
355 g

SPHERE

SPHERPI

FASPHERPI

  Zeer verstelbaar

  verstelbare kap en hoofdband

  beschermt tegen vlambogen uit 
    kortsluiting

 scherm in pc 20,5 x 39,4 cm

Een uitzonderlijk gezichtsveld van 180°. De SPHÈRE is makkelijk op te zetten
met zijn in de hoogte en de breedte verstelbare kap en hoofdband past zich
aan alle vormen en aan alle toepassingen.
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SPHERPI 2C-1,2  1 BT 8 9    EN166 8 3 9 BT  

FASPHERPI 2C-1.2  1 BT 8 9  -

SPHERPI FASPHERPI

3660740001186 3660740001193

3660740201180 3660740201197

SPHERE

SPHERE
Polycarbonate -

Polycarbonate -

C KENMERKEN

LEnS pc - 2.0 mm

MontuuR pp

VEREn niet van toepassing

Hoofdband niet van toepassing

ScHuiMRubbER niet van toepassing

RESERVELEnS faspherpi

Individueel  
packaging

Karton met 6 
gelaatschermen -  
50 reservelenzen

VERPAKKING EN CODE EAN13

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

Symboles du domaine d’utilisation :

8. Kortsluitingen

9. Gesmolten metaal en hete vaste stoffen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

B.    Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.

T.    De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische 
weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die 
geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een 
extreme temperatuur.

Andere symbolen:

  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

EN 166 : Garantie van minimale weerstand voor de bescherming
tegen courante risico’s (vallen van bescherming op de grond,
veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)
3. Druppeltjes of spatten

8. Kortsluitingen

9. Gesmolten metalen en hete vaste stoffen.

B.    Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.

T.    De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische 
weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die 
geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een 
extreme temperatuur.

  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor homologering aan 
de CE-normen worden op eenvoudig verzoek verstuurd.

MODEll AuSFÜHRuNGEN BEZEICHNuNGEN
KENNZEICHNuNG 

DER GlÄSER
KENNZEICHNuNG DES 

GESTEllS
BESCHICHTuNGEN

MERKING VAN GLAZEN MERKING VAN DE MONTUUR

SCHOONMAKEN EN OPSLAG
REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan 
alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOuD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product 
vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te 
vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een 
microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSlAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.


