Stijl.
Comfort.
Prestaties.
Werk in stijl met de 3M™
GoggleGear™ 6000-serie
met groot profiel.

3M™ GoggleGear™ 6000-serie

Groot profiel, grote prestaties.
3M™ GoggleGear™ 6000-serie
De 3M™ GoggleGear™ Ruimzichtbrillen 6000-serie heeft een ontwerp met groot profiel en modellen
met 3M™ Scotchgard™ condenswerende/krasbestendige coating voor een betere bestendigheid tegen
condens en slijtage in vergelijking met traditionele anticondenscoatings. Alle modellen hebben indirecte
ventilatie om het beslaan te verminderen. Er zijn verstelbare nylon vezelstofbanden en neopreenbanden
verkrijgbaar, voor het comfort en de stijl die u wenst.

Als u voor prestaties gaat, ga dan voor de 3M™ GoggleGear™ 6000-serie.
Indirecte ventilatie
• Helpt beslaan te verminderen.

Zacht ruimtezichtmontuur
Voor betere gelaatsafdichting.

Comfortabele band
Keuze uit modellen met
nylon- of neopreenband.

Eenvoudig te reinigen
Kan worden gedemonteerd
voor reiniging.
Groot profiel
Past over de meeste
correctiebrillen.

Polycarbonaat lens
• Absorbeert 99,9% van
de uv A‑ en uv B‑straling.

2|

• Voldoet aan de eisen van de norm
voor een Impact Rated Goggle.

Kies uw coating

Toepassingsgebied
EN166 (3) – bescherming tegen
druppels of spatten
EN166 (4) – bescherming tegen grove
stofdeeltjes

• Langere condenswering dan gebruikelijke
anticondenscoatings, zelfs na 25 keer
afspoelen met water.*

• Scotchgard™ Anticondens-/Antikrascoating maakt
ze bestand tegen condens en slijtage (bepaalde modellen).

• Zorgt voor langdurige bescherming
tegen krassen bij zware klussen.

*3M interne test conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele anticondenscoatings.

Vind uw stijl.
Verkrijgbaar in verschillende kleurrijke stijlen.

GG6001SGAF-BLK

GG6002SGAF-BLK

GG6001SGAF-GRN

GG6001SGAF-RED

Lens: transparant

Lens: transparant

Lens: grijs

Lens: transparant

GG6001NSGAF-BLU
Lens: transparant
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3M™ GoggleGear™ 6000-serie
Kleur
lens

Kleur
Materiaal Stuks
Coating
montuur
band
per doos

Product-ID.

3M-ID.

Beschrijving

GG6001SGAF-BLK

XA006509435

3M™ Goggle Gear™ 6000 Ruimzichtbril, zwart montuur, Scotchgard™
Transparant
AF/AS coating (K&N), transparante lens, GG6001SGAF-BLK-EU

Zwart

SGAF
AF/AS

Doek

10

GG6002SGAF-BLK

XA006509443

3M™ Goggle Gear™ 6000 Ruimzichtbril, zwart montuur, Scotchgard™
Grijs
AF/AS coating (K&N), grijze lens, GG6002SGAF-BLK-EU

Zwart

SGAF
AF/AS

Doek

10

GG6001SGAF-GRN

3M™ Goggle Gear™ 6000 Ruimzichtbril, limegroen montuur,
XA006509450 Scotchgard™ AF/AS coating (K&N), transparante lens,
GG6001SGAF-GRN-EU

Transparant Groen

SGAF
AF/AS

Doek

10

GG6001SGAF-RED

XA006509468

3M™ Goggle Gear™ 6000 Ruimzichtbril, rood montuur, Scotchgard™
AF/AS coating (K&N), transparante lens, GG6001SGAF-RED-EU

Transparant Rood

SGAF
AF/AS

Doek

10

GG6001NSGAF-BLU

XA006509476

3M™ Goggle Gear™ 6000 Ruimzichtbril, blauw montuur,
neopreenband, Scotchgard™ AF/AS coating (K&N), transparante
lens, GG6001NSGAF-BLU-EU

Transparant Blauw

SGAF
AF/AS

Neopreen
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BELANGRIJKE MEDEDELING
Bij het in dit document omschreven gebruik van het product van 3M is ervan uitgegaan dat de gebruiker al over ervaring in het gebruik van dit soort producten
beschikt en dat het product door een ter zake kundige professional zal worden gebruikt. Vóór een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele
testen uit te voeren om de prestaties van het product te toetsen binnen de specifieke toepassing.
Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M-product en zijn niet van toepassing
op andere producten of omgevingen. Iedere handeling met, of gebruik van, dit product in strijd met dit document is op eigen risico van de gebruiker.
Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M-product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van
de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot
de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. De 3M Groep (die deze elementen niet kan verifiëren
of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.
De garantievoorwaarden voor 3M-producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule,
waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.
Neem voor meer informatie over producten en diensten van 3M contact op met 3M.

Personal Safety Division
3M Nederland BV
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
+31(15)7822406

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
+32 27225111

Gaarne recyclen. Gedrukt in het VK. © 3M 2019. 3M, GoggleGear
en Scotchgard zijn handelsmerken van 3M Company. Alle rechten
voorbehouden. J467488

