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OVERLUX

Ficha técnica

Ref. 6OVEC00

Sobreóculos

Sobre-óculos OVERLUX. Os óculos de proteção OVERLUX são particularmente

adequados para usuários de óculos. Oferece ampla cobertura da área dos olhos

graças à tela panorâmica com proteção lateral integrada. As hastes ajustáveis

de policarbonato apresentam pontas de conforto suaves e flexíveis.

Descrição

Setores

Indústrias pesadas e de

processamentoo (siderurgia, metalurgia,

papel, betão, gesso, etc.)

Indústrias ligeiras (têxtil, couro,

plasturgia, borracha, móveis, luxo, etc.)

Autarquias (manutenção, manutenção

de espaços verdes, recolha de resíduos,

etc.)

Infrastruturas, construção civil, obras

públicas

Transport (excepto produção) e logística

Serviços e distribuição (lojas,

hotéis/restaurantes, limpeza, garagens,

etc.)

Especialmente adaptado para usuários

de lentes corretivas.

Exemplos de aplicação

Vantagens
* Sobre-óculos para os utilizadores de

óculos graduados

* Ecrã panorâmico com proteção lateral

integrada para uma vasta cobertura da

zona ocular

* Hastes reguláveis com ponta de conforto

macia e flexível para uma manutenção

ótima

Embalagem de compra

Ref. Tamanho Bolsa Caixa

6OVEC00NSI - 10 80

Embalagem individual

Embalagem de venda

Filtra

os UVK
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EN170:2003 Filtros para os ultravioletas

EN166:2001 Especificação (qualidade ótica, resistência aos riscos correntes, riscos mecânicos, resistência

aos choques/impactos)

EPI CAT. II

Emitido por ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France

Cor 2 Verde lima

Cor Cinzento

Risco principal Protetor ocular

Tom Incolor

Ocular Policarbonato 1,6mm

Armação Policarbonato + TPE + Nylon

Marcação das

armações

FT

Haste Policarbonato / TPE

Marcação ocular 2-1.2 1FTK

Cor ocular Incolor

Características Tratamento anti-riscos coforme à norma K

Tratamento anti-UV

Peso 37g

Legislação

Esse equipo é conforme ao modelo de equipo de proteção individual que obteve um certifacado da CE de tipo

2754/1747/085/03/20/0119

Características técnicas

Ref. 6OVEC00OVERLUX


