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Technisch informatieblad

Productbeschrijving
De 3M™ RX-SF400 is een nauwsluitend inzetstuk voor correctieglazen
achter de polycarbonaat lenzen van de 3M™ SecureFit™ 200 en de
SecureFit™ 400 veiligheidsbril.
Met dit accessoire kunnen werknemers kiezen uit vele stijlen en
lenskleuren van veiligheidsbrillen met slechts één inzetstuk voor
correctielenzen.
Het is de bedoeling dat de gebruiker met het inzetstuk naar zijn
opticien gaat, zijn correctie daar laat toevoegen en het inzetstuk
vervolgens laat plaatsen in een beschermende bril van de
SecureFit™ 200 of 400-serie van 3M Oogbescherming. Dit biedt
een voordeliger alternatief voor de traditionele veiligheidsbril met
correctieglazen. Afhankelijk van de vorm van het gezicht raden
wij boven +/- 3 dioptrie de SF400 aan, die biedt waarschijnlijk
een betere pasvorm.
Maximale dioptrie is normaal gesproken +/- 6.
De gebruiker klikt het inzetstuk met correctie achter de
3M™ SecureFit™ 200 of 400-modellen en verkrijgt zo een
veiligheidsbril met correctie.
In ruwe omgevingen beschermt de drager de lenzen van het
RX inzetstuk ook tegen krassen. Hij kan bovendien gemakkelijk
worden vervangen.

Lijst van materialen
Beschrijving

Materiaal

RX Inzetstuk

Polyamide 12

Belangrijke opmerking
Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt
zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van
het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.
Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving.
Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker.
Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende
richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures). Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in
combinatie met dit product is vereist. De 3M Groep (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties
van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van de 3M Groep vallen.
De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of
compensatie uitsluit.
Voor meer informatie over de producten en diensten van 3M kunt u terecht bij 3M.
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