3M Veiligheidsproducten
Catalogus hoofd- en gelaatsbescherming

Hoofd- en

gelaatsbescherming

Hoofd en gelaat
Maak van elke dag een veilige dag
Als wereldwijde marktleider op het gebied van persoonlijke
beschermingsmiddelen, voert 3M nu met genoegen ook de merknaam
Peltor™ in haar brede productenassortiment.
Peltor™ is een begrip als het gaat om communicatiesystemen
apparatuur én bescherming van gehoor, hoofd en gelaat in een
lawaaierige en onveilige omgeving. Met vijftig jaar ervaring staat
Peltor™ voor communicatiemiddelen van onovertroffen kwaliteit met
een optimaal evenwicht tussen comfort en bescherming.
Onze doelgerichte bedrijfsvoering, onze grondige deskundigheid,
kwaliteit en service staan volledig ten dienste van onze afnemers.
Met ons wereldwijde netwerk beschikken we over de meest
geavanceerde technologieën, fabricagefaciliteiten en know-how
waarmee we méér doen dan eenvoudigweg producten ontwikkelen
ter bevordering van veiligheid en comfort. De moderne techniek en
technologie die met de naam van Peltor™ verbonden zijn, sluit aan bij
de superieure kwaliteitsstandaard, de innovatieve oplossingen en het
zich steeds verder ontwikkelende assortiment die u van 3M verwacht.

Algehele bescherming

Samenwerking

Het is onze taak om mensen te beschermen, op het werk en thuis en dat

3M staat voor meer dan alleen haar handige producten. We werken nauw

hun hele leven lang. We zijn ervan overtuigd dat in welke werkomgeving dan

samen met distributeurs, veiligheidsadviseurs en ondernemingen aan de

ook gezondheid en veiligheid voorop moeten staan en dat een comfortabele

bescherming van mensen die in een onveilige omgeving werkzaam zijn.

uitrusting uw personeel stimuleert om de veiligheidsnormen na te leven,

Met haar wereldwijde aanwezigheid is 3M is dan ook in staat om haar

met als gevolg een verbeterde veiligheid en een hogere productiviteit.

afnemers waar dan ook te helpen.

Naast de persoonlijke bescherming hebben we tevens de bescherming
van het milieu voor ogen. We zien er daarom uitdrukkelijk op toe dat de

Partnerschap in veiligheid

veiligheidsproducten die we ontwikkelen en gebruiken, mensen, milieu en

Talloze bekende ondernemingen doen een beroep op producten van Peltor™

werkplek zo weinig mogelijk belasten.

voor een optimale veiligheid op de werkplek. Met een opdruk of reliëfdruk

Duurzame innovaties
Om onze doelstellingen te verwezenlijken is verantwoordelijkheidsbesef,
klantgerichte innovatie, kennis en expertise nodig, gestimuleerd door een
grondige kennis van de behoeften van onze afnemers. De naam Peltor™ is
bekend als wereldwijde marktleider op het gebied van de bescherming van
gehoor, ogen, hoofd en gelaat en biedt een breed assortiment gehoorkappen
voorzien van communicatiemiddelenmogelijkheden.
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kunnen onze producten tevens uw eigen merknaam promoten.
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3M™ Peltor™™
Uvicator Sensor
De Peltor™ Uvicator™ Sensor
bevordert veiligheid op de werkplek
De levensduur van de helm is afhankelijk van de mechanische en chemische omstandigheden en
van de blootstelling aan de UV-stralen van de zon. Materiële beschadigingen veroorzaakt door inslag
of agressieve chemicaliën zijn eenvoudig vast te stellen. Veroudering door UV-radiatie is echter
moeilijk te controleren.
Zonlicht kan de stabiliteit van de kunststof van een veiligheidshelm aantasten, de hoofdbescherming
verzwakken en de persoonlijke veiligheid bijgevolg in gevaar brengen. De veroudering die door UVradiatie wordt veroorzaakt, hangt niet alleen af van de eigenschappen van het kunststofmateriaal,
maar ook van de intensiteit van de radiatie.
Dit verouderingsproces is vaak niet met het blote oog te zien.
Hier ligt een risicofactor die de fabrikanten proberen te beperken door algemene
gebruiksvoorschriften uit te vaardigen over gebruik, opslag en vervanging van de veiligheidshelm,
ongeacht hoelang deze aan zonlicht wordt blootgesteld. Om de veiligheidsvoorschriften correct na
te leven dient de gebruiker nauwkeurig controle te houden over hoe en hoe lang de helm wordt
gebruikt. Met als gevolg dat een helm vaak van de hand wordt gedaan terwijl deze nog “goed” is.

Meet de blootstelling aan UV-radiatie

Met de nieuwe Uvicator Sensor kan de ontvangen UV-dosis nu nauwkeurig en makkelijk worden
vastgesteld en de integriteit en de veiligheid van de helm worden bepaald, gewoon door de
verkleuring in de gaten te houden. Zo kunnen de onnodige kosten van een vroegtijdige vervanging
worden bespaard.

Rood, de nieuwe veiligheidskleur
De gepatenteerde Uvicator™ Sensor geeft op betrouwbare en overzichtelijke wijze aan wanneer

Technisch gekalibreerd en getest

de maximale dosis UV-radiatie is bereikt en de helm bijgevolg aan vervanging toe is. Deze nieuwe
technologie is het resultaat van jarenlange kunstmatige verouderingstesten met verschillende
materialen onder verschillende belichtingsomstandigheden.
Aan de achterkant van de helm, strategisch net onder het hoogste punt, zit een rood schijfje
dat gebaseerd is op de Uvicator-technologie. Dit is de gunstigste plaats voor het meten van de
ontvangen dosis zonlicht onder normale omstandigheden, het hoofd licht voorover gebogen.
De schijf registreert de UV-radiatie die de helm ontvangt en verkleurt van rood naar wit in de

Wereldwijd effectief in nagenoeg
alle klimatologische omstandigheden

richting van de wijzers van de klok naarmate de helm aan zonlicht wordt blootgesteld. Wanneer
de schijf volledig wit is geworden, heeft de helm de maximale dosis radiatie bereikt en is deze
bijgevolg aan vervanging toe.
De Uvicator is nauwkeurig gekalibreerd en volledig betrouwbaar, op voorwaarde dat de schijf vrij
wordt gehouden van labels en stickers.

Geeft aan wanneer uw helm
aan vervanging toe is
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3M™ Peltor™
Hoofdbescherming
Peltor™ G2000 Solaris™
Aantrekkelijk design en optimale bescherming: hiermee kan de Peltor G2000 het best
worden omschreven. De testresultaten van het product voldoen ruimschoots aan de norm.
Met zijn lage achterkant en zijn relatief laag profiel is de helm zeer comfortabel. Hij is
volledig afgestemd op accessoires zoals een geïntegreerde veiligheidsbril, een vizier en een
gehoorkap.
Voldoet ruimschoots aan EN 397 en is voorzien van de volgende goedkeuringen:
• G2000*:
lage temperaturen tot −30 °C, zijwaartse vervorming (ZV) en smeltmetaal (SM)
• G2001*:
(niet geventileerd): lage temperaturen, −30 °C, zijwaartse vervorming (ZV), smeltmetaal
(SM) en elektrische isolatie, 440V AC
• G2001* 1000V
Dezelfde certificatie als onder G2001, met extra certificatie volgens EN 50365, 1000-volt test.

NIEUW!

Nekband met ratelsluiting
Voor makkelijke en snelle afstelling.

LDPE nekband

PVC zweetband

Materiaal: UV-gestabiliseerd ABS
Kleuren: grijs, geel, wit, oranje, rood, blauw en groen
Gewicht: 340 g
Maat: 54–62 cm
Eigenschappen en voordelen:
Ventilatie
Effectieve ventilatie is een grondvoorwaarde voor
goed draagcomfort, met name in een warm klimaat.
De G2000 biedt vrije luchtdoorstroming tussen de
buitenkant en het binnenwerk van de helm.
De ventilatiegaten aan de bovenkant van de helm
dragen bij tot een effectieve luchtdoorstroming.

Polyester binnenwerk

Peltor™ Uvicator™ Sensor
De schijf geeft aan wanneer de helm
aan vervanging toe is.

Lederen zweetband

Ruimte voor eventuele opdruk
Vlak gebied bestemd voor uw logo of merknaam.

Nekbescherming
Ter bescherming van de nek is de
achterkant van de helm voorzien van
een extra brede rand.

Nekband
Een belangrijk onderdeel.
De nekband zorgt voor de stabiliteit
van de helm op het hoofd.
Makkelijk instelbaar.

Zweetband
Makkelijk vervangbaar, comfortverhogend en
hygiënisch.
Ook in zacht leer leverbaar.

Optimaal afgestemd op een gehoorkap.
De speciale vormgeving van de G2000 zorgt ervoor
dat een gehoorkap voor helmmontage comfortabel
zit en volledig instelbaar is volgens de individuele
behoeften.

Bevestigingspunt voor accessoires
In het zwaartepunt van de helm zit een makkelijke,
verstelbare bevestiging met snelsluiting voor
accessoires zoals een gehoorkap, een headset en
een vizier.
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3M™ Peltor™
Hoofdbescherming
Peltor™ G3000 Solaris™
De G3000 is in nauwe samenwerking ontwikkeld met vaklui uit industrie en

Peltor™ G3000 met bevestiging voor lichtarmatuur

bosbouw. Deze helm is bedoeld voor zware werkomstandigheden waar een

De G3000 is tevens verkrijgbaar met roestvrijstalen bevestiging voor een

gedegen bescherming, optimale ventilatie en een ruim gezichtsveld worden

lichtarmatuur: deze kan met een textiel snoerhouder in de nek worden

vereist. Specifieke kenmerken van de G3000-serie:

bevestigd.

Optimale bescherming; voldoet ruimschoots aan EN 397, met de volgende
extra goedkeuringen:
• G3000*
lage temperaturen tot −30 °C en smeltmetaal (SM)
• G3001*
(niet geventileerd): lage temperaturen tot −30 °C, smeltmetaal (SM)
en elektrische isolatie 440 V AC
• G3001* 1000V
(niet geventileerd): dezelfde goedkeuring als de G3001 met extra goedkeuring
volgens EN 50365, 1000-volt test.
• G3000*-10*
(met lichtarmatuur- en snoerhouder) lage temperaturen tot −30 °C
en smeltmetaal (SM)

Peltor™ G3000 Hi-Viz
De G3000 Hi-Viz heeft dezelfde eigenschappen als het grondmodel G3000,
maar is bedoeld voor extra zichtbaarheid op het werkterrein. Deze helm
heeft dezelfde beschermingsklasse als de G3000.

Materiaal: UV-gestabiliseerd ABS
Kleuren: grijs, geel, wit, oranje, rood, blauw en groen
Gewicht: 310 g. Maat: 54–62 cm
Eigenschappen en voordelen:
Nieuw

De G3000 Solaris met Uvicator Sensor.

Uvicator™ Sensor
De schijf geeft aan wanneer de helm aan vervanging toe is.

Ventilatie
Geoptimaliseerde ventilatie met meer
ventilatiegaten dan bij een conventionele
geventileerde veiligheidshelm.
Ruimte voor uw eigen bedrijfsnaam
Ruimte voor uw logo, merknaam enz.

Slank design
De afgeronde vormgeving voorkomt dat de
helm achter takken en andere voorwerpen
blijft haken.

Korte klep
Een korte klep voor een wijder gezichtsveld

Omkeerbaar binnenwerk
180° omkeerbaar binnenwerk, zodat het vizier naar
de nek kan worden gekeerd, bijvoorbeeld in het geval
van ruimtegebrek of bij het beklimmen van masten.
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De helmcombinaties van Peltor™
Peltor heeft een compleet assortiment helmsets, afgestemd op de specifieke
behoeften van de gebruiker.

Kortsluitingstest
Hieronder een paar voorbeelden:
Peltor™ bosbouwset
Effectieve bescherming van hoofd, gelaat en
gehoor. Uitgerust met vizier voor optimaal zicht.

De bosbouwset omvat:
De helmset wordt op 300 mm van het hart
van de kortsluiting geplaatst.

• Helm G3000C OR
• Gaasvizier V4CK
• Gehoorkap H31P3E
• Regenbescherming GR3C
G3000COR31V4C

Peltor™ industriële helmset

De kortsluiting heeft een lading van 11 kA;
bij de krachtige ontlading komt gas en
gesmolten koper vrij.

De di-elektrische set is speciaal bedoeld voor
werkzaamheden in elektrische installaties.
Bescherming tegen elektrische lichtbogen.

De di-elektrische helmset bevat:
• helm G2001* (1000 V)
• gehoorkap H31P3K-01
• helder vizier V4H

G2001D**3101V4H
De helmset wordt door het gesmolten
koper aanzienlijk beschadigd.

Ondanks de extreme ontlading van de test
wordt het gelaat van de gebruiker door de
di-elektrische helmset tegen ernstig letsel
beschermd.
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3M™ Peltor™
Hoofdbescherming
Peltor™ Helmaccessoires
Peltor levert een breed assortiment accessoires waarmee de helm aan de individuele
behoeften wordt aangepast. Zoals alle overige producten van Peltor zijn de accessoires
volledig op elkaar afgestemd, zonder compromis met de veiligheid. Dit is noodzakelijk voor
een goede bescherming en een hoog draagcomfort.
V46
V412

GLF-B

V4*

GR2B
GLF

H31P3*

V6*

HYG4

GH2/GH1

Helm-accessoires en reserve-onderdelen
GH1

Kinband, G22/G3000

GH2

Kinband, G2000

GH4

Kinband, G3000 NEW

G2E

Extra riem voor 6-punts binnenwerk, G2000

HYG3

Standaard zweetband, alle helmen

HYG4

Leder zweetband, alle helmen

GLF

Lamp- en snoerhouder, G2000

GLF-B

Houder voor veiligheidsbril, G2000

GR3C

HYG3

G2E
NIEUW!

V6*

Geïntegreerde veiligheidsbril, G22/G2000/G3000

GR3C

Regenbescherming, alle helmen

GR2B

Vizierafdichting, V1* and V2*

FP8228/1 Helmreflector, alle helmen

GH4

Ruimzichtbrillen G3000, zie pag. 9
Vizieronderdelen van de helm
P3*V/2

helmbevestiging van het vizier

V412

bevestigingsset
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H510P3*

H520P3*

H540P3*

H31P3*

P3*

FP8228/1

Peltor™ Geïntegreerde veiligheidsbrillen
De geïntegreerde lichtgewicht veiligheidsbril wordt in een handomdraai aan het binnenwerk
van de helmen van Peltor™ bevestigd.
Dankzij een gepatenteerde constructie kan de bril makkelijk tussen de schaal en het
binnenwerk worden geschoven. De gelede veren van de bril maken een optimale individuele
afstelling mogelijk.
De geïntegreerde bril zit tegen de wangen aan en zorgt voor een uitstekende bescherming
tegen hogesnelheidsdeeltjes, stof e.d. De lens is gecertificeerd volgens EN 166.
Deze duurzame bril beperkt fysisch en chemisch letsel tot een minimum.
Leverbaar in de kleuren: geel, grijs en naturel.

V6E

V6C

V6B

3M™ Fahrenheit™ ruimzichtbril
voor de Peltor™ G3000
Montuur van zacht, doorzichtig PVC voor optimale pasvorm; de montuur kan
probleemloos over een optische bril worden gedragen. De lens bestaat uit
impactbestendig acetaat en is voorzien van een condenswerende
en krasbestendige coating. De Fahrenheit-ruimzichtbril is gecertificeerd volgens
EN 166.
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Gelaatsbescherming
Hoogstaand draagcomfort bevordert de veiligheid
Peltor™ heeft een breed assortiment gelaatsbeschermers voor allerlei

Deze bieden een uitstekende bescherming tegen impact van voren

toepassingen.

en van de zijkant.
Bij het ontwikkelen van deze producten is tevens aandacht gewijd

Het Multi System van Peltor biedt een praktische, comfortabele
™

aan een optimaal gezichtsveld en een prettig draagcomfort.

en veelzijdige oplossing voor gebruikers die zowel gelaats- als
gehoorbescherming verlangen. Deze is specifiek ontwikkeld voor

Een aantal vizieren van Peltor™ hebben bijvoorbeeld een

optimale compatibiliteit met een passieve of communicatie-

lichtdoorlaatbaarheid van 90 % – beter dan normaal vensterglas.

gehoorkap, met het hoogste draagcomfort.

En het nieuwste gaasvizier heeft een uitzonderlijke lichtreductie van
slechts 25 %.

De robuuste, gebruiksvriendelijke 3M serie H kan afzonderlijk worden
™

gedragen. Dit vizierensysteem is leverbaar met verschillende vizieren
zodat het voor de meeste industriële toepassingen inzetbaar is.
Het assortiment van Peltor™ omvat tevens een compleet spectrum
gaasvizieren en heldere vizieren die met de veiligheidshelmen van
Peltor™ kunnen worden gecombineerd.
Bij de ontwikkeling van deze producten stond de kwaliteit voorop.
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Peltor™ V40-Multi System (V40CH31A 300)
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3M™ Peltor™
Gelaatsbescherming
Peltor™ V40-Multi System
Het V40-Multi System van Peltor™ is speciaal ontwikkeld voor combinatie
met een gehoorkap of een ingebouwd communicatiesysteem. Handige,
gemakkelijke oplossing voor gelaats- en gehoorbescherming waar geen helm
vereist is.
Het brede assortiment vizieren en gehoorkappen heeft heel wat
combinatiemogelijkheden.
Het systeem kan naar behoeven worden aangepast, voor grotere veiligheid,
werkvreugde en draagcomfort. Het Peltor V40-Multi System is ideaal voor
de staalindustrie, de landbouw en het parkonderhoud. Makkelijk op alle
gehoorkappen van Peltor™ met hoofdband te monteren.
De vizieren zijn CE-gecertificeerd.

Eigenschappen en voordelen:
Unieke voorhoofdbeschermer
Steekt ver vooruit en reduceert het risico voor het
binnendringen van vaste deeltjes vanaf de
bovenkant.

Optimale afscherming
Beter zicht en bescherming van het vizier
tegen regen en vuil.

Efficiënte bescherming
Het vizier helt naar de kin toe en reikt tot
de oren zodat het gelaat optimaal wordt
beschermd.

Eenvoudige montage
De gelaatsbeschermer wordt makkelijk via de snelvergrendeling aan de hoofdband van de gehoorkap
bevestigd.

Opklapbaar
Het opklapbare vizier wordt snel en makkelijk omhoog- en omlaaggeschoven.

Hoog draagcomfort
De gehoorkappen van Peltor™ zijn voorzien van
zachte, comfortabele afdichtingskappen en van
een beugel waarvan het design extra draagcomfort
biedt.
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Peltor™ V40-Multi System
Multi System voor industriële toepassingen

Multi System voor de bosbouw

Wordt als spatscherm gebruikt bij industriële werkzaamheden zoals

Wordt gebruikt voor het schoonblazen en afruwen met

slijpen en bramen.

mechanische apparatuur

Het Multi System bevat:

Het Multi System bevat:

• H510A gehoorkap

• Gehoorkap H31A

• V40F vizier van polycarbonaat

• V40C roestvrijstalen gaasvizier

• Reserve-vizier met snelkoppeling

• Reserve-vizier met snelkoppeling

• Compact en opklapbaar

• Compact en opklapbaar.

• Gewicht 130 g

• Gewicht 115 g

V40FH510A-401-GU

V40CH31A 300

Vizierset voor V40-Multi System

Reservedelen van het V40-Multi System

V40A staalgaas

V413 bevestigingskit

V40C roestvrij staalgaas

V431 Schild met voorhoofdbeschermer

V40J SV geëtst roestvrij staal

4C Vizier, staalgaas

V40D celluloseacetaat, helder, condenswerend

4F Vizier, polycarbonaat

V40E groen polycarbonaat

4A Vizier, staalgaas

V40F helder polycarbonaat

4C Vizier, roestvrij staalgaas
4J SV Vizier, geëtst roestvrij staal
4D Vizier, celluloseacetaat, helder, condenswerend
4F Vizier, polycarbonaat, helder
Voor extra informatie, zie pagina 20
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3M™ Peltor™
Gelaatsbescherming
Peltor™-gaasvizieren
Gaasvizieren zijn duurzaam en bieden een effectieve bescherming.
De roestvrijstalen gaasvizieren van Peltor zijn extreem robuust, comfortabel
en veilig. In werkstand bieden ze uitstekend zicht. De gaasvizieren zijn
optimaal op de industriële veiligheidshelmen van Peltor afgestemd.
Het vizier van polyamide is uiterst licht en elektrisch isolerend.

V4A/V4AK
• Vervaardigd uit staal met matte afwerking.
• Ontworpen voor sterkte en duurzaamheid
• Vizier voor extreem harde werkomstandigheden
Staalgaas: ø 0,3 1,8 x 1,8 mm Lichtreductie: 35 %. Gewicht: 90 g.

Alle gaasvizieren zijn gecertificeerd volgens de Europese norm EN 1731
en beantwoorden aan de vereisten van verhoogde robuustheid (S-keurmerk).

V1A
• Vervaardigd uit staal met matte afwerking.
• Ontwikkeld voor hoge sterkte en duurzaamheid
• Vizier voor extreem harde werkomstandigheden
Staalgaas: ø 0,3 1,8 x 1,8 mm
Lichtreductie: 35 %. Gewicht: 75 g.

V1B

V4B/V4BK
• Vervaardigd uit zwart polyamide met matte afwerking.
• Extreem licht van gewicht, niet-geleidend – een voorwaarde in bepaalde
omgevingen (bijvoorbeeld werkzaamheden aan elektrische bekabeling).
Polyamide gaas: ø 0,3 1,0 x 1,0 mm Lichtreductie: 45 %. Gewicht: 70 g.

V4C/V4CK

• Vervaardigd uit zwart polyamide met matte afwerking.
• Zeer licht van gewicht en niet-geleidend
Polyamide gaas: ø 0,3 1,0 x 1,0 mm
Lichtreductie: 45 %. Gewicht: 65 g.

• Vervaardigd uit roestvrij staal met matte afwerking.
• Bijzonder lage lichtreductie dankzij een rechthoekige maas met uitstekende
bescherming tegen vliegende spanen en splinters
• Uitstekende stabiliteit, ook na langdurig gebruik
• De rechthoekige maas geeft uitstekende bescherming tegen vliegende
spanen en splinters.
Roestvrij staalgaas: ø 0,24 1.8 x 2.5 mm Lichtreductie: 25 %. Gewicht: 80 g.

V1C

V4J SV/V4JK SV

• Vervaardigd uit roestvrij staal met matte afwerking.
• Unieke lage lichtreductie.
• Uitstekende stabiliteit, ook na langdurig gebruik
Roestvrij staalgaas: ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Lichtreductie: 25 %. Gewicht: 65 g.

• Gepatenteerd gaasvizier van geëtst roestvrij staal met matte afwerking
• Optimaal zicht, ongehinderd gezichtsveld: volledige werkvrijheid met extra
bescherming tegen zaagmul
• Optimale gaasconstructie voor extra duurzaamheid en bescherming
Geëtst roestvrij staalgaas: 0,15 mm.
Lichtreductie, min. 18 %. Lichtreductie, max. 40 %. Gewicht: 80 g.
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Peltor™ heldere vizieren
De Clear Visor biedt een effectieve bescherming tegen spatten van voren en
van opzij, terwijl het voorhoofdscherm en het vizier hinderlijke lichtweerkaatsing
voorkomen. De vizieren van celluloseacetaat zijn voor optimaal zicht aan
weerszijden van een condenswerende coating voorzien. Het uiterst impact- en
krasbestendige vizier van polycarbonaat wordt geleverd in een lichtfiltrerende en
in een di-elektrische uitvoering die tegen elektrische lichtbogen beschermt.

V4F/V4FK
• Uiterst impactbestendig kleurloos vizier
• Vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat, met uitstekende impacten krasbestendige eigenschappen.
Materiaal: polycarbonaat. Temperatuurbereik: −40 °C tot +130 °C
Dikte: 1 mm. Gewicht: 110 g

Gecertificeerd volgens de Europese norm EN 166.
De heldere vizieren zijn optimaal op de industriële veiligheidshelmen van Peltor
afgestemd. Het vizier beantwoordt aan de vereisten van schilden tegen ‘lowenergy impact’ (inslag met lage energie).

V2A
• Kleurloos doorzichtig vizier
• Vervaardigd uit celluloseacetaat, met uitstekende chemicaliënbestendige
eigenschappen.
• Goede optische eigenschappen; condenswerende coating aan weerszijden
Materiaal: Condenswerend celluloseacetaat.
Temperatuurbereik: −40 °C tot +100 °C. Dikte: 1 mm. Gewicht: 120 g

V2C

V4H/V4HK
• Uiterst slag- en krasvast vizier
• Vervaardigd uit extra dik polycarbonaat, uiterst slag- en krasvast
• Goedgekeurde bescherming tegen elektrische lichtbogen
Materiaal: polycarbonaat. Temperatuurbereik: −40 °C tot +130 °C
Dikte: 1,2 mm. Gewicht: 120 g

V4K

• Bijzonder slagvast kleurloos doorzichtig vizier
• Vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat, met uitstekende slagen krasvaste eigenschappen.
• Lichtdoorlaatbaarheid van 90 % – beter dan vensterglas
Materiaal: polycarbonaat. Temperatuurbereik: −40 °C tot +130 °C
Dikte: 1 mm. Gewicht: 110 g

• Zoals de V4HK, maar een groter model met een breder beschermingsgebied
tegen spaten, vliegende deeltjes enz.
Materiaal: polycarbonaat. Temperatuurbereik: −40 °C tot +130 °C
Dikte: 1,2 mm. Gewicht: 180 g

V4D/V4DK

V4E/V4EK

• Kleurloos vizier
• Vervaardigd uit celluloseacetaat, hoogbestendig tegen chemicaliën
• Goede optische eigenschappen; condenswerende coating aan weerszijden
Materiaal: Condenswerend celluloseacetaat.
Temperatuurbereik: −40 °C tot +100 °C. Dikte: 1 mm. Gewicht: 120 g

• Groen vizier van polycarbonaat
• Vervaardigd uit polycarbonaat voor optimale slag- en krasvastheid
• Ideaal voor gassolderen en smelterijen
Materiaal: Polycarbonaat, groen Lichtreductie: 70 %
Temperatuurbereik: −40 °C tot +130 °C. Dikte: 1 mm. Gewicht: 110 g
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3M™ Peltor™
Gelaatsbescherming
3M™ vizierset H4
De duurzame vizierbevestiging van thermoplastisch materiaal is slagvast en zeer
temperatuurbestendig. Naast de handige pensluiting van de kunststof hoofdband heeft
het H4-vizier een handig koppelsysteem en een hoofdband met vijf standen voor extra
ondersteuning en draagcomfort.
Kleur: grijs

Kap van duurzame thermoplast die impactbescherming over een breed temperatuurbereik garandeert.

Pin-lock sluiting op de
kunststof hoofdband.

In vijf standen verstelbare
kapriem voor extra ondersteuning en draagcomfort.

Easy Change™ voor makkelijke uitwisseling van
het vizier.

3M™ vizierset H8
Dezelfde bevestiging als van de H8, maar met precisiesluiting op de hoofdband
voor een comfortabele, nauwe pasvorm

Kap van duurzame thermoplast die impactbescherming over een breed temperatuurbereik garandeert.

Kunststof nekband met ratelsluiting
voor nauwkeurige, comfortabele en
behaaglijke pasvorm.
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Easy change™ voor makkelijke uitwisseling van het
vizier.

3M™ vizieren WP-serie
Twee millimeter dik vizier van helder polycarbonaat met maten van 230 x 370
mm. Biedt uitstekende bescherming tegen impact (zware mechanische werkzaamheden), vloeistofspatten en hitte. Voor extra ondersteuning is het schild
aan de binnenkant van de houder aangebracht.
WP96: Vizier van helder polycarbonaat, dikte 2 mm (230 x 370 mm).
Impactbescherming tegen harde inslag en spatten van vloeistoffen.
WP98: Vizier van helder acetaat, dikte 1 mm (230 x 370 mm).
Bescherming tegen inslag en spatten van vloeistoffen en chemicaliën.
WP99: Condenswerend vizier van helder acetaat, dikte 1 mm (230 x 370 mm).

Product

Type vizier

Coating

Filter

WP96
WP98
WP99

PK, helder
Acetaat, helder
Acetaat, helder

-

UV
UV
UV

Bescherming tegen inslag en spatten van vloeistoffen en chemicaliën.
Ideaal bij hoge temperaturen (condenswerend).

3M™ vizier WP96M
Omhullend gaasvizier voor hoge temperaturen (230 x 370 mm).
De ideale gelaatsbescherming wanneer maximale ventilatie vereist is
(gieterijen enz.) overeenkomstig EN 1731.

3M™ lasvizier WP96
Polycarbonaat vizier, dikte 2 mm, met UV-, IR- en verblindingsbescherming
(lassen). Verkrijgbaar in de tinten 3,0 and 5,0 (maat 230 x 370 mm).

Product
WP96 IR 3.0
WP98 IR 5.0

Type vizier
PC-IR 3.0
PC-IR 5.0

Coating
Hardium
Hardium

Filter
Lassen
Lassen
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3M™ Peltor™ Helmen en viziersets
Feiten en afbeeldingen
Artikelcode Helmen
en viziersets

Materiaal schaal

Zweetband

G2000C **

ABS

Synthetisch

340 g

G2000D **

ABS

Leer

340 g

Temperatuurbereik (C)

EN-norm

Codering / klasse

-30° tot +50°

EN 397

−30 °C, ZV, SM

-30° tot +50°

EN 397

G2001C **

ABS

Synthetisch

340 g

-30° tot +50°

EN 397

G2001D **

ABS

Leer

340 g

-30° tot +50°

EN 397

G2001D ** 1000V

ABS

Leer

340 g

-30° tot +50°

EN 397

−30 °C, ZV, SM, 440 V AC,
1000 V-markering overeenkomstig
EN 50365

G3000C **

ABS

Synthetisch

310 g

-30° tot +50°

EN 397

−30 °C, SM

G3000D **

ABS

Leer

310 g

-30° tot +50°

EN 397

G3001C **

ABS

Synthetisch

310 g

-30° tot +50°

EN 397

G3001D **

ABS

Leer

310 g

-30° tot +50°

EN 397

G3001D ** 1000V

ABS

Leer

310 g

-30° tot +50°

−30 °C, ZV, SM, 440 V AC

−30 °C, SM, 440 V AC

“

EN 397

−30 °C, SM, 440 V AC,
1000 V-markering overeenkomstig
EN 50365

“

−30 °C

G3000C-10 **

ABS

Synthetisch

330 g

-30° tot +50°

EN 397

G3000D-10 **

ABS

Leer

330 g

-30° tot +50°

EN 397

82500-00000CP

Polyester-/ABSmengsel

Synthetisch

190 g

-30° tot +90°

EN 166

AOS 3. 9. B

82501-00000CP

Polyester-/ABSmengsel

Synthetisch

220 g

-30° tot +90°

EN 166

AOS 3. 9. B

Artikelcode vizieren en
ogenbescherming

Gaas/helder

Materiaal en
behandeling

VLT
(zichtbare lichtdoorlaatbaarheid)

Dikte

Maat mm (w x h),
inbegr. frame indien
toepasselijk

EN-norm

Codering / klasse

82701-00000CP

helder

PC

92 %

2,0 mm

370 x 230

EN166

2C-1,2 AOS 1. B. 9

71340-00000CP

helder

CA

92 %

1 mm

370 x 230

EN166

2C-1,2 AOS 1. F

71341-00000CP

helder

CA hardium +
condenswerend

92 %

1 mm

370 x 230

EN166

2C-1,2 AOS 1. F

82544-00000

gaas

staalgaas

n/a

n/a

370 x 230

EN1731

AOS EN1731 F

82545-00000

helder

PC

82 %

1,5 mm

370 x 230

EN166

2C-1,2 AOS 1. B. 9

82546-00000

groen

PC hardium

15 %

2,0 mm

370 x 230

EN166

3. AOS 1. B.9

82547-00000

groen

PC hardium

2%

2,0 mm

370 x 230

EN166

3. AOS 1. B.9

V6B

grijs

PC
condenswerend
krasbestendig

22 %

2,0 mm

n/a

EN166

Schakel: F
Lens: 5-3,1 AOS 1F

V6C

amberkleurig

PC
condenswerend
krasbestendig

87 %

2,0 mm

n/a

EN166

Schakel: F
Lens: 2-1,2 AOS 1F

V6E

helder

PC
condenswerend
krasbestendig

92 %

2,0 mm

n/a

EN166

Schakel: F
Lens: 2-1,2 AOS 1F

71360-00007

helder

PC
en schuimstof
condenswerend
krasbestendig

92 %

n/a

EN166

2C-1,2. AOS. 1 . BT . 9

*B=6 mm staal kogel (0,83 g) en 120 m/s, medium energie-impact
*B=6 mm staal kogel (0,83 g) en 45 m/s, lage energie-impact
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Gewicht

9

Codering / Verklaring

Specifieke toepassingen

“−30 °C” lage temperatuur, “ZV” zijdelingse vervorming, “SM” smeltmetaal

Industrie, constructiewerk, wanneer zijwaartse sterkte vereist is,
bosbouw

“−30 °C” lage temperaturen, “ZV” zijdelingse vervorming, “SM” smeltmetaal,
“440 V AC” elektrische isolatie

Industrie, elektrische werkzaamheden, wanneer zijwaartse sterkte
vereist is

“−30 °C” lage temperaturen, “ZV” zijdelingse vervorming, “SM” smeltmetaal,
“440 V AC” elektrische isolatie,
“EN 50365” voor gebruik in laagspanningsinstallaties.

Industrie, elektrische werkzaamheden, wanneer zijwaartse sterkte
vereist is

“−30 °C” lage temperaturen, “SM” smeltmetaal

Bosbouw, industrie, constructiewerk

“−30 °C” lage temperaturen, “SM” smeltmetaal, “440 V AC” elektrische isolatie

Industrie, elektrische werkzaamheden

“−30 °C” lage temperaturen, “SM” smeltmetaal, “440 V AC” elektrische isolatie,
“EN 50365” voor gebruik in laagspanningsinstallaties.

Industrie, elektrische werkzaamheden

“−30 °C” lage temperaturen, “SM” smeltmetaal

Wanneer een goede ventilatie en
een lampbevestiging vereist zijn

“3” Bescherming tegen vloeistoffen (druppels en spatten)
“B” Vereisten t.a.v de impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes
“9” Bescherming tegen smeltmetaal en hete vaste stoffen

Mechanische werkzaamheden,
chemische werkzaamheden,
metallurgie, lassen

Codering / Verklaring

Specifieke toepassingen

“1” Optische klasse voor lichtbreking (1, 2 of 3, waarbij 1 het beste niveau is).

Mechanische werkzaamheden

“1” Optische klasse voor lichtbreking (1, 2 of 3, waarbij 1 het beste niveau is).
“F” Vereisten t.a.v de impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes*.

Reserve-onderdelen / accessoires

Kleuren

RAL

PMS

GLF
GLF-B
GH2
V6*
HYG3
HYG4
G2E
GR3C
GR2B

lichtarmatuur en kabelhouder
houder voor veiligheidsbril
kinband
geïntegreerde veiligheidsbril
zweetband, kunststof (standaard)
zweetband, leer
band voor zes-punts binnenwerk
Regenscherm
Vizierafdichting

BB blauw
GP groen
GT grijs
GU geel
OR oranje
RD rood
VI wit

5015
6029
7001
1018
2004
3000
9010

2070-B
3070-G10Y
3502-B
0080-Y10R
0090-Y60R
1090-R
0502-Y

GH1 kinband
GH4 kinband
V6* geïntegreerde veiligheidsbril
HYG3 zweetband, kunststof (standaard)
HYG4 zweetband, leer
G2E band voor zes-punts binnenwerk
GR3C Regenscherm
GR2B Vizierafdichting
Fahrenheit ruimzichtbrillen

BB blauw
GP groen
GT grijs
GU geel
OR oranje
RD rood
VI wit
GB Hi-Viz

5015
6029
7001
1018
2004
3000
9010
–

2070-B
3070-G10Y
3502-B
0080-Y10R
0090-Y60R
1090-R
0502-Y
0070-G60Y

Mechanische en chemische
werkzaamheden

“F” Vereisten t.a.v de impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes*.

Oven

“1” Optische klasse voor lichtbreking (1, 2 of 3, waarbij 1 het beste niveau is).

Mechanische en chemische
werkzaamheden

“3” en “5” code voor anti-verblindingsfilter zonder infrarood-specificatie.
“3” = ultravioletfilter met goede kleurenherkenning
“5” = zonverblindingsfilter zonder infrarood-specificatie

Lassen

Schakel: “F” Vereisten t.a.v de impactbescherming tegen
hogesnelheidsdeeltjes*.
Lens: “5” zonverblindingsfilter zonder infrarood-specificatie
“3,1” grijswaardenummer, donkergrijs, donkerbrons of reflecterend

Mechanische
en buitenluchtwerkzaamheden

Mechanische werkzaamheden
Schakel: “F” Vereisten t.a.v de impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes*.
Lens: “2” Ultravioletfilter, goede kleurenherkenning.

“2C-1.2” ultravioletfilter, goede kleurenherkenning.
“1” Optische klasse voor lichtbreking (1, 2 of 3, waarbij 1 het beste niveau is).
“B” Vereisten t.a.v de impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes.

Mechanische
en buitenluchtwerkzaamheden
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3M™ Peltor ™ Helmen en viziersets
Feiten en afbeeldingen
Vizier
Artikelcode

Type

Materiaal*

Lichtreductie %

Condenswerend

Dikte

Maat mm (w x h)
inbegr. frame indien
toepasselijk

Gewicht

Temperatuurbereik
(C)

EN-norm

Codering
klasse

V2A

helder

CA

10

ja

1,0 mm

310 x 21 0

120 g

-40° tot +100°

EN 166

1F

V4D/V4DK

helder

CA

10

ja

1,0 mm

320 x 155

120 g

-40° tot +100°

EN 166

2F

V40D

helder

CA

10

ja

1,0 mm

320 x 155

140 g

-40° tot +100°

EN 166

2F

V4E/V4EK

groen

PC

70

1,0 mm

320 x 155

110 g

-40° till +130°

EN 166

5 - 2F

V40E

groen

PC

70

1,0 mm

320 x 155

130 g

-40° tot +130°

EN 166

5 - 2F

V2C

helder

PC

10

1,0 mm

310 x 21 0

110 g

-40° tot +130°

EN 166

1F

V4F/V4FK

helder

PC

10

1,0 mm

320 x 155

110 g

-40° tot +130°

EN 166

1F

V40F

helder

PC

10

1,0 mm

320 x 155

130 g

-40° tot +130°

EN 166

1F

V4H/V4HK

helder

PC

10

1,2 mm

320 x 155

120 g

-40° tot +130°

EN 166

3 - 1, 2 8
9 1F

V4K

helder

PC

10

1,2 mm

455 x 247

180 g

-40° tot +130°

EN 166

3 - 1, 2 8
9 1F

Vizier
Artikelcode

Type

Materiaal*

Lichtreductie %

Maasafmetingen

Dikte

Maat mm (w x h)
inbegr. frame indien
toepasselijk

Gewicht

Temperatuurbereik
(C)

EN-norm

Codering
klasse

Zwartgelakte
staalgaas

35

1,8 x 1,8 mm

280 x 160

75 g

n/a

EN 1731

S

35

1,8 x 1,8 mm

330 x 155

90 g

n/a

EN 1731

S

35

1,8 x 1,8 mm

330 x 155

110 g

n/a

EN 1731

S

45

1,0 x 1,0 mm

280 x 160

65 g

n/a

EN 1731

S

45

1,0 x 1,0 mm

330 x 155

70 g

n/a

EN 1731

S

25

1,8 x 2,5 mm

280 x 160

65 g

n/a

EN 1731

S

25

1,8 x 2,5 mm

330 x 155

80 g

n/a

EN 1731

S

25

1,8 x 2,5 mm

330 x 155

115 g

n/a

EN 1731

S

18 / 40

n/a

0,15 mm

330 x 155

80 g

n/a

EN 1731

S

18 / 40

n/a

0,15 mm

330 x 155

115 g

n/a

EN 1731

S

V1A

gaas

V4A/V4AK

gaas

V40A

gaas

V1B

gaas

V4B/V4BK

gaas

V1C

gaas

V4C/V4CK

gaas

V40C

gaas

V4J SV/ V4JK
SV

gaas (geëtst)

V40J SV

gaas (geëtst)

Zwarte
polyamide gaas

Zwartgelakt
roestvrij staalgaas

Zwartgelakt
geëtst roestvrij
staal

*CA = celluloseacetaat, chemicaliënbestendig en condenswerend
*PC = Polycarbonaat, impact- en krasbestendig
*F = 6 mm stalen kogel (0,83 g) en 45 m/s, lage energie impact
“S” = Mechanische vereisten, hoge sterkte
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g

8

Codering / Verklaring*

“1” Optische klasse voor lichtbreking (1, 2 of 3, waarbij 1 het beste niveau is).
“F” Vereisten t.a.v de impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes*.

Specifieke toepassingen

Reserve-onderdelen

Werkzaamheden waarbij gevaar bestaat voor inslag van
vaste deeltjes, bijvoorbeeld metaal- of houtbewerking.
Werken met chemicaliën.
V43 / V46 vizierhouder
V412 bevestigingskit
4D reserve-scherm

“2” Optische klasse voor lichtbreking (1, 2 of 3, waarbij 1 het beste niveau is).
“F” Vereisten t.a.v de impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes*.

V431 vizierhouder
V413 bevestigingskit
4D reserve-scherm
“5” code voor anti-verblindingsfilter zonder infrarood-specificatie.
(“5” = zonverblindingsfilter zonder infrarood-specificatie).
“2” Optische klasse voor lichtbreking (1, 2 of 3, waarbij 1 het beste niveau is).
“F” Vereisten t.a.v de impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes*.

“1” Optische klasse voor lichtbreking (1, 2 of 3, waarbij 1 het beste niveau is).
“F” Vereisten t.a.v de impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes*.

Voor gassolderen en hoogovens.

V43 / V46 vizierhouder
V412 bevestigingskit
4D reserve-scherm
V431 vizierhouder
V413 bevestigingskit
4E reserve-scherm

Door zijn uitstekende kras- en impactbestendigheid is dit
vizier ideaal voor slijpen en kappen van metalen.

V43 / V46 vizierhouder
V412 bevestigingskit
4D reserve-scherm
V431 vizierhouder
V413 bevestigingskit
4F reserve-scherm

8

“3-1.2” ultravioletfilter, goede kleurherkenning.
“8” bescherming tegen elektrische kortsluitingsbogen.
“9” Bescherming tegen smeltmetaal en hete vaste stoffen.
“1” Optische klasse voor lichtbreking (1, 2 of 3, waarbij 1 het beste niveau is).
“F” Vereisten t.a.v de impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes*.

g

Codering / Verklaring

Specifieke toepassingen

“S” Mechanische vereisten*

Bos-en tuinbouw

Elektrische werkzaamheden, werkzaamheden met
inslagrisico van smeltmetaal en hete vaste stoffen.

V43 / V46 vizierhouder
V412 bevestigingskit
4D reserve-scherm

Zie V4H/V4HK. Extra brede bescherming met volle gelaatsbescherming maar tevens minder bewegingsvrijheid.

V46 vizierhouder
V412 bevestigingskit
4K reserve-scherm
Reserve-onderdelen

V43 / V46 vizierhouder
V412 bevestigingskit
4A reserve-scherm
V431 vizierhouder
V413 bevestigingskit
4A reserve-scherm

“S” Mechanische vereisten*

Bosbouw, tuinbouw en elektrische werkzaamheden -

V43 / V46 vizierhouder
V412 bevestigingskit
4B reserve-scherm

“S” Mechanische vereisten*

Bos-en tuinbouw

V43 / V46 vizierhouder
V412 bevestigingskit
4C reserve-scherm
V431 vizierhouder
V413 bevestigingskit
4C reserve-scherm

“S” Mechanische vereisten*

Bos-en tuinbouw

V43 / V46 vizierhouder
V412 bevestigingskit
4J SV reserve-scherm
V431 vizierhouder
V413 bevestigingskit
4J SV reserve-scherm
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PeltorTM helm G2000 SolarisTM met Lite-ComTM Pro Headset

22
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Vereende aanpak leidt tot meer veiligheid
Sinds 2008 maken de gerenommeerde producten van Peltor™ en E-A-R™ deel uit van het 3M-assortiment gehoor, oog-, gelaat- en
hoofdbeschermingsmiddelen. U zult voordeel hebben bij de krachtenbundeling van deze ondernemingen die een wereldwijde trend
hebben gezet op het gebied van de bedrijfsgezondheid. Beveilig uzelf en uw personeel beter dan voorheen met een professionele
beschermingsuitrusting die aan al uw vereisten voldoet en perfect op uw individuele toepassingen afgestemd is.

Investeren in kwaliteit
U zult als klant en gebruiker enorm veel voordeel hebben bij het nieuwe programma van 3M: met toegenomen krachten kunnen
we persoonlijke beveiligingsproducten ontwikkelen die nóg beter zijn qua bescherming, comfort en degelijkheid en daardoor uw
productiviteit verhogen. Kwaliteit innovatie en know-how zullen steeds kenmerkend blijven voor onze producten – voor verhoogde
persoonlijke veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.
Voor al uw vragen over bedrijfsgezondheid blijven wij tot uw getrouwe gesprekspartners tot uw beschikking, met dezelfde goede
service die u van ons gewend bent.

Een breed assortiment persoonlijke
beschermingsmiddelen
De gezamenlijke productenportfolio van 3M™, Peltor™ en E-A-R™ bevat hoogwaardige, innovatieve oplossingen voor de persoonlijke
bescherming op de arbeidsplaats. Hieronder een paar voorbeelden:

Adembescherming

Actieve en passieve gehoorbescherming

Gelaatsbescherming

Hoofdbescherming

Beschermende kleding

Lasbescherming

