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SOLUS Roodverspiegelde lens 
Montuur 

• Plastic montuur met wenkbrauwbescherming voor betere gelaatsbescherming 
• Tweedelige spuitgegoten brillenarmen voor een perfecte pasvorm en comfort 
• Zachte neusbrug met universele pasvorm voor extra comfort 
• Hittebestendigheid: tot 130°C 
• Gewicht: 23 gram. 

 
Lens 

• Modieuze dubbele lens in polycarbonaat, sterk gebogen (betere oogbescherming en perfect 
gezichtsveld) met grijze tint 

• Roodweerspiegelende krasbestendige coating aan de buitenkant 
• (reflecteert het licht en beschermt tegen verblinding) 
• Optische klasse 1 (geen vervorming) 
• Weerstand tegen impact bij extreme temperaturen 
• 100% uv-filter (conform EN 172) 
• Transmissie van zichtbaar licht = 15% 

 
Gebruikstoepassingen 

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

• Bouwsector (zonnige omstandigheden) 
• Uv-straling (accidentele elektrische boog) 
• Voor zonnige lichtomstandigheden 
• Fietsen, joggen, houtbewerking, tuinieren 
• Roodweerspiegelend: de weerspiegelende coating reflecteert het licht wanneer het heel zonnig 

is. 
 
Contra-indicaties 
Beschermt niet tegen vloeistof, stof, gesmolten metaal, laserstraling of eender welke lastoepassing. 
 
Montuurmarkering 
AOS EN166 FT CE 
AOS = producent Aearo 
EN166 = nummer van de norm  
FT = weerstand tegen impact bij extreme temperaturen 
(45 m/s tussen -5° en +55°C) 
CE = conformiteitsymbool 
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Europese Norm 
Dit product is conform de Europese Richtlijn 89/686/EEG van de Raad en de EN166:2001-norm. 
EG-typeonderzoek certificaat nr. 1577  
Afgeleverd door INSPEC (erkende instantie nr. 0194) Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury 
Buckinghamshire, HP22LW, Engeland 
Conform EN166 - EN172 
 
Lensmarkering 
5-3,1 . AOS . 1 . FT 
5 = zonnefilter (conform EN 172) 
3,1 = tintnummer (bruingele tint) - 
AOS = producent Aearo 
1 = optische klasse (continu gedragen) 
FT = weerstand tegen impact bij extreme temperaturen (45 m/s tussen -5° en +55°C). 
 
Productreferentie 

Productcode Frame Lens Materiaal 

71505-00006CP 
  

Rood Spiegel PC 

 


