nr: 125001
EN 175 S

216

EN 175

Volt elektro-optisk sveisemaske, justerbar

Øyevern & ansiktsvern

Egnet for ulike typer sveising, inkl. MIG/MAG og TIG sveising samt
sliping. Elektro-optisk sveisefilter som blender automatisk ned i
løpet av 0,10 ms når elektroden tennes. Mørkhetsgrad DIN 4, blender
ned til ønsket nivå mellom DIN 9 og DIN 13. Nivået justeres ved hjelp
av utvendig bryter. 2 uavhengige sensorer. Forsinkelsen ved retur fra
mørk til klar status kan reguleres. Slipemodus DIN 4. Oppslagbar.
Komfortabel innredning med rattjustering og svettebånd.
Art.nr: VOLTV Volt sveisemaske komplett med filter DIN 4/5-8/9-13
EN 175 B

EN 166

EN 379

Tilbehør og reservedeler til Volt
Art.nr:
B6V
COVFUSPEXT
COVOINT
STFUSP
BESM

Sveisefilter DIN 4/5-8/9-13 for Volt
Ytre dekkglass 115 X 104 mm for Volt
Indre dekkglass 102,5 x 42,3 mm for Volt
Innredning
Svettebånd

Nyhet!

Amigo sveisebrille

Innfatning i myk PVC, ramme med 2 stk. klare polykarbonatlinser
Ø50 mm runde og 2 stk. sveiseglass Ø50 mm runde DIN 5 i den
oppslagbare delen. Mekanisk beskyttelse (F). 4 indirekte ventiler.
Justerbar hodestropp. Kan brukes over vanlige briller.
Vekt 125 gram
Art.nr:

Glass

805635

klar + grønn DIN 5 EN 166 F/ EN 169

Norm
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Miniweld

Øyevern & ansiktsvern

For sveising på trange steder. Hette i førsteklasses skinn.
Brillen er montert innvendig. Hodebånd med borrelåsregulering og issebånd med spenne. Kan kombineres
med luftforsynt halvmaske. Sveiseglass DIN11 og polykarbonat. innerglass Ø50 mm.

Art.nr: 5039N Med hodebeskyttelse
Art.nr: 5040N Med hode-/nakkebeskyttelse
EN 166

Sveiseglass - desto høyere DIN desto mørkere sveiseglass

Tusentimers glass CR39
Duroplastmateriale

Klare verneglass/
dekkglass

Brukes kun som dekkglass ikke
verneglass

Slagfast polykarbonat

Art.nr:
C200
C100
C400
C150
EN 166

Art.nr:
51x108mm
60x110mm
90x110mm
Runde Ø50mm

P100
P300
P400
P150

60x110mm
64x101mm
90x110mm
Runde glass Ø50mm

Standard sveiseglass
Leveres i flere forskjellige mørkhetsgrader: DIN 3-13
Art.nr: W100 Sveiseglass 60x110mm
Art.nr: W400 Sveiseglass 90x110mm
EN 169

Leveres i flere forskjellige mørkhetsgrader:
DIN 3-13.

EN 166

Art.nr: W150 Sveiseglass runde Ø50mm
EN 169
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