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Fuel Veiligheidsbril met blauwweerspiegelende lens 
 
Montuur 

 Montuur uit nylon met hoge densiteit voor bestendigheid tegen impact, torsie en extreme 
hitte. 

 Maxi-impactsysteem voor optimale veiligheid. 

 Universele zachte neussteunen voor meer comfort. 

 Ventilatiesysteem op de neusbrug en de armen. 

 Armen met Torsion-Lock voor een nauw aansluitende pasvorm. 

 Hittebestendigheid: tot 140°C. 

 Gewicht:  27 gram. 
 
Gebruikstoepassingen 

 Werk buiten (bouwwerf...) 
o rondvliegende vaste deeltjes (metaal, hout...) 

 Uv-straling (accidentele elektrische boog) 

 Voor zonnige lichtomstandigheden 

 Fietsen, joggen, houtbewerking, tuinieren 

 Blauwweerspiegelend: de weerspiegelende coating reflecteert het licht wanneer het heel 
zonnig is 

 Krassen. 
 
Montuurmarkering 
  CE AOS EN166 - FT 

 CE = conformiteitsymbool 

 AOS = producent Aearo 

 EG-typeonderzoek certificaat nr. 1342 

 EN166 = nummer van de norm 

 FT = weerstand tegen impact bij extreme temperaturen (45 m/s tussen -5° en +55°C) 
 
Lensmarkering 
  5-3,1 . AOS . 1 . FT 

 5 = zonnefilter (conform EN 172) 

 3,1 = tintnummer (grijze tint - blauwweerspiegelende coating) 

 AOS = producent Aearo 

 1 = optische klasse (continu gedragen) 

 FT = weerstand tegen impact bij extreme temperaturen (45 m/s tussen -5° en +55°C). 
 
Lens 

 Grijze lens uit polycarbonaat met een blauwweerspiegelende coating aan de buitenkant. 

 Optische klasse 1 (geen vervorming). 

 Weerstand tegen impact bij extreme temperaturen. 

 100% uv-filter (conform EN 172). 

 Triple Reflex coating: superieure krasbestendige weerspiegeling van hoge kwaliteit en 
extreme uv-bescherming. 

 Transmissie van zichtbaar licht = 13%. 
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Contra-indicaties 
Beschermt niet tegen vloeistof, stof, gesmolten metaal, laserstraling of eender welke lastoepassing. 
 
Europese Norm 
Dit product is conform de Europese Richtlijn 89/686/EEG van de Raad en de norm EN166: 2001 
 
EG-typeonderzoek certificaat nr. 1342 
 
Afgeleverd door INSPEC (erkende instantie nr. 0194) Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, 
Aylesbury Buckinghamshire, HP22LW, Engeland. 
   Conform EN166 - EN172 
 
Productreferentie 

Productcode Montuur Lens 

71502-00002CP   
 


