Met onze
condensbestendige
ruimzichtbril behoudt
u het overzicht.

De 3M™ Scotchgard™coatingtechnologie
tegen condens tilt
veiligheidsbrillen naar
een hoger niveau.

Stoffen band – standaard
bij de GG502SGAF – grijze
condensbestendige Scotchgard™lens en bij de GG550SGAF –
grijze IR5 condensbestendige
Scotchgard™-lens

Duidelijk betere
condenswering.
Een beslagen lens kan frustrerend
en gevaarlijk zijn. Wanneer u een bril
afneemt om condens weg te vegen,
kan dit de ogen blootstellen aan de
gevaarlijke invloeden en deeltjes
van een werkplek. De Scotchgard™anticondenscoating voorkomt
het beslaan van de bril langer dan
gebruikelijke anticondenscoatings,
zelfs na meerdere malen afspoelen
met water.

Zorg ervoor dat
werknemers langer
helder zien.
Scotchgard™-anticondenscoating
is ontworpen voor werk onder uitdagende omstandigheden, zoals:
• Warme en vochtige
omstandigheden.
• Binnen- en buitenwerk.
• Fysiek veeleisende taken.
• Omgevingen met
klimaatbeheersing.

Stoffen band – standaard bij
de GG501SGAF – transparante
condensbestendige Scotchgard™-lens

Neopreenband – standaard bij
de GG501NSGAF – transparante
condensbestendige Scotchgard™-lens

Scotchgard™-anticondenscoating is verkrijgbaar voor de spat- en stofbrillen
uit de 3M™ GoggleGear™ 500 Series. Dit innovatieve product biedt:
• Een ingetogen ontwerp.
• Optionele neopreenband.
• Verstelbare stoffen band.

• Optioneel inzetstuk op voorschrift.

De wetenschap achter 3M™ Scotchgard™-anticondenstechnologie.

Zonder coating

Met Scotchgard™-coating
Scotchgard™-anticondenscoating produceert
een verkleinde contacthoek die de waterdruppels afvlakt tot een dunne, transparante waterfilm waar het licht doorheen kan vallen.

Als microscopisch kleine waterdruppels op de
lenzen vallen, vormen ze samen grotere druppels
en condensatie die uw zicht belemmeren.

LENS

De feiten zijn duidelijk:
• De Scotchgard™-anticondenscoating houdt langer
vol dan traditionele anticondenscoatings*, voor betere
brilprestaties in vochtige omgevingen.
• Werknemers kunnen langer profiteren van een
betrouwbaar, helder zicht omdat de coating en het
actieve ingrediënt daarvan aan de lens zijn gehecht.
• Polycarbonaatlenzen absorberen 99,9% van de UV-straling.
• De coating blijft zelfs effectief na 25 keer spoelen met
water, zodat werknemers hun bril langer kunnen gebruiken.
• De coating kan worden gedesinfecteerd met
verdunde bleek of alcoholdoekjes, zonder dat dit de
anticondenseigenschappen negatief beïnvloedt. Wassen
met water en zeep wordt beschouwd als een best practice
en kan de duurzaamheid van de coating verbeteren.
• Werknemers kunnen vertrouwen op brillen met de
Scotchgard™-anticondenscoatings, omdat deze voldoen
aan de vereisten van EN 166. Kan worden gebruikt tegen
chemische spatten.
• Beoordelingen: EN 166, 3 (bescherming tegen druppels
of spatten van vloeistoffen), 4 (bescherming tegen grove
stofdeeltjes)
* Op basis van interne tests door 3M conform de EN168-testmethode, in
vergelijking met traditionele anticondenscoatings.

LENS ANTICONDENSCOATING

Prik door de mist heen met de 3M™ GoggleGear™ 500 Series.

GoggleGear™ 500 Series
Accessoires
Inzetstuk op voorschrift

Stoffen band

Neopreenband

Bevestiging
van de band op de GoggleGear™

3M ID

Productomschrijving

UU003133723

3M GoggleGear 500 Series-ruimzichtbrillen, GG501SGAF-EU, transparant SGAF

XA006508999

3M™ GoggleGear™ 500 Series-ruimzichtbrillen, GG502SGAF EU, grijs SGAF

XA006509005

3M™ GoggleGear™ 500 Series-ruimzichtbrillen, GG550SGAF EU, grijs IR5

XA006509013

3M GoggleGear 500 Series-ruimzichtbrillen, GG501NSGAF-BLU EU, blauw montuur transparant,
neopreenband

™

™

™

™

Lenskleur

MOQ

Transparant

10

Grijs

10

Grijs IR5

10

Transparant

10

WAARSCHUWING
Deze oog- en gezichtsbeschermingsproducten bieden een beperkte oog- en gezichtsbescherming. Een verkeerd
gebruik of het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel, waaronder blindheid
en overlijden. Voor de juiste keuze en het juiste gebruik tegen rondvliegende deeltjes, optische straling en/of
spatten neemt u contact op met uw leidinggevende, leest u de gebruiksinstructies en neemt u de waarschuwingen
op de verpakking in acht. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de technische dienst van 3M PSD via
+44 (0)870 60 800 80.
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