Vind uw
stijl.
Binnen
handbereik.
We presenteren de
3M™ Solus™ CCS serie
veiligheidsbrillen
Houdt de oordoppen en bril bij
elkaar zonder in de knoop te raken
en met condenswerende coating.

3M™ Solus™ CCS serie

Ontworpen met CSS - Cord Control System,
dat alles op zijn plaats houdt.

3M™ Solus™ CCS serie
Met het Cord Control System (CCS) in de veren van de 3M™ Solus™ CCS veiligheidsbril houdt u alles nog beter onder
controle. Het veelzijdige ontwerp houdt bril en oordoppen gebruiksklaar bijeen zonder in de knoop te raken, zodat
uw team de comfortabele bescherming heeft die ze nodig hebben om zich te focussen op de klus.
Deze stijlvolle bril heeft een 3M™ Scotchgard™ anticondens/antikras-coating op de glazen (behalve CCS basismodel)
en er is op alle modellen een optioneel uitneembaar schuimkussen leverbaar voor nog meer comfort en bescherming.

Uitneembaar schuimkussen
Helpt de blootstelling van de ogen aan vuil en
stof te beperken en biedt tevens extra comfort
en demping. Gemakkelijk uitneembaar om te
wassen of voor andere gebruiksmogelijkheden.

Cord Control System (CCS)
Houdt uw bril en oordoppen gebruiksgereed
bij elkaar zonder in de knoop te raken. U kunt
de bril met het oordoppenkoord om uw nek
hangen als u geen bescherming gebruikt.
Geschikt voor diverse 3M vinyl oordoppen
met koord. (oordoppen worden apart verkocht)

Geventileerd kussen
Kleine openingen in het kussen,
zodat de bril minder beslaat.

Sterke anticondens/antikras-coating
Polycarbonaat glazen
•A
 bsorberen 99,9% van
de UVA- en UVB-straling.
• Voldoen aan de eisen van
de EN166: 2001-norm voor een
slagvaste bril.
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• Scotchgard™ Anti-condenscoating biedt
weerstand tegen condens en slijtage.
• Langere condenswering dan gebruikelijke
anticondens-coatings, zelfs na 25 keer
afspoelen met water.*
• Krasbestendig bij zware klussen.

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

Vind uw stijl.

Schuimkussen

SCCS01SGAF-GRN-F
Glazen: Helder

SCCS02SGAF-GRN
Glazen: Grijs

71511-00000
Glazen: Helder

SCCS01SGAF-GRN
Glazen: Helder

SCCS07SGAF-GRN

Glazen: Indoor/Outdoor grijs

71511-99999
Schuimkussen
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3M™ Solus™ CCS serie

Product-ID

3M ID

Beschrijving

Glaskleur

Montuurkleur

Coating

Stuks per doos

XA006510466

3M™ Solus™ CCS Veiligheidsbril,
Limoengroene veren, Scotchgard™
Anticondens/Antikras-coating (K&N),
Heldere glazen, SCCS01SGAF-GRN-EU

Helder

Groen

SGAF
AF/AS

20

SCCS01SGAF-GRN-F

XA006510508

3M™ Solus™ CCS Veiligheidsbril,
Limoengroene veren, Schuimkussen,
Scotchgard™ Anticondens/Antikrascoating (K&N), Heldere glazen,
SCCS01SGAF-GRN-F-EU

Helder

Groen

SGAF
AF/AS

20

SCCS02SGAF-GRN

XA006510474

3M™ Solus™ CCS Veiligheidsbril,
Limoengroene veren, Scotchgard™
Anticondens/Antikras-coating (K&N),
Grijze glazen, SCCS02SGAF-GRN-EU

Grijs

Groen

SGAF
AF/AS

20

SCCS07SGAF-GRN

XA006510490

3M™ Solus™ CCS Veiligheidsbril,
Limoengroene veren, Scotchgard™
Anticondens/Antikras-coating
(K&N), Indoor/Outdoor grijze glazen,
SCCS07SGAF-GRN-EU

Indoor/
Outdoor
grijs

Groen

SGAF
AF/AS

20

71511-00000

DE272944732

3M™ CCS Veiligheidsbril, Antikras/
Anticondens, Heldere glazen,
71511-00000

Blauw

Helder

AF/AS

20

71511-99999

UU001467834

3M™ CCS Schuimkussen, 71511-99999

SCCS01SGAF-GRN

Schuimkussen

✓

100

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 3M producten en diensten 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

Recycle dit product. Gedrukt in het VK. © 3M 2019. 3M, Scotchgard en
Solus zijn handelsmerken van 3M Company. Alle rechten voorbehouden.
J467493

