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Onze missie
Het voortdurend aan onze klanten leveren van de beste 
oplossingen die de arbeidsomstandigheden, het welzijn 
en de gezondheid van haar medewerkers op de werkplek
optimaliseren. In een open en langdurige relatie.
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Toegevoegde waarde door diensten en services.

Van productspecificatie tot productselectie.

Advies van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie tot productspecificatie.

Protal Modular Safety System

4

Protal Modular Safety System

Intersafe ondersteunt klanten die op zoek zijn naar een uniforme aanpak in meerdere landen. Intersafe heeft een werkwijze ontwikkeld die de problematiek inzichtelijk maakt. Wij
noemen deze aanpak het Protal Modular Safety System. Met behulp van dit systeem kunnen wij - volgens een ruimschoots in de praktijk bewezen aanpak - producten en diensten
standaardiseren en het gehele inkooptraject rationaliseren. Zowel productinhoudelijk, logistiek, veiligheidstechnisch, financieel en administratief.
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4
Assortiment
Op het gebeid van pbm’s zijn er wereldwijd duizenden
fabrikanten. Bij een bezoek aan een van de vele
vakbeurzen is het tegenwoordig heel normaal om van
1 productgroep, bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, meer
dan 200 fabrikanten van aan te treffen! Allemaal proberen
zij de aandacht te trekken met meerdere merken,
uitvoeringen, kleuren en technische snufjes. 

Onze Productmanagers streven ernaar u een
uitgebalanceerd assortiment aan te bieden. Zowel in
prijsstelling, toepassingsgebied en uitvoering.
Dit assortiment is een goede weerspiegeling van de
behoefte en het aanbod in de markt. Het resultaat van
deze selectie vindt u in deze catalogus. 

1
Innovatie
Intersafe wil zich graag onderscheiden in de markt als dé
Europese pbm-leverancier. Dat dwingt ons er toe om te
blijven innoveren. Daarom zijn wij steeds op zoek naar
nieuwe leveranciers, nieuwe producten en nieuwe
diensten en services die nóg beter aansluiten bij uw
wensen en behoeftes.

2
Klantgerichtheid
In alles wat wij doen, staat de klant centraal. Het
uitgangspunt hierbij is steeds de risico’s binnen úw bedrijf
en de oplossing die daar het beste bij past. Intersafe
denkt met u mee op basis van de aanwezige informatie in
uw bedrijf die aan Intersafe wordt verstrekt.

3
Expertise
Steeds meer wet- en regelgeving verschuift naar een
Europees niveau met regelmatige aanpassingen en
veranderingen. Daarom is het goed om te weten dat
Intersafe zowel hooggekwalificeerde productspecialisten
als veiligheidskundigen in dienst heeft. Wij nodigen u van
harte uit hiervan gebruik te maken. 

De 4 pijlers van Intersafe

Kernwaarden

Wij hanteren hierbij vier kernwaarden:

Susan Safety

Kent u Susan Safety al?  Susan zal u helpen in uw zoektocht naar de
producten en diensten die Intersafe te bieden heeft. Bedrijven
hebben over het algemeen te maken met complexe
veiligheidsprojecten waarbij beslist geen risico’s mogen worden
genomen. Het is hierbij van groot belang dat de juiste pbm’s worden
gekozen. In deze zoektocht kan Susan een belangrijke rol spelen. Zij
vertegenwoordigt alle kennis die aanwezig is binnen Intersafe. U zult
haar daarom regelmatig tegenkomen bij het raadplegen van de
catalogus. Zij geeft tips bij producten en legt spelregels uit. Deze tips
gaan uitsluitend over het betreffende hoofdstuk. Laat u verder altijd
goed adviseren over complexe risico's. De klant dient altijd zelf te
verifiëren of en is zelf verantwoordelijk dat de producten geschikt zijn
voor de hem voor ogen staande toepassing.

TIP
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Vanuit de geldende wet- en regelgeving zal door uw
onderneming een gevalideerde Risico Inventarisatie en -
Evaluatie moeten worden gemaakt. Intersafe kan u hierbij
assisteren. Op basis daarvan kan door u een passend
arbobeleid worden ontwikkeld en geïmplementeerd dat
zorgdraagt voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de
mensen in de organisatie. Intersafe heeft een team van eigen
trainers en consultants.

Dienstverlening
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Veilig en gezond werken. Dat is in de kern waar al onze activiteiten om draaien.
Risico’s onderkennen en daar vervolgens adequaat mee omgaan. Niet alleen
omdat het wettelijk verplicht is, maar omdat het om mensen gaat. 

Risico’s onderkennen is een vak apart. Een echt specialisme. Het verschil tussen veilig
en gezond of risicovol kan in ogenschijnlijk onbelangrijke details zitten. Dat is de waarde
van de ervaring van de consultants van Intersafe Services B.V., onze Veiligheids-
kundigen. Experts op het vlak veiligheid, arbeidshygiëne en ergonomie. Zij kijken met
een getraind oog naar de wijze waarop uw mensen werken, om dan tot een zeer
praktisch inzicht te komen.

De expertise van onze consultants is op drie manieren in te zetten: projectmatig, 
op detacheringbasis of structureel voor een aantal dagdelen per maand.

Intersafe ziet consultancy als een echte ‘hands on’-activiteit. Een advies is net zo goed
als de uitwerking ervan. Juist in de uitvoering en de keuze voor de juiste middelen moet
het advies zijn waarde bewijzen. De consultancy strekt zich uit over drie
aandachtsvelden: veiligheid, arbeidshygiëne en ergonomie. U kunt de expertise van
onze consultants van Intersafe Services B.V. op verschillende manieren benutten. 
Consultants op projectbasis vangen pieken op of ondersteunen bij projecten als
nieuwbouw en onderhoud. Consultants met specifieke vakkundigheid kunnen
aanvullend zijn op uw eigen deskundigheid. Voor dit laatste beschikt Intersafe Services
B.V. bovendien over een groep met freelancers op verschillende niveaus (MVK en HVK)
en disciplinese.

Veiligheid
De veiligheidsdeskundigen van Intersafe Services B.V. bieden een heel scala aan
activiteiten:
• Uitvoering van de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
• Voorlichting geven over veilig gedrag en gebruik van persoonlijke

beschermingsmiddelen (pbm’s);
• Complete begeleiding rond bedrijfshulpverlening (BHV);
• Beoordeling van gebouw/procesgebonden veiligheidsaspecten;
• Begeleiding van de certificering Veiligheids Checklist Aannemers (VCA);
• Totale veiligheidskundige projectbegeleiding.

Arbeidshygiëne
Een arbeidsrisico hoeft niet altijd direct tot gezondheidsschade te leiden. Sommige
risico’s hebben pas op langere termijn een negatief effect. Denkt u bijvoorbeeld aan het
werken in schadelijk geluid of met gevaarlijke stoffen. Een onderzoek naar lange termijn
effecten kan de gezondheidsrisico’s tijdig elimineren.

Ergonomie
Rug- en andere klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zijn vaak een
belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zeker bij een
gemiddeld ouder wordende populatie medewerkers is aandacht voor de fysieke
belasting van uw medewerkers erg belangrijk. Intersafe benadert een dergelijk
vraagstuk op systematische wijze door rekening te houden met de werkorganisatie en
taakinhoud, de fysieke belasting, ergonomische aspecten en fysische factoren.

Het fundament: Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
Niet voor niets noemden we hiervoor de RI&E als eerste. Dit instrument vloeit
rechtstreeks voort uit de Arbowet. Deze houdt werkgevers wettelijk verantwoordelijk
voor een veilige en gezonde werkomgeving. Intersafe Services B.V. heeft de expertise in
huis om de voorschriften te vertalen naar een gedegen arbobeleid. De RI&E blijft ook
hierna centraal staan.

RI&E opstellen en actueel houden
Risico’s op het werk kunnen allerlei gedaantes aannemen. Ze kunnen op korte of lange
termijn negatieve effecten, lichamelijke of mentale gevolgen hebben. Een RI&E vereist
dus een brede blik, een systematische aanpak en veel ervaring. De consultants van
Intersafe Services B.V. ondersteunen u op professionele wijze bij deze continue cyclus.
Deze kent in grote lijnen de volgende stappen:
• Bedrijfs- en werkplekbezoek;
• Arbo-enquêteonderzoek;
• Rapportage;
• Plan van Aanpak.

Jaarlijks houden onze consultants in nauwe samenspraak met u het Plan van Aanpak
actueel. Dit op basis van bedrijfsbezoek en gesprekken met medewerkers. We passen
oude documenten – na ruggespraak met de verantwoordelijken - waar nodig aan en
verwerken die in een nieuw concept Plan van Aanpak. Zo is gewaarborgd dat de
werkomstandigheden voldoen aan de voorschriften van de Arbowet.

Actuele RI&E en actief arbobeleid met unieke software
Intersafe Services B.V. heeft tijdig gesignaleerd dat veel bedrijven enige moeite hebben
hun Plan van Aanpak op te volgen en de arbeidsomstandigheden ermee in lijn te
brengen. Hier speelt juiste managementinformatie een rol bij. Die informatie is nodig
om, voor alle functies, afdelingen en/of locaties, de risico’s te monitoren en te
beheersen. Mits goed toegepast, kan digitalisering helpen. Omdat de meeste digitale
RI&E-vragenlijsten niet optimaal zijn, heeft Intersafe Services B.V, een eigen web-based
applicatie ontwikkeld. In de database kunnen alle relevante gegevens worden ingevoerd
en eenvoudig worden teruggevonden. Uw bestaande RI&E en Plan van Aanpak zijn
eenvoudig in dit nieuwe platform in te voeren en vervolgens up to date te houden.

12

Digitaal
risicomanagementsysteem

Met een digitaal risicomanagementsysteem kunt
u risico’s actiever beheersen. U heeft per locatie
en/of afdeling helder inzicht in de status van uw
Plan van Aanpak.

TIP
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Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
Het is bekend dat een goed Arbobeleid begint bij een systematisch onderzoek naar de
risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de mensen in de
organisatie. Maar hoe we dit beleid moeten ontwikkelen en implementeren op basis van
een gevalideerde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een vak apart. Zeker
omdat er aan allerlei wettelijke verplichtingen moet worden voldaan. Wij kunnen uw
organisatie hierbij van dienst zijn.
RI&E in het kader van het persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) beleid
Deze RI&E is specifiek gericht op de selectie en keuze van pbm's. Om de juiste
specificaties vast te kunnen stellen is een inventarisatie en evaluatie van alle mogelijke
gevaren in relatie tot werk en werkomstandigheden nodig. Hierbij zijn 3 aspecten
essentieel:
1. Er moet vooral aandacht zijn voor eventuele niet-vermijdbare gevaren op de werkplek
die alleen maar door persoonlijke beschermingsmiddelen beheerst kunnen worden.

2. Voor de toepassing en inzetbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen moet
een reeks aan factoren beoordeeld worden. Bijvoorbeeld:
• Is er voldoende inzicht in de niet-vermijdbare gevaren op de werkplek en de wijze

waarop persoonlijke beschermingsmiddelen hier bescherming tegen kunnen
geven? 

• Is er voldoende bekend over de kenmerken van de in gebruik zijnde
beschermingsmiddelen en de manier waarop deze gebruikt moeten worden (is er
bijvoorbeeld een duidelijke gebruiksaanwijzing)? 

• Zijn de beschermingsmiddelen voldoende mate afgestemd op de ergonomische
eisen en de individuele (gezondheids-) eigenschappen van de gebruiker? 

3. Specifieke aandacht bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen. 

13www.intersafe.eu

Advies

Productselectie

Pbm profielen
In deze fase wordt op basis van de specificatie (RI&E) de keuze voor een specifiek
product gemaakt. De keuze van type persoonlijke beschermingsmiddelen en de manier
waarop die moeten worden toegepast is afhankelijk van factoren: 
• De ernst van het gevaar;
• De tijdsduur en de frequentie van de blootstelling;
• De kenmerken van de werkplek;
• De omgevingskenmerken (zoals binnen, buiten of klimaatomstandigheden);
• Inbreng van de gebruiker. Immers, het draagcomfort bepaalt in sterke mate of de

gebruiker een persoonlijk beschermingsmiddel ook werkelijk gebruikt;

• Afstemming van de verschillende soorten beschermingsmiddelen, als deze gelijktijdig
gedragen dienen te worden;

• De toepassingsmogelijkheden en de kwaliteitseisen van het persoonlijke
beschermingsmiddel zelf;

• De gebruiksmogelijkheden en het te bereiken beschermingsniveau van het
persoonlijke beschermingsmiddel;

Per functie/taak wordt vastgelegd, wat de factoren zijn, aan welke specificaties de
pbm's moeten voldoen en voor welke specifieke pbm (Merk, type,etc.) is gekozen.

Evaluatie pbm beleid
De doelmatigheid van de persoonlijke beschermingsmiddelen moet regelmatig
beoordeeld worden. Dit kan aan de hand van: 
• Ervaringen in de praktijk; 
• Wijzigingen in het productieproces; 
• Wijzigingen in de organisatie; 
• Veranderingen in de constructie of het ontwerp van persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Opleiding en training
Veilig en gezond werken is voor de continuïteit van bedrijven van groot belang. Het
opleiden en trainen van medewerkers is hierbij een essentieel onderdeel. 
Intersafe Services B.V. kan u helpen bij het vergroten van de veiligheid en gezondheid
binnen uw organisatie. Door meer inzicht in de risico's, de mogelijke
beheersmaatregelen en het juiste gebruik ervan kan het veiligheidsniveau in uw
organisatie worden verhoogd. 
Intersafe maakt onderscheid in trainingen op drie niveaus: 
• Gedrag;
• Veiligheidsmanagement;
• Toolboxmeetings;
Het opleidingsportfolio wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. 

Toegevoegde waarde

Consultancy binnen Intersafe wordt
uitgevoerd in 3 stappen.
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Veilig werken bij schadelijk geluid

Geluidsmeting/dosimetrie
Geluid op de arbeidsplaats kan een negatieve invloed hebben op veiligheid, gezondheid
en welzijn. De Arboregelgeving geeft aan dat, in ieder geval, een geluidsniveau boven of
gelijk aan 80 dB(A), moet worden voorkomen. Door het meten van geluid op de
arbeidsplaats, kan worden vastgesteld of er sprake is van een te hoog geluidsniveau en
welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden. Ook bij de keuze van
gehoorbescherming is het noodzakelijk dat er vooraf een geluidsonderzoek plaatsvindt. 

QuickScan Geluid
Wanneer u een QuickScan Geluid laat uitvoeren, heeft u binnen een dagdeel inzicht in
uw geluidsproblematiek. Een consultant van Intersafe Services B.V. komt met moderne
geluidsapparatuur uw geluid beoordelen. Er wordt een aantal metingen gedaan.
Uw situatie wordt beoordeeld en u krijgt een rapport waarin wordt aangegeven wat de
situatie is. Hiermee heeft u inzicht in de geluidsbronnen en heeft u een indicatie of
medewerkers worden blootgesteld aan schadelijk of hinderlijk geluid.

Voorlichting
Medewerkers die aan geluid worden blootgesteld, zullen regelmatig voorgelicht moeten
worden over de gevaren van geluid. Intersafe Services B.V. heeft voorlichtingsmateriaal
voorhanden wat op verzoek specifiek wordt gemaakt voor de organisatie. Zo kunnen
meetresultaten of de gegevens van een gehooronderzoek worden opgenomen in de
presentatie. 

Audiometrie
Medewerkers die worden blootgesteld aan schadelijk geluid hebben het recht
regelmatig een gehooronderzoek te ondergaan. Intersafe Services B.V. biedt deze
mogelijkheid door op uw locatie het gehooronderzoek aan te bieden. Medewerkers
kunnen de test ondergaan en krijgen individuele terugkoppeling. Op basis van alle
resultaten wordt een groepsanalyse opgesteld welke aan de organisatie wordt
teruggekoppeld. Deze groepsanalyse kan worden gebruikt om maatregelen te treffen,
maar is ook te gebruiken in een voorlichting of toolbox.

Intersafe biedt een breed scala aan producten die kunnen dienen als oplossingen. U
kunt hierbij onder andere denken aan otoplastieken, kappen en oordoppen. In het
hoofdstuk gehoorbescherming vindt u hier meer informatie over.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Advies werken met gevaarlijke stoffen
Werkt uw bedrijf met gevaarlijke en/of toxische stoffen, dan is het noodzakelijk dat u
daar beleid op ontwikkelt en bijhoudt. Het is dan uiteraard zaak eerst te weten om
welke stoffen het gaat en welke risico’s deze met zich meebrengen. Dit luistert nauw.
Daarom heeft Intersafe Services B.V. een specifieke RI&E Gevaarlijke Stoffen
ontwikkeld. Hierbij hanteren we de wettelijke bepalingen die op dit terrein van kracht
zijn. 
Dit houdt in:
• Lopen medewerkers kans op blootstelling aan stoffen, gassen en dampen die nadelig

kunnen zijn voor de veiligheid en gezondheid, dan moet uw bedrijf een RI&E
uitvoeren. Het gaat daarbij om de aard, mate en duur van de mogelijke blootstelling; 

• In de inventarisatie moet minstens beschreven zijn om welke stoffen het gaat, in welke
situaties blootstelling kan plaatsvinden en op welke wijze dit kan plaatsvinden.
Daarnaast moet ook worden vastgesteld wat het blootstellingsniveau tijdens de
werkzaamheden is. 

QuickScan 
Dit instrument is een goed vertrekpunt. Het geeft snel en volledig inzicht in de risico’s
binnen uw bedrijf. De consultant van Intersafe inventariseert en beoordeelt de
aanwezige stoffen. Een compacte rapportage aan het management geeft advies over
stoffen die nodig zijn voor het bedrijfsproces, over mogelijk te verwijderen stoffen en
over de blootstellingsriscico’s.

QuickScan

Wanneer u een QuickScan Geluid laat uitvoeren,
heeft u binnen een dagdeel inzicht in uw
geluidsproblematiek.

TIP

Intersafe ondersteunt klanten die op zoek zijn naar een uniforme aanpak. Met de Protal Cube Modular Safety System
heeft Intersafe een unieke methode dit op een professionele manier te doen. Als er naar Consultancy wordt gekeken,
voert Intersafe Services B.V. eerst de RI&E uit. Op basis daarvan volgt de productselectie en biedt Intersafe vervolgens
uiteenlopende producten en diensten om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Hierna volgen verschillende totaalconcepten waarbij Intersafe Services B.V. u kan ondersteunen om alle medewerkers
binnen uw bedrijf zo veilig mogelijk te laten werken. 
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Veilig werken met hoogteverschillen

Advies werken met hoogteverschillen
Werken op een hoogte van meer dan 2,5 meter, wordt in de Arbowet omschreven als
een risicovolle taak. De werkgever is verplicht dit type risico periodiek te inventariseren
en schriftelijk vast te leggen. En wat nog belangrijker is: u wilt weten hoe u die risico’s
wegneemt of verkleint. Intersafe Services B.V. ondersteunt u daarbij met diverse
producten en diensten.

Valbeveiligingsmiddelen
Bij Intersafe vindt u ook allerhande valbeveiligingsmiddelen, zoals harnassen, gordels,
lijnen en valblokken. Ook hierover leest u meer in het hoofdstuk Valbeveiliging. 

Training
Materialen zijn zo goed als degene die ze gebruikt. Daarom verzorgt Intersafe 
Services B.V. trainingen in veilig klimmen en werken op hoogte met ladders, steigers,
hoogwerkers en pbm’s. De cursisten worden zich bewust van de gevaren van het
werken op hoogte, kunnen daardoor het risico minimaliseren en gaan ook vakkundig
om met hun materiaal. 

Blootstellingsonderzoek 
Dit onderzoek gaat dieper in op details. Er wordt gekeken naar de taken die
medewerkers uitvoeren en onder welke omstandigheden ze dat doen. De consultant
van Intersafe Services B.V. kijkt scherp naar de frequentie en duur van de activiteiten.
Deze onderzoeksprojecten worden uitgevoerd op basis van de NEN-EN 689. De
beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen wordt vergeleken
met de grenswaarden en de meetstrategie.

Arbeidshygiënische strategie
Na het onderzoek wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Dit op basis van een
arbeidshygiënische strategie en inzicht in de nodige verbetermaatregelen.

Keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen: pbm-profiel
Uit de RI&E Gevaarlijke Stoffen kan blijken dat sommige medewerkers met pbm’s
moeten werken. Op basis van die RI&E kan nu een gerichte keuze uit het grote aanbod
pbm’s gemaakt worden.

Voorlichting en instructie
Intersafe vindt dat betrokkenheid van medewerkers een sleutelfactor is. Zij moeten als
geen ander beseffen welke risico’s ze lopen en hoe ze zich daartegen kunnen
beschermen. Intersafe Services B.V. verzorgt voor uw bedrijf op maat gemaakt
voorlichtingsmateriaal over de meetresultaten in uw bedrijf. Daarnaast kunt u putten uit
het specifieke voorlichtingsmateriaal van de diverse pbm’s.
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Training en Opleidingen

Veilig en gezond werken

18 Opleidingen
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Veilig en gezond werken is geen vanzelfsprekendheid. Vaak vereist het zekere kennis.
Hoe moet je omgaan met verschillende beschermingsmiddelen of materialen?
Opleidingen, trainingen en instructies zijn essentieel voor het welzijn van uw mensen en
de continuïteit van uw bedrijf. Daarnaast is het als werkgever belangrijk om ervoor te
zorgen dat uw mensen de juiste opleiding en/of voorlichting met betrekking tot veilig
werken hebben gekregen.

Bij sommige werkzaamheden is een specifieke opleiding verplicht. Denkt u bijvoorbeeld
aan het besturen van een heftruck of aan het meten van gassen. Ook in het kader van
VCA, EHBO en BHV is opleiding een must.
Bovendien zijn er trainingen met een instructief karakter. Dit zijn trainingen die iemand
nodig heeft om een functie goed en veilig uit te kunnen voeren. Na deze trainingen
kunnen medewerkers veilig werken op hoogte, in besloten ruimtes of op de eigen
werkplek. Ook toolboxmeetings zijn instructief van aard.

Intersafe Services B.V. verzorgt trainingen en opleidingen voor zowel leidinggevenden
als medewerkers. Deze kunnen vrijwel altijd in-company gegeven worden. 
Desgewenst kunnen ze volledig op uw organisatie worden toegesneden. 
Zo zijn bijvoorbeeld de arbocursussen modulair van opzet, waardoor maatwerk
gegarandeerd is. De trainers van Intersafe Services B.V. hebben de didactische
vaardigheden en kennis om de stof op het juiste niveau aan te bieden: aan
beleidsmakers, medewerkers in het middenkader of operationele medewerkers.

18



Toegevoegde waarde

Opleidingen
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Intersafe Services B.V. kan periodiek een managementrapportage van de al uitgevoerde
en nog ingeplande trainingen en opleidingen verzorgen. U heeft zo een compleet
overzicht van de behaalde certificaten en het opleidingsniveau van uw medewerkers.

19www.intersafe.eu

Trainingscentrum

Intersafe Services B.V. beschikt over een eigen
trainingscentrum voor veilig werken op hoogte. 

TIP

Productselectie

Ons opleidingsprogramma is onder te verdelen in twee hoofdgroepen. Enerzijds zijn er
de opleidingen en voorlichtingen die gerelateerd zijn aan onze producten. Anderzijds
bieden we functiegebonden opleidingen, met certificaat. Hieronder treft u het
opleidingsoverzicht aan. Dit is een selectie van wat Intersafe Services B.V. biedt.

Wilt u meer informatie en/of advies bij uw keuze, neemt u dan contact op met 
uw Customer Service medewerker.

Opleiding Duur Minimum – maximum aantal deelnemers
Preventiemedewerker basis 4 dagdelen 7 – 16
Preventiemedewerker vervolg 4 dagdelen 7 – 16
BHV 2 dagen Maximaal 12
BHV herhaling 1 dag Maximaal 12
Ploegleider BHV 3 dagen Maximaal 16
Hoofd BHV 4 dagen Maximaal 10
Basisopleiding EHBO 4 dagen Maximaal 10
Herhalingscursus EHBO 2 dagen Maximaal 10
Kleine blusmiddelen 0,5 - 1 dag Maximaal 12
VCA 2 dagen 7 – 16
VCA E-learning 2 dagen, zelf in te delen 1
VCA VOL 2 dagen 7 – 16
VCA VOL 2 dagen, zelf in te delen 1
Stimuleren van veilig gedrag / Veiligheidsmotivatie training Maatwerk 7 – 12
Keuze en gebruik van pbm’s Maatwerk 7 – 16
Cursus gasmeten 2 dagen Maximaal 12
Cursus gasmeten herhaling 1 dag Maximaal 12
Basistraining veilig werken op hoogte 1 dagdeel 7 – 12
Redden van personen op hoogte 1 dag Maximaal 10
Veilig werken met gevaarlijke stoffen 1 dagdeel Maximaal 12
Etikettering en veiligheidsinformatie (REACH) 1 dagdeel Maximaal 12
Opslag van gevaarlijke stoffen Maatwerk Maximaal 12
Toolbox 1 dagdeel 7 – 16
• Geluid
• Gevaarlijke stoffen
• Werken op hoogte
• Oogletsel
Ergocoach 1 - 2 dagen 10-15
RSI/CANS voorlichting 1,5 uur Maximaal 12
Fysieke belasting 1 dagdeel 7 – 16
Rugsparend werken Maatwerk 7 – 16
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3 Valbeveiliging 23

4 Klimmaterialen 41

5 Nooddouches 51

6 Meetinstrumenten 65

Veiligheidsmiddelen

Vanuit het plan van aanpak wordt getracht de bron van het
gevaar te bestrijden. Is dat niet mogelijk, dan is het
toepassen van veiligheidsmiddelen als valbeveiliging,
nooddouches en het werken met detectieapparatuur een
must. 
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Risico-analyse

Werken op hoogte of in diepte is altijd risicovol. In zulke situaties is een goede
valbescherming pure noodzaak, zoals voorzieningen als leuningen of borstweringen.
Dergelijke voorzieningen zijn niet altijd mogelijk. Een goed alternatief is persoonlijke
valbeveiliging, bijvoorbeeld met harnasgordels en lijnen. 

De keuze voor goede valbescherming wordt bepaald op basis van de Risico
–Inventarisatie en –Evaluatie  (RI&E) en hangt af van drie factoren:
1 Werksituatie;
2 Aard van de werkzaamheden;
3 Valrisico.

De sales engineers van Intersafe Services B.V. helpen u graag en deskundig met een 
Risico –Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). 

Norm Omschrijving
EN 341 Reddingsafdalingsmaterieel 
EN 353-1 Meelopende valbeveiliging met starre ankerlijn
EN 353-2 Meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn
EN 354 Veiligheidslijnen
EN 355 Schokdempers 
EN 358 Systemen voor werkpositionering
EN 360 Valbeveiligers met automatische lijnspanners
EN 361 Harnasgordels
EN 362 Koppelingen
EN 363 Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen
EN 365 Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek

onderzoek, reparatie, merken en verpakking 
EN 795 Verankeringsvoorzieningen
EN 813 Zitgordels
EN 1496 Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden
EN 1497 Reddingsgordels
EN 1498 Reddingslussen
EN 1891 Kernmantellijnen met geringe rek



Valfactoren

Valfactor 2
Zit het verankeringspunt onder of op dezelfde hoogte als de voeten van de gebruiker?
Dan kan er een valafstand ontstaan van tweemaal de lengte van de vanglijn voordat de
valdemper (max. 1,75 m) in werking treedt. 

Valfactor 1
Zit het verankeringspunt op ongeveer dezelfde hoogte als het bevestigingspunt van het
harnas of daarboven? Dan is er kans op een vrije val. De diepte van die val is gelijk aan
de lengte van de vanglijn vóórdat de valdemper in actie komt (max. 1,75 m) om de val
te stoppen. 

Valfactor 0
Zit het verankeringspunt boven het hoofd van de gebruiker en staat de vanglijn
gespannen tussen het ankerpunt en de gebruiker? Dan wordt de vrije valhoogte korter.
De maximale valafstand is dan 1,75 m (dit is de maximale lengte van de valdemper). 

Pendule-effect
De levenslijn is bij voorkeur verticaal boven de werkplek bevestigd. Als dat namelijk niet
het geval is, maakt de gebruiker bij een val een pendelbeweging. Hij of zij kan dan
tegen van alles aanstoten: wanden, balken, ruiten. Of zelfs de grond raken. Daarom is
het belangrijk om vooraf de valweg te bepalen en vast te stellen of de vrije valruimte
voldoende is. 
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Bij de keuze van valbeveiliging speelt het begrip ‘valfactor’ een belangrijke rol. Het is belangrijk om verbindingsmiddelen en ankerpunten zorgvuldig te kiezen. We onderscheiden
vier soorten valfactoren;

- Valfactor 2
- Valfactor 1
- Valfactor 0
- Pendule-effect.

Bron: "Miller by Honeywell" en Petzl



Categorieën valbeschermingsmiddelen

1 Valstop
Deze dient te voorkomen dat een gebruiker na een val op een onderliggend niveau
terecht komt.

2 Hangend werk
Hiermee kan de gebruiker werken met twee vrije handen, met de benen neerwaarts,
hangend en dubbel aangelijnd in een daarvoor geschikt harnas.  

3 Positionering/gebiedsbegrenzing
Dit wordt gebruikt om te voorkomen dat de gebruiker een bepaald punt met valrisico
kan bereiken. 

4 Redding
Na een val moet een (eventueel gewond) persoon gered of geëvacueerd worden. Deze
moet dan voorzien zijn van specifieke uitrusting voor redding en evacuatie.

In Europa is voor het werken op hoogte met persoonlijke (val)beschermingsmiddelen een standaard omschrijving voor die middelen
geformuleerd. Vier termen zijn belangrijk.
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Bron: "Miller by Honeywell"



Toegevoegde waarde

Training en opleiding
Om goed en veilig te werken met valbeschermingsmiddelen is een gedegen instructie
voor gebruikers zeer aan te bevelen. Daarom verzorgt Intersafe Services B.V.
toolboxmeetings, een basistraining ‘Veilig werken op hoogte’ en de training ‘Redden op
hoogte’

Onderhoud en Inspectie
Valbeschermingsmiddelen dienen minimaal jaarlijks gekeurd en geïnspecteerd te
worden door een deskundige. 

Elk artikel moet minimaal 1 keer per jaar en na iedere val worden gekeurd op gebreken
en/of beschadigingen door iemand die daartoe deskundig is en waarbij een gedegen
administratie wordt bijgehouden. Ieder artikel moet gekeurd en beoordeeld worden als
deze door de gebruiker afzonderlijk kan worden toegepast (een lijn met aangesplitste
musketonhaak is dan een compleet artikel).
Intersafe Services B.V. heeft een keuringsdienst die veiligheidsmateriaal kan kleuren.
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Productselectie

Intersafe Services B.V. biedt u een breed assortiment valbeschermingsmiddelen. U kunt
kiezen uit onder andere leuningen voor zowel tijdelijke als permanente toepassingen.
Het assortiment omvat uiteraard ook harnassen en permanent aangebrachte
ankervoorzieningen.

Projecten op maat
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Harnasgordels

Intersafe harnasgordel 10
• Norm: EN 361
• Materiaal: 45 mm polyester bandweefsel
• Kleur: geel/zwart
• Maat: verstelbaar in elke maatvoering
• Leverbaar met of zonder aangeweven 

2 meter lijn
• Manuele gespen op borsthoogte en dijen

130460 Intersafe harnasgordel 10, zonder 2 meter vanglijn met valdemper
130461 Intersafe harnasgordel 10, met 2 meter vanglijn met valdemper

Intersafe harnasgordel 90
• Norm: EN 361, EN 358
• Materiaal: 45 mm polyester

bandweefsel
• Kleur: geel/zwart
• Maat: verstelbaar in elke maatvoering
• Leverbaar met of zonder aangeweven 

2 meter lijn
• Extra brede rugband voor comfort
• 2 D-ringen voor positioneren

130462 Intersafe harnasgordel 90, zonder 2 meter vanglijn met valdemper
130463 Intersafe harnasgordel 90, met 2 meter vanglijn met valdemper

Miller harnasgordel Duraflex®

• Norm: EN 361, EN 471
• Materiaal: Duraflex®

bandweefsel/polyester
• Kleur: zwart of geel
• Maat: M/L/XL
• Vest in licht en sterk polyester
• Verstelmogelijkheden voor perfect

passen
• Hoge weerstand tegen chemische

producten en slijtage
• Automatische gespen op de dijen
• Dubbele rits
• Schoudervullingen
• Zijdelingse draagringen
• Drukknopen tussen voering en vest

voor controle of wassen

128167 Miller harnasgordel Duraflex®, M-L, XL zwart
129623-L Miller harnasvest Duraflex®, M-L, geel
129623-EL Miller harnasvest Duraflex®, XL, geel

Miller harnasgordel R2 Revolution
Comfort harnasgordel met snelsluiting
• Norm: EN 361
• Kleur: zwart/groen
• Maten: S/M, L/XL, XXL
• 2-punts
• PivotRing roterende schakel bij de heup
• Complete bewegingsvrijheid
• Geintegreerde werktuighaken
• Duraflex® elastische weefselband
• Rugplaat van ErgoArmor TM

• CAM gespen met snelkoppeling
• Automatische gespen op borsthoogte

en dijen
• Losse riemeinden opklipbaar
• Hermetisch afgesloten badgehouder

134023 Miller harnasgordel R2 Revolution, S-M
134024 Miller harnasgordel R2 Revolution, L-XL
134025 Miller harnasgordel R2 Revolution, XXL

Hangtrauma

Na een val in een harnasgordel kunnen er
beknellingsverschijnselen ontstaan. 

TIP
Miller relief step
• Eenvoudig te gebruiken na een val om

uit het harnas te komen 
• Ter voorkoming van hangtrauma's 
• Biedt steun, evenwicht en voorkomt het

blokkeren van de bloedsomloop 
• Klein en compact, past op elk anti-

valharnas 
• Materiaal: polyester
• Kleur: zwart
• Grootte: 30 cm - 150 cm
• 12 stuks per doos

152268 Miller relief step, hangtrauma reducerend

Skalt Harnasgordel Expert
• Norm: EN 358, 361, 813
• Materiaal: nylon
• Kleur: zwart/oranje
• Maat: M-L of L-XL

160082 Harnasgordel Skalt Expert, maat M-L
160083 Harnasgordel Skalt Expert, maat L-XL

Skalt Harnasgordel Windstopper
• Norm: EN 361, 14058, 471
• Materiaal: nylon
• Kleur: zwart
• Maten: M t/m XL

160084 Harnasgordel Skalt Windstopper, maat M
160085 Harnasgordel Skalt Windstopper, maat L
160086 Harnasgordel Skalt Windstopper, maat XL

Gordels
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Positioneringsgordels

Miller Werkpositioneringsgordel
• Norm: EN 358
• Materiaal: nylon/polyamide
• Kleur: blauw
• Maatvoering: verstelbaar in elke maat
• Lichtgewicht
• 2 D-ringen voor gebruik met

positioneringslijn

130491 Miller Werkpositioneringsgordel

Positioneringslijnen

Miller positioneringslijn met verkorter
• Norm: EN 358
• Materiaal: nylon/polyamide
• Kleur: wit
• Lengte: 2 meter
• Lijnklem verstelbaar met musketonhaak
• Voorzien van snaphask
• Inclusief lijnbeschermer

130483 Miller positioneringslijn met verkorter

Miller positioneringslijn 
verstelbaar
• Norm: EN 358
• Materiaal: nylon/polyamide
• Kleur: wit
• Lengte: 1,8 meter
• Eenvoudig instelbaar met gesp
• Voorzien van 2 twistlock

musketonhaken
• Touwdikte 12 mm

130490 Miller verstelbare positioneringslijn

Vanglijnen met valdemper

Miller Manyard vanglijn 2m
• Norm: EN 355
• Materiaal: nylon
• Kleur: groen/zwart
• Lengte 2 meter, musketon en

steigerhaak
• Scherpkant bescherming
• Grootte: 2 meter

160092 Miller Manyard vanglijn 2m

Miller valbeveiliging Scorpion
• Norm: EN 360
• Materiaal: RVS, aluminium
• Gewicht: 1,75 kg
• 2,7 meter scherpe rand getest
• Wartel tegen draaien/krullen van de lijn
• Visuele valindicator
• Kleur: rood/zwart

160093 Miller valbeveiliging Scorpion

Keuring en Inspectie

Elk artikel moet minimaal 1 keer per jaar en na
iedere val worden gekeurd op gebreken
en/of beschadigingen door iemand die daartoe
deskundig is en waarbij een gedegen
administratie wordt bijgehouden.

TIP

Miller Twin Turbo
Valbeveiliging met Twin Turbo systeem
• Norm: EN 362
• Materiaal: polyester, RVS, aluminium
• Gewicht: 2,1 kg
• Lengte 2 meter, dubbele steigerhaak
• Eenvoudige demontage van de D-ring

voor inspectie
• Visuele valindicatoren
• Wartel tegen draaien/krullen van de lijn
• Twin turbo light met adapter

160094 Miller Twin Turbo

Miller vanglijn ME 02
• Norm: EN 355
• Materiaal: nylon/polyamide
• Kleur: geel
• Lengte: 2 meter
• Voorzien van musketonhaken
• Weefselband 23 mm

130469 Miller vanglijn ME 02

Vervolg >>>

Gordels/Lijnen
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Miller Barracuda Manyard
• Norm: EN 355, EN 795b
• Materiaal: nylon/polyamide
• Gewicht: 1,2 kg
• Kleur: groen
• Lengte: 1,75 meter
• Klem voor op steigerbuizen van 

48 mm - 60 mm
• Geïntegreerde valdemper met

valindicator
• Elastisch, voorkomt struikelen, haken

en lussen
• Musketonhaak

130468 Miller Barracuda Manyard 

Vanglijnen met valdemper>>> Vervolg

Miller Manyard ME vanglijn
• Norm: EN 354, EN 355
• Materiaal: nylon/polyamide
• Kleur: groen
• Lengte: 1,5 en 2 meter
• Geïntegreerde valdemper met

valindicator
• Elastisch, voorkomt struikelen, haken

en lussen
• Musketonhaak en steigerhaak 65 mm

bekopening

130466 Miller Manyard ME vanglijn 1,5 meter
128168 Miller Manyard ME vanglijn 2 meter

Miller vanglijn ME 05 dubbel
• Norm: EN 355
• Materiaal: nylon/polyamide
• Gewicht: 1,5 kg
• Kleur: geel
• Lengte: 2 meter
• Weefselband 23 mm
• Musketonhaken en 2 steigerhaken

65 mm bekopening

128169 Miller vanglijn ME 05 dubbel

Miller vanglijn ME 51
• Norm: EN 355
• Materiaal: nylon/polyamide
• Gewicht: 0,8 kg
• Kleur: wit
• Lengte: 2 meter
• Schokdemper met band
• Musketonhaak en steigerhaak 65 mm

bekopening

128170 Miller vanglijn ME 51

Miller Manyard 2 m randgetest
• Norm: EN 355
• Gewicht: 1,26 kg
• Kleur: zwart-groen
• Lengte: 2 meter
• Geïntegreerde valdemper met

valindicator
• Elastisch, voorkomt struikelen, haken

en lussen
• Musketonhaak en steigerhaak 65 mm

bekopening

153899 Miller Manyard 2 m randgetest

Levensduur

Gordels en lijnen hebben een beperkte
levensduur. 

TIP

Lijnen
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Persoonlijke valstopapparaten

Miller Falcon 1,9 meter
• Norm: EN 360
• Materiaal: RVS/polyamide bandweefsel
• Gewicht: 1 kg
• Kleur: zwart
• Kabellengte: 1,9 meter
• Musketonhaak en steigerhaak bekopening 65 mm

130470 Miller Falcon valstopapparaat 1,9 m

Miller Scorpion 2,8 meter
• Norm: EN 360
• Materiaal: RVS/polyamide bandweefsel
• Gewicht: 1,3 kg
• Kleur: zwart/rood
• Kabellengte: 2,8 meter
• Visuele valindicator
• Wartel voorkomt draaien/krullen van de

band
• Kniphaak en steigerhaak bekopening

65 mm

128171 Miller Scorpion valstopapparaat 2,8 m

Miller Black Rhino 2,8 meter
• Norm: EN 360
• Materiaal: aluminium, staaldraad
• Gewicht: 1,9 kg
• Kleur: zwart/groen
• Kabellengte: 2,8 meter
• Geschikt voor zwaar gebruik
• Automatisch musketonhaak met wartel
• Steigerhaak met bekopening 65 mm
• RVS kabel 6 mm

129551 Miller Black Rhino valstopapparaat 2,8 m

Lijnen met lijnklem

Petzl ASAP lijnklem voor 
10-12 mm touw
• Norm: EN 353 klasse 2
• Gewicht: 427 gram
• Kleur: zwart/goud
• Karabijnhaak met automatische

vergrendeling
• Op elke plaats in het touw te installeren
• Werkt op schuine en verticale

gebouwen
• Stopt bij een val, doorglijden of

onbeheerste afdaling

111331 Perlon kernmantel 12 mm, 10 meter
111330 Perlon kernmantel 12 mm, 20 meter
111329 Perlon kernmantel 12 mm, 30 meter
111328 Perlon kernmantel 12 mm, 40 meter
111327 Perlon kernmantel 12 mm, 50 meter
111341 Petzl ASAP lijnklem voor 10-12 mm touw

Fall Proof Safe Edge lijn
• Norm: EN 353 klasse 2
• Materiaal: nylon/polyamide
• Kleur: wit/blauw
• Lengte 10 meter (5 meter op aanvraag

verkrijgbaar)
• In te stellen lijnklem
• Geschikt voor vallen en positioneren
• Geschikt bij situaties met scherpe

(dak)randen
• Voorzien van 2 twislock musketons

132670 Fall Proof Safe Edge vanglijn, 10 meter

Lijnen
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Verankeringspunten en bevestigingsmiddelen

Miller verankeringslus staal met ogen
• Norm: EN 795
• Materiaal: gegalvaniseerd staal
• Lengte: 1 meter
• Kunststof beschermhuls
• Kabel 6,3 mm
• 2 Bevestigingsogen
• Langere lengtes op aanvraag

verkrijgbaar

130475 Miller verankeringslus staal met ogen 1 meter

Sluitingen en haken

Sluitingen en haken zijn bedoeld voor het
bevestigen van verbindingsmiddelen aan een
verankeringspunt.

TIP

Musketonhaak 16 mm
• Norm: EN 362
• Materiaal: geanodiseerd lichtmetaal
• Bekopening: 16 mm

130484 Musketonhaak 16 mm

Musketonhaak 62 mm
• Norm: EN 362
• Materiaal: geanodiseerd lichtmetaal
• Bekopening: 62 mm

130486 Musketonhaak 62 mm

Miller steigerhaak 
ML 04 63 mm
• Norm: EN 362
• Materiaal: aluminium
• Bekopening: 65 mm

130485 Miller aluminium steigerbouwhaak 63 mm

Sluitingen en haken

Saflok haak 18 mm
• Norm: EN 362
• Materiaal: staal
• Bekopening: 18 mm

111298 Saflok haak 18 mm

Saflok haak 32 mm
• Norm: EN 362
• Materiaal: staal
• Bekopening: 32 mm

111297 Saflok haak 32 mm

Saflok haak 51 mm
• Norm: EN 362
• Materiaal: staal
• Bekopening: 51 mm

111296 Saflok haak 51 mm

Sluitingen en haken
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Miller bevestigingsband
• Bevestigingsband: 23 mm
• Norm: EN 795
• Materiaal: 100% polyester
• Lengte: 0,8 en 1,5 meter

128173 Miller bevestigingsband 0,8 meter
128174 Miller bevestigingsband 1,5 meter

Miller Serpent tijdelijke 
horizontale vanglijn
• Norm: EN 795b
• Materiaal: duurzaam gevlochten

polyamide, gegalvaniseerd staal
• Gevlochten polyamide touw 14 mm
• Inclusief aanspanner, stopper en 2

bevestigingslussen van 1,5 m
• Maximale werklengte 20 meter
• Connectoren van gegalvaniseerd staal
• Maximaal 2 personen
• Inclusief kunststof opbergkoffer

130476 Miller Serpent tijdelijke vanglijn 20 meter

Afdaalapparatuur

Söll Revac met
reddingstakel
• Norm: EN 360, EN 795
• Materiaal: staal
• Kabellengte: 30 meter
• Valstopapparaat met 

ingebouwde reddingstakel
• Geschikt voor werken in 

besloten ruimtes (silo)
• Leverbaar met aluminium driepoot
• Staalkabel RVS 4,8 mm

111488 Söll Revac chute met 30 meter kabel
111303 Söll Revac chute met 30 meter kabel compleet met driepoot

Valstopapparaten met band

Miller valstopapparaat 
Falcon met band
• Norm: EN 360
• Materiaal: nylon, RVS
• Gewicht: 1,5 kg
• Kleur: rood
• Bandlengte: 6 meter
• Nylon kast met levenslange garantie
• Schuurbestendige band
• Wartel tegen draaien/krullen van de

band
• Voorzien van schroefmusketons

134059 Miller valstopapparaat Falcon 6 meter band

Valstopapparaten met kabel

Miller valstopapparaat Falcon
• Norm: EN 360
• Materiaal: nylon, RVS
• Gewicht: respectievelijk 4, 5 en 7,6 kg
• Kleur: rood
• Kabellengte: 6,2 meter, 10 meter, 

20 meter
• Inclusief valindicator
• Nylon behuizing met levenslange

garantie
• Musketonhaak en kniphaak
• Geschikt voor horizontale toepassingen

130472 Miller valstopapparaat Falcon 6,2 meter
130473 Miller valstopapparaat Falcon 10 meter
130474 Miller valstopapparaat Falcon 20 meter

Sluitingen en haken/Valstopapparaten/Redding
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Horizontale valbeveiliging

Uniline horizontale 
kabelsystemen
• Norm: EN 795
• Materiaal: RVS kabel 8 mm
• Systeemondersteuningen voor elk type

ondergrond
• Eenvoudig (water)dicht inwerken van

systeemondersteuningen
• Geschikt voor meerdere gebruikers
• Montage uitsluitend door Uniline

getraind personeel
• Overspanningen tot 12 meter lengte

111312 Uniline meeloper

111375 111385 111358

111360111356 111355

111359

Verticale valbeveiliging

111361 111367 111370 111384

111371 111372 111382 111389Söll verticale railsystemen
• Norm: EN 353 klasse 1
• Materiaal: RVS, aluminium of

gegalvaniseerd staal
• Railprofiel voor bevestiging aan

bestaande klimweg
• Railprofiel mogelijk met sporten
• Bevestigingsbeugels voor meerdere

toepassingen
• Kortere valweg door nokkensysteem
• Zelf te monteren met heldere

montagevoorschriften
• Speciale bochten mogelijk

111384 Söll Vangwagen Comfort
111389 Söll Vangprofiel met sporten 2,24 m, staal verzinkt
111370 Söll Bevestigingsbeugel, staal verzinkt
111369 Söll Laddersportklem met slotbouten M12 x 60 mm, staal verzinkt
111361 Söll Laddersportklem met slotbouten M12 x 80 mm, staal verzinkt
111372 Söll Ophefbare bovenstop, RVS
111371 Söll Ophefbare onderstop, RVS
111367 Söll Vaste eindstop, RVS
111382 Söll Rustbordes opklapbaar staal verzinkt

Söll horizontale railsystemen
• Norm: EN 795
• Materiaal: RVS
• Afmeting: 35 x 45 mm
• Bevestigingen op maximaal 6 meter
• Positioneren van tussenbrackets

zonder loskoppelen
• Geschikt voor meerder personen
• Bochten en buigingen mogelijk

111375 MultiRail meeloper type S (vast)
111385 MultiRail vangprofiel per meter
111358 MultiRail verbindingsstuk
111359 MultiRail bevestigingsbeugel haaks
111356 MultiRail eindstop vast
111355 MultiRail eindstop ophefbaar
111360 MultiRail bevestigingsbeugel parallel

Permanente valbeveiligingssystemen
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Borgingspunten

Fall Proof dakborgingspunt
• Norm: EN 795 klasse A
• Materiaal: thermisch verzinkt staal/RVS

op aanvraag
• Afmeting: 270 mm
• Voorplaat 400 x 400 mm
• Met aluminium plakplaat eenvoudig

(water)dicht in te werken
• Voorzien van RVS draaioog
• Isolatiehoes voor bescherming tegen

koudebrug
• Exclusief bevestigingsmiddelen

130496 Fall Proof ankerpunt FP10/6
130497 Fall Proof beschermhoes
130498 Fall Proof plakplaat

Fall Proof ankeroog FP2C
• Norm: EN 795 klasse A
• Materiaal: RVS
• Geschikt voor 2 personen
• Exclusief bevestigingsmiddelen

130494 Fall Proof ankeroog FP2C

Leuningen

Dakrandafzetting
• Materiaal: aluminium
• Gewicht: 3,7 kg per strekkende meter
• Tijdelijk leuningsysteem voor

werkzaamheden op vlakke plaatsen
(bijvoorbeeld daken)

• Opklapbare staander voor
onderliggend werk

• Snelle montagetijd door
gereedschapsloze montage

111288 Ballastblok 22,5 kg
111289 Horizontale leuning 3 meter met koppeling aluminium
111290 Opklapbare staander aluminium

Permanente valbeveiligingssystemen
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Skalt gereedschapstassen
• Materiaal: PVC
• Kleur: oranje
• Grootte: verkrijgbaar in volumes van

7,9 en 17,8 liter

160087 Skalt gereedschapstas Boulder, volume 7 liter
160088 Skalt gereedschapstas Square, volume 9 liter
160089 Skalt gereedschapstas Brick, volume 17,8 liter

Skalt gereedschaps-/
transporttas
Transporttas voor valbeveiliging
• Materiaal: PVC
• Kleur: oranje
• Grootte: volume 60 liter

160090 Skalt gereedschaps-/transporttas

Skalt touwentas
• Materiaal: PVC
• Kleur: oranje
• Grootte: volume 20 liter

160091 Skalt touwentas

Training en Opleiding

Intersafe Services B.V. verzorgt trainingen en
opleidingen voor “veilig werken op hoogte” en
“redden van mensen op hoogte”.

TIP

Toebehoren

Ladderbevestigingsbeugel
• Materiaal: RVS
• Beugelset voor wegschuiven van een

ladder
• Eenvoudige montage op dakranden
• Voorzien van haak en ladder om te

borgen
• Exclusief bevestigingsmiddelen

111545 Pictogram opstelplaats staande ladder
130495 Set ladderbevestigingsbeugels

Pictogram valgevaar
• Materiaal: aluminium
• Kleur: geel/zwart
• Afmeting: 130 x 130 x 1,5 mm
• UV-bestendig

150380 Pictogram valgevaar

Toebehoren valbeveiliging
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Projecten op maat

Projecten op maat

Uniline Tesco

Uniline Sacramento Airport 017Uniline Doha 032
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Projecten op maat

Speciale kabelondersteuningen

Los oplegbare ankerpunten Uniline kabelsysteem

Projecten op maat
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Projecten op maat

39www.intersafe.eu

Verticaal klimprofiel met sporten Kooiladder met speciaal uitstapbordes

Ophogen borstwering met hekwerk op kleur

Projecten op maat
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Snel inzetbare klimoplossingen

Hooggelegen plekken als daken, bordessen en vlieringen zijn niet altijd even makkelijk
of veilig te bereiken. Daar zijn soms tijdelijke klimoplossingen nodig: ladders, trappen,
steigers of zelfs hoogwerkers. Dat kan risico’s met zich meebrengen. Verkeerd
materiaal of onjuist gebruik van een klimoplossing kan ernstige gevolgen hebben. 

In dit hoofdstuk vindt u ons aanbod van professionele ladders en trappen. 

Productselectie

Nederland
In Nederland moeten alle ladders, vouwladders en trappen voldoen aan de regels, die
de Warenwet stelt. Deze wet is van toepassing op de ladders die in de handel worden
gebracht, ongeacht of ze gebruikt worden in de privé- of arbeidssfeer. 

De nadere invulling wordt gegeven in de Nederlandse norm NEN 2484, Draagbaar
Klimmateriaal. In deze norm zijn onder andere de gebruiksnormen, termen, definities en
beproevingsmethoden vastgelegd. 

Bij de handhaving wordt door de Inspectiedienst Szw naast de Warenwet de NEN 2484
gebruikt. 

In Europees verband zijn de eisen ten aanzien van ladders en trappen vastgelegd in de
vorm van de EN 131. Deze norm is vertaald in het besluit draagbaar klimmaterieel van
de Warenwet.

België
In België geldt het Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van
arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. 

.  
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Toegevoegde waarde

De wet- en regelgeving voor arbeidsmiddelen schrijft voor dat klimmateriaal periodiek
gekeurd moet worden door een deskundige keuringsspecialist. Ook de VCA en de
Leidraad ‘Veilig werken op hoogte’ schrijven periodieke keuring voor.

Intersafe Services B.V. heeft een afdeling Veiligheidstechniek die u kan assisteren.

Training en Opleiding

Intersafe Services B.V. verzorgt trainingen en
opleidingen voor “veilig werken op hoogte” 
en  “redden van mensen op hoogte”.

TIP

Onafhankelijk kwaliteitskeurmerk: KOMO-klimkeur
Ten slotte kennen we in Nederland nog het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk KOMO-
klimkeur. Goedgekeurde producten zijn herkenbaar aan de felgroene KOMO-klimkeur
sticker op de producten. 

De zekerheid van Altrex klimmaterialen
Intersafe levert klimmaterialen van Altrex. Deze producent heeft garantie en kwaliteit
hoog in het vaandel staan. De materialen van Altrex bieden een unieke extra veiligheid.
De ladders en trappen zijn voorzien van een rode sport of rede. Deze geven de
maximale veilige stahoogte aan.  
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Alle ladders en trappen van Altrex zijn voorzien 
van een rode sport of trede. 
Deze geeft de maximaal veilige stahoogte aan.

TIP

Ladders

Altrex Nevada kokerladder
• Norm: NEN 2484
• Materiaal: aluminium
• Kleur: zwart
• Sportafstand: 280 mm
• ERGO-grip kokerprofiel
• Zwarte vuilafstotende coating
• Uitgebogen bomen aan onderzijde
• Ladderdeel uitneembaar bij 3-delige

ladders
• Horizontaal anti-slip stavlak van 41 mm

133961 Altrex Nevada kokerladder, enkel rechte ladder, max. werkhoogte 3,40 m, 
1 x 8 sporten, 6 kg

133962 Altrex Nevada kokerladder, enkel rechte ladder, max. werkhoogte 4,00 m, 
1 x 10 sporten, 7 kg

133963 Altrex Nevada kokerladder, enkel rechte ladder, max. werkhoogte 4,50 m, 
1 x 12 sporten, 8,5 kg

133964 Altrex Nevada kokerladder, enkel rechte ladder, max. werkhoogte 5,05 m, 
1 x 14 sporten, 9,5 kg

133965 Altrex Nevada kokerladder, enkel rechte ladder, max. werkhoogte 5,60 m, 
1 x 16 sporten, 10,5 kg

133966 Altrex Nevada kokerladder, enkel rechte ladder, max. werkhoogte 6,70 m, 
1 x 20 sporten, 13,5 kg

133971 Altrex Nevada kokerladder, 2-delige reformladder, ladderlengte 2,35 m, 
max. werkhoogte 4,90 m, 2 x 8 sporten, 12 kg

133972 Altrex Nevada kokerladder, 2-delige reformladder, ladderlengte 2,95 m, 
max. werkhoogte 6,05 m, 2 x 10 sporten, 15 kg

133973 Altrex, Nevada kokerladder 2-delige reformladder, ladderlengte 3,50 m, 
max. werkhoogte 7,10 m, 2 x 12 sporten, 19 kg

133974 Altrex Nevada kokerladder, 2-delige reformladder, ladderlengte 4,05 m, 
max. werkhoogte 7,90 m, 2 x 14 sporten, 26 kg

133975 Altrex Nevada kokerladder, 3-delige reformladder, ladderlengte 2,45 m, 
max. werkhoogte 6,65 m, 3 x 8 sporten, 19 kg

133976 Altrex Nevada kokerladder, 3-delige reformladder, ladderlengte 3,05 m, 
max. werkhoogte 8,30 m, 3 x 10 sporten, 28,4 kg

133977 Altrex Nevada kokerladder, 3-delige reformladder, ladderlengte 3,60 m, 
max. werkhoogte 9,10 m, 3 x 12 sporten, 33,2 kg

133978 Altrex Nevada kokerladder, 3-delige reformladder, ladderlengte 4,15 m, 
max. werkhoogte 10,20 m, 3 x 14 sporten, 41,3 kg

Altrex Rocky kokerladder
• Norm: NEN 2484
• Materiaal: aluminium
• Kleur: grijs
• Sportafstand: 280 mm
• Stavlak: 27 mm
• Afgerond kokerprofiel
• Toprollen op 3-delige uitvoeringen
• Uitgebogen bomen aan onderzijde

133983 Altrex Rocky kokerladder, 2-delige reformladder, opberglengte 3,00 m, 
max. werkhoogte 5,85 m, 2 x 10 sporten, 14 kg

133984 Altrex Rocky kokerladder, 2-delige reformladder, opberglengte 3,55 m, max
werkhoogte 6,65 m, 2 x 12 sporten, 19,5 kg

133985 Altrex Rocky kokerladder, 2-delige reformladder, opberglengte 4,10 m, max.
werkhoogte 7,80 m, 2 x 14 sporten, 24,5 kg

133986 Altrex Rocky kokerladder, 3-delige reformladder, opberglengte 3,00 m, max.
werkhoogte 7,80 m, 3 x 10 sporten, 27,5 kg

133987 Altrex Rocky kokerladder, 3-delige reformladder, opberglengte 6,60 m, max.
werkhoogte 8,90 m, 3 x 12 sporten, 32 kg
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Altrex Varitrex vouwladder
• Norm: NEN 2484
• Materiaal: aluminium
• Kleur: zwart
• Sportafstand: 280 mm
• 3 PIN-autolocking scharniersysteem
• Brede basis met anti-slipvoeten
• 2-Delig platform verkrijgbaar voor

gebruik in steigerstand
• Zwarte vuilafstotende coating

133989 Altrex Varitrex vouwladder, 4 x 3 sporten, 12 kg
133991 Altrex Varitrex platform voor vouwladder, 4 x 3 sporten

Altrex TeleSport telescopische ladder
• Norm: NEN 2484
• Materiaal: aluminium
• Gewicht: 11,5 kg
• Kleur: grijs   
• Uitgeschoven lengte: 3,20 m

158919 Altrex TeleSport telescopische ladder, opberglengte: 0,77 m, max.
werkhoogte 4,20 m, 1 x 11 sporten

Altrex Atlas ladder aluminium
• Norm: NEN 2484
• Materiaal: aluminium
• Anti-slip stavlak 37 mm
• Ladderbomen in stevig L profiel
• Ontwikkeld voor gebruik op

bouwplaatsen

160058 Altrex Atlas ladder, ladderlengte 2,90 m, max. werkhoogte 3,85 m, 
1 x 10 sporten, gewicht 6,0 kg

160059 Altrex Atlas ladder, ladderlengte 3,40 m, max. werkhoogte 4,35 m, 
1 x 12 sporten, gewicht 7,5 kg

160060 Altrex Atlas ladder, ladderlengte 4,00 m, max. werkhoogte 4,90 m, 
1 x 14 sporten, gewicht 9,0 kg

160061 Altrex Atlas ladder, ladderlengte 4,50 m, max. werkhoogte 4,50 m, 
1 x 16 sporten, gewicht 10,0 kg

Altrex vouwladder
• Norm: NEN 2484
• Materiaal: aluminium
• Uitgebogen bomen en anti-slip voeten
• Eenvoudige toepassing op ongelijke

ondergronden
• Meerdere werkstanden mogelijk
• Licht in gewicht

160064 Altrex vouwladder, opberglengte 1,25 m, max. werkhoogte 5,00 m, 
4 x 4 sporten, gewicht 12,0 kg

160065 Altrex vouwladder, opberglengte 1,50 m, max. werkhoogte 6,25 m, 
4 x 5 sporten, gewicht 15,5 kg

Keuring en Inspectie

Klimmaterialen dienen periodiek, maar minimaal
1x per jaar, te worden geïnspecteerd door een
deskundig persoon. Intersafe Services B.V. kan dit
voor u verzorgen.

TIP
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Trappen

Altrex Castor trap enkel oploopbaar
• Norm: NEN 2484
• Materiaal: aluminium
• Extra hoge steunbeugel met

gereedschapsbakje
• Zelf ontgrendelend scharnier systeem

op bordes
• Hoge afgeronde treden voor

bescherming van scheenbenen
• Grote anti-slip poten
• Lichtgewicht

160066 Altrex Castor trap, opberglengte 1,95 m, max. werkhoogte 3,15 m,
stahoogte 1,15 m, 5 treden, 7,5 kg

160067 Altrex Castor trap, opberglengte 2,20 m, max. werkhoogte 3,40 m,
stahoogte 1,40 m, 6 treden, 8,5 kg

160068 Altrex Castor trap, opberglengte 2,45 m, max. werkhoogte 3,65 m,
stahoogte 1,65 m, 7 treden, 9,5 kg

160069 Altrex Castor trap, opberglengte 2,70 m, max. werkhoogte 3,90 m,
stahoogte 1,90 m, 8 treden, 10,5 kg

Altrex Castor trap dubbel 
oploopbaar
• Norm: NEN 2484
• Inklapbare steunbeugel voor compact

tranport en opberggemak
• Uniek schanierensysteem van bordes

voorkomt beknelling van vingers
• Hoog afgeronde treden voor

bescherming van de scheenbenen
• Grote anti-slip poten
• Dubbel oploopbaar

160070 Altrex Castor trap, opberglengte 1,30 m, max. werkhoogte 3,15 m,
stahoogte, 1,15 m, 2 x 5 treden, gewicht 8,8 kg

160071 Altrex Castor trap, opberglengte 1,55 m, max. werkhoogte 3,40 m,
stahoogte, 1,40 m, 2 x 6 treden, gewicht 10,0 kg

160072 Altrex Castor trap, opberglengte 1,80 m, max. werkhoogte 3,65 m,
stahoogte, 1,65 m, 2 x 7 treden, gewicht 11,2 kg

160073 Altrex Castor trap, opberglengte 2,05 m, max. werkhoogte 3,90 m,
stahoogte, 2,05 m, 2 x 8 treden, gewicht 12,5 kg

Altrex Andes trap enkel oploopbaar
De Andes is een trap voor intensief
professioneel gebruik. Deze robuust
vormgegeven trap is enkel oploopbaar.
• Norm: NEN 2484
• Materiaal: blank geanodiseerd

aluminium
• Kleur: grijs
• Steunbeugel met gereedschapsbakje
• Zelf ontgrendelend scharnier systeem

op bordes
• Hoge afgeronde treden voor

bescherming van scheenbenen
• Grote anti-slip poten

133992 Altrex Andes trap, opberglengte 1,45 m, stahoogte 0,70 m, 
3 treden, 6,1 kg

133993 Altrex Andes trap, opberglengte 1,70 m, stahoogte 0,85 m, 
4 treden, 7 kg

133994 Altrex Andes trap, opberglengte 1,95 m, stahoogte 1,20 m, 
5 treden, 8 kg

133995 Altrex Andes trap, opberglengte 2,20 m, stahoogte 1,40 m, 
6 treden, 9,1 kg

133996 Altrex Andes trap,opberglengte 2,45 m, stahoogte 1,65 m, 
7 treden, 10,1 kg

133997 Altrex Andes trap opberglengte 2,70 m, stahoogte 1,90 m, 
8 treden, 11,3 kg

133998 Altrex Andes trap, opberglengte 3,20 m, stahoogte 2,35 m, 
10 treden, 12,5 kg

Altrex Andes trap dubbel oploopbaar
De Andes is een trap voor intensief
professioneel gebruik. Deze robuust
vormgegeven trap is dubbel oploopbaar.
• Norm: NEN 2484
• Materiaal: blank geanodiseerd

aluminium
• Kleur: grijs
• Steunbeugel met gereedschapsbakje
• Zelf ontgrendelend scharnier systeem

op bordes
• Hoge afgeronde treden voor

bescherming van scheenbenen
• Grote anti-slip poten

134000 Altrex Andes trap, opberglengte 0,50 m, stahoogte 0,45 m, 
2 x 2 treden, 3,3 kg

134001 Altrex Andes trap, opberglengte 0,75 m, stahoogte 0,70 m, 
2 x 3 treden, 7,3 kg

134002 Altrex Andes trap, opberglengte 1,00 m, stahoogte 0,95 m, 
2 x 4 treden, 8,6 kg

134003 Altrex Andes trap, opberglengte 1,25 m, stahoogte 1,20 m,
2 x 5 treden, 10,1 kg

134004 Altrex Andes trap, opberglengte 1,50 m, stahoogte 1,40 m, 
2 x 6 treden, 11,7 kg

134005 Altrex Andes trap, opberglengte 1,75 m, stahoogte 1,85 m, 
2 x 7 treden, 13,3 kg

134006 Altrex Andes trap, opberglengte 2,00 m, stahoogte 1,90 m, 
2 x 8 treden, 14,7 kg

134007 Altrex Andes trap, opberglengte 2,50 m, stahoogte 2,35 m, 
2 x 10 treden, 18,1 kg
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Altrex Brenta trap
• Norm: NEN 2484
• Materiaal: aluminium
• Eenvoudig te beklimmen door flauwe

hellingshoek
• Grote robuuste treden met anti-slip

profiel
• Wielen in het achterrek
• De 2 treeds uitvoering heeft geen

gereedschapsbakje

160078 Altrex trap Brenta, 2 treden, opberglengte 0,80 m, 
max. werkhoogte 2,70 m, stahoogte 0,45 m, 6,8 kg

160079 Altrex trap Brenta, 3 treden, opberglengte 1,10 m, 
max. werkhoogte 2,70 m, stahoogte 0,70 m, 9,1 kg

160080 Altrex trap Brenta, 4 treden, opberglengte 1,40 m, 
max. werkhoogte 2,90 m, stahoogte 0,90 m, 11,3 kg

Toebehoren

Laddermat
• Materiaal: PVC
• Handvat voor optimaal gebruiksgemak
• Voorkomt wegglijden van uw ladder
• Voorkomt wegzakken van uw ladder in

gras of aarde
• Voorkomt beschadigen aan uw dakleer,

parket, zeil, plavuizen, etc.
• Lengte: 130 cm

160081 Laddermat

Ladderbevestigingsbeugel
• Materiaal: RVS
• Beugelset voor wegschuiven van een

ladder
• Eenvoudige montage op dakranden
• Voorzien van haak en ladder om te

borgen
• Exclusief bevestigingsmiddelen

111545 Pictogram opstelplaats staande ladder
130495 Set ladderbevestigingsbeugels

Altrex Magazijntrap
• Norm: NEN 2484
• Materiaal: aluminium
• Vuilafstotende zwarte coating
• Extra hoge steunbeugel (85 cm)
• Ergonomische leuningen voor het

eenvoudig verplaatsen
• Drukvaste spreidbeveiliging 
• Vaste wielen

160074 Altrex magazijntrap, 6 treden, opberglengte 2,45 m, 
max. werkhoogte 3,40 meter  stahoogte 1,40 meter, 16,0 kg

160075 Altrex magazijntrap, 7 treden, opberglengte 2,70 m, 
max. werkhoogte 3,65 meter  stahoogte 1,65 meter, 18,0 kg

160076 Altrex magazijntrap, 9 treden, opberglengte 3,20 m, 
max. werkhoogte 4,10 meter  stahoogte 2,10 meter, 23,6 kg

160077 Altrex magazijntrap, 11 treden, opberglengte 3,70 m, 
max. werkhoogte 4,60 meter  stahoogte 2,60 meter, 27,1 kg
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Projecten op maat

Speciale trap met uitklapleuning voor 
tankwagens of containers

Overstap bordes met leuningen

Containertrap met vaste leuning Vluchttrap
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Vluchtladder met bordessen

Kooiladder met speciaal uitstapbordes

Overstap voor brandmuren

Kooiladder met uitstapbordes

Projecten op maat
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Risico - Analyse

Een nooddouche voorkomt erger

Nooddouches zijn onmisbaar op plekken waar mensen werken met agressieve
chemische stoffen, of waar hun kleding in brand kan raken. Met een nooddouche kan
letsel beperkt worden en soms voorkomen. 

Eisen aan oog- en nooddouches

De norm EN 15154
De Europese norm EN 15154 schrijft voor waar een oog- en nooddouches aan moeten
voldoen. De norm kent vijf hoofdcategorieën:
15154-1 Nooddouches voor laboratoria, aangesloten op het waterleidingnet (2006);
15154-2 Oogdouches, aangesloten op het waterleidingnet (2006);
15154-3 Draagbare nooddouches, zonder aansluiting op het waterleidingnet (2009);
15154-4 Draagbare oogdouches, zonder aansluiting op het waterleidingnet (2009);
15154-5 Op waterleidingnet aangesloten nooddouches voor productiefaciliteiten (bij

het ter perse gaan van deze catalogus nog niet gereed).

De landelijke beleidsregel 4.6-3 is vervallen per 1 januari 2011. Deze beleidsregel
beschreef de eisen aan oog- en nooddouches. Die regel kan gezien worden als een
belangrijke leidraad.
Bij oogdouches geldt dat de voorziening ‘doelmatig’ moet zijn: 
• Voldoende snel bereikbaar na een ongeval;
• Eenvoudig te bedienen;
• Zo nodig kunnen beide ogen lang genoeg gespoeld worden;
• De ogen worden wel gereinigd, maar niet beschadigd.
Voor nooddouches geldt dat ze:
• Moeten zijn aangesloten op het waterleidingnet;
• Een minimale capaciteit hebben van 80 liter per minuut.

Bij bedrijven in onder andere de petrochemische industrie of laboratoria is sprake van
specifieke risico's. Dat kan voor werknemers ernstige lichamelijke gevolgen hebben.
Oog- en nooddouches kunnen helpen om de gevolgen van dit soort risico's te
voorkomen. 



Nooddouches 53www.intersafe.eu

N
o

o
d

d
o

u
c

h
e

s

Productselectie

Oog- en nooddouches zijn onder te verdelen in vijf categorieën. 

Oog– en nooddouches aangesloten op de waterleiding
Deze douches zijn vrijwel altijd eenvoudig aan te sluiten op het waterleidingnetwerk. Bij
afwijkende situaties zijn aanpassingen mogelijk.  

Oog– en nooddouches voor buitenopstellingen
Dit type douches moet vorstbestendig zijn. Daarom kunnen ze worden uitgevoerd met
een afsluiter onder de grond; zo blijft er geen water in de leiding staan. Bovengronds 
kunnen de douches voorzien worden van een zogenaamde tracing. Dit is een
ringleiding met isolatie, die bij vorst inschakelt.  

Verplaatsbare oog- en nooddouches
Waar geen waterleiding is, kan worden gewerkt met een transportabele nooddouche.
Deze zijn voorzien van een tank waarvan de waterinhoud groot genoeg is om minimaal
15 minuten te kunnen spoelen. Dankzij een toevoeging is het water langer houdbaar en
blijft het vrij van legionella of andere invloeden. 

Speciale mengkraan 
Een speciale mengeenheid op een nooddouche voorkomt dat het water te heet of te
koud wordt. Een gewone mengkraan is daar niet tegen beschermd. Deze aanpassing is
eenvoudig te installeren op de warm– en koudwaterleidingen. Is er geen
warmwaterleiding, dan kan een boiler of elektrische doorstromer uitkomst bieden. Deze
oplossingen zijn speciaal ontworpen voor nooddouches. Ze hebben
veiligheidselementen, zoals temperatuurbegrenzers en blijvende werking bij
stroomuitval.

Oogspoelflessen
Deze zijn bedoeld voor gebruik in afwachting van medische hulp of ter overbrugging
onderweg naar een nooddouche of hulppost. Dit kan van vitaal belang zijn. 
Houd oogspoelflessen op een vaste plaats of onder handbereik bij risicodragend werk
van tijdelijke aard.

Toegevoegde waarde

Onderhoud en controle zijn van essentieel belang voor een betrouwbare en goede
werking van een nood- en oogdouche.
Bij een chemische installatie zou bijvoorbeeld de operator deze controle in zijn
dagelijkse ronde kunnen meenemen. Ten minste iedere week moet een nood- en
oogdouche gecontroleerd worden op functioneren, alarmering en bijbehorende
accessoires. Bij de maandelijkse controles dienen de diverse onderdelen te worden
gecontroleerd op eventuele beschadigingen en gebreken. Denkt u hierbij aan
stofkapjes, opvangschalen, douchekoppen, temperatuur en kwaliteit van het water. Het
is aan te bevelen om tenminste jaarlijks en op basis van een  onderhoudscontract een
installateur de nood- en oogdouches te laten beoordelen.
Intersafe Services B.V. kan een volledige check uitvoeren op uw voorzieningen.
Belangrijke aspecten worden gemeten en geregistreerd. Het gaat dan om onder andere
de watertemperatuur, het uitstroomvolume en het debiet (hoe snel komt er water na het
inschakelen van de oog- of nooddouche). Daarnaast wordt er gekeken naar de
doeltreffendheid van de voorziening, zoals afstand tot het gevaar en de bereikbaarheid.

Alle metingen worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage. In één oogopslag is te
zien welke maatregelen nodig zijn om de installaties eventueel te verbeteren. Via
Intersafe Services B.V. is het uiteraard ook mogelijk om periodieke controles uit te
voeren. De afdeling beschikt over deskundig personeel dat is uitgerust met de juiste
apparatuur voor deze controles.

Controle

Meten is weten. Intersafe Services B.V. beschikt
over de mensen en middelen om een meting en
controle uit te voeren bij uw nooddouches. 

TIP
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Vernieuwde Delta Nooddouches

Nadat Intersafe Groeneveld, ruim 30 jaar geleden, de Delta nooddouches heeft
ontworpen heeft de totale nooddouchesmarkt door de jaren heen natuurlijk ook diverse
ontwikkelingen doorgemaakt. Zo hebben er verschillende technische innovaties
plaatsgevonden en zijn er uiteraard diverse aanpassingen en uitbreidingen van
wetgevingen en normeringen doorgevoerd.
De Delta nooddouche heeft zich in de afgelopen jaren zeker bewezen als een kwalitatief
goed en solide nooddouche product en is dan ook breed ingezet in diverse sectoren
zoals o.a. laboratoria, productielocaties, ziekenhuizen, waterzuiveringen, chemical
plants & petrochemie.
Als producent en leverancier van de Delta nooddouche is Intersafe Service B.V.
wederom hard aan het werk om een vernieuwd scala aan Delta Nooddouches te
ontwikkelen om ook voor de komende jaren een vertrouwd en kwalitatief sterk product
te kunnen leveren.
Onderstaand enkele highlights met betrekking tot de in ontwikkeling zijnde nieuwe Delta
nooddouches. 

• Intersafe verwacht de vernieuwde Delta nooddouches in het 1e kwartaal van 2013 te
kunnen lanceren. 

• Het vernieuwde Delta nooddouche pakket zal gaan bestaan uit ongeveer 11 oog- en
nooddouche types.
- 5 Vernieuwde oog- en nooddouches voor binnenopstelling;
- 6 Vernieuwde vorstveilige oog- en nooddouches voor buitenopstelling.

• Deze zullen volledig gaan voldoen aan de Europese EN15154 normering.

• Alle Delta nooddouches zullen uitgevoerd worden met de nieuwste technische
innovaties en materialen.

• Een volledig installatiepakket zal meegeleverd kunnen worden bestaande uit
technische tekeningen, montage en onderhoudshandleidingen. Uiteraard zullen deze
ook digitaal beschikbaar worden gesteld.

• De vernieuwde Delta types zullen eenvoudig voorzien kunnen worden van diverse
opties zoals bijvoorbeeld verlichting, alarmeringen & flow switches.

• Tevens zullen alle Delta types te koppelen zijn aan een (warmwater-) ringleiding en of
te combineren met een warmwatervoorziening zoals bijvoorbeeld een centraal
boilersysteem of doorstroomverwarmer.
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Oog- en gelaatsdouches

Plensdouches

Combinatiedouches Vorstveilige plensdouches
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Haws

Oog- en gelaatsdouches

Haws oogdouches op kolom
• Norm: EN 15154
• Materiaal: RVS
• Axion sproeikop
• Inclusief pictogram

113587 Haws oogdouche 7461 met RVS opvangschaal
160096 Haws oogdouche 7261 met RVS/ABS opvangschaal

Haws oogdouches voor
bladmontage
• Norm: EN 15154
• Materiaal: RVS
• Aansluiting: 1/2"
• Afsluiter in draaimechanisme
• Axion sproeikop met deksel tegen vuil
• Inclusief pictogram

160097 Haws oogdouche 7610 voor bladmontage
160098 Haws oogdouche 7611 voor bladmontage

Haws oogdouches voor
wandmontage
• Norm: EN 15154
• Materiaal: RVS en ABS
• Aansluiting: 1/2"
• Axion sproeikop met deksel tegen vuil
• Inclusief pictogram

113593 Haws oogdouche 7260 met ABS opvangschaal
113592 Haws oogdouche 7260 met ABS opvangschaal en sifon
113588 Haws oogdouche 7460 met RVS opvangschaal en sifon
160095 Haws oogdouche 7324 voor wandmontage

Haws gelaatsdouche 7778B
voor wandmontage
• Norm: EN 15154
• Materiaal: RVS en ABS
• Stofdeksel opent automatisch met

opzetten van de douche
• Axion sproeikop

113575 Haws gelaatsdouche 7778B voor wandmontage

Haws oogdouche 7301 DM
voor bladmontage
• Norm: EN 15154
• Materiaal: RVS
• Aansluiting: 1/2"
• Handige bedieningsknop
• Axion sproeikop met stofdeksel
• Inclusief pictogram

113581 Haws oogdouche 7301 DM voor bladmontage

7777 op kolom
• Norm: EN 15154
• Materiaal: RVS
• Aansluiting: 1/2"
• Axion sproeikop met stofdeksel
• Voorzien van vloerflens
• Inclusief pictogram

113577 Haws gelaatsdouche 7777 op kolom

Type 7611

Type 7610
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Haws

Haws oogdouche Axion
eyepod
• Norm: EN 15154
• Materiaal: RVS
• Kleur: chroom
• Axion sproeibeeld
• Oogsproeier voor op de kraan
• Geschikt voor warm water op

mengkraan
• Hitte begrenzer voor te heet water
• Na montage is kraanfunctie nog intact
• Extra verloopkoppelingen voor

installatie

159323 Haws oogdouche Axion eyepod

Plensdouches

Haws plensdouche verticaal
• Norm: EN 15154
• Materiaal: RVS en/of ABS
• Aansluiting: 1"
• Axion sproeikop
• Inclusief pictogram

113571 Haws plensdouche 8122 verticaal met ABS Axion msr douchekop
113569 Haws plensdouche 8123 verticaal met RVS douchekop
113565 Haws plensdouche 8133 verticaal, RVS
113567 Haws plensdouche 8130 verticaal, kunststof

Haws plensdouche horizontaal
• Norm: EN 15154
• Materiaal: RVS en/of ABS
• Aansluiting: 1"
• Axion sproeikop
• Inclusief pictogram

113572 Haws plensdouche 8122 horizontaal met ABS Axion msr douchekop
113570 Haws plensdouche 8123 horizontaal met RVS douchekop
113566 Haws plensdouche 8133 horizontaal, RVS
113568 Haws plensdouche 8130 horizontaal, kunststof

Vervolg >>>

Haws Swingdown oogdouches
• Norm: EN 15154
• Materiaal: RVS inclusief omkasting
• Aansluiting 1/2"
• Afsluiter in scharnierstuk
• Geschikt voor inbouw achter de

sproeibak
• Axion sproeikop
• Inclusief pictogram

113582 Haws Swingdown oogdouches 7655 in RVS omkasting
113583 Haws Swingdown oogdouches 7651 

voor horizontale montage 7650 voor vertikale montage
113584 Haws Swingdown oogdouches
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Haws

Haws plensdouche 8100 op
kolom
• Norm: EN 15154
• Materiaal: staal verzinkt
• Aansluiting: 1"
• Axion sproeikop
• Inclusief pictogram

113574 Haws plensdouche 8100 op kolom

Combinatiedouches

Haws combinatiedouche 8317
• Norm: EN 15154
• Materiaal: staal verzinkt
• Aansluiting: 5/4"
• Uitvoering: Axion msr sproeikop, ABS

Axion msr
• Inclusief pictogram

113558 Haws combinatiedouche 8317

Haws combinatiedouche
• Norm: EN 15154
• Materiaal: messing verchroomd
• Aansluiting: 5/4"
• Axion sproeikop
• Inclusief pictogram

113561 Haws combinatiedouche 8300 met RVS opvangschaal
113553 Haws combinatiedouche 8320 met ABS opvangschaal
113550 Haws combinatiedouche 8330, RVS
113549 Haws combinatiedouche 8336, kunststof

Plensdouches>>> Vervolg

Verwarmd water

Als nooddouches uitsluitend koud water
uitstromen, kan een slachtoffer in shock raken bij
langdurig spoelen. Daarom dient de nooddouche
voorzien te zijn van verwarmd water tussen 15
graden en 37 graden. Intersafe Sevices B.V. levert
diverse installaties om de nooddouches te
voorzien van verwarmd water.

TIP
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Haws

Vorstveilige oogdouches

Haws vorstveilige oogdouche
7433 FP voor wandmontage
• Norm: EN 15154
• Materiaal: staal verzinkt
• Aansluiting: 1/2"
• Uitvoering: Axion msr sproeikop, RVS

opvangschaal, vorstveilige afsluiter
• Geschikt voor plaatsing aan een

buitenwand

113590 Haws vorstveilige oogdouche 7433 FP voor wandmontage

Vorstveilige plensdouches

Haws vorstveilige plensdouche
8111 FP
• Norm: EN 15154
• Materiaal: staal verzinkt
• Aansluiting: 1/2"
• Uitvoering: Axion msr sproeikop, ABS

douchekop, vorstveilige afsluiter
• Inclusief pictogram

113573 Haws vorstveilige plensdouche 8111 FP

Vorstveilige combinatiedouches

Haws vorstveilige
combinatiedouche 8300 FP
met ondergrondse afsluiter
• Norm: EN 15154
• Materiaal: staal verzinkt
• Aansluiting: 3/4" oogdouche, 5/4"

plensdouche
• Uitvoering: ABS douchekop, RVS

opvangschaal, vorstveilige
ondergrondse afsluiter

• Inclusief pictogram

113560 Haws vorstveilige combinatiedouche 8300 FP met ondergrondse afsluiter

Haws vorstveilige
combinatiedouche 8317
CTFP getraced
• Norm: EN 15154
• Materiaal: staal verzinkt
• Aansluiting: 5/4"
• 3/4" isolatie rondom pijpwerk
• Vorstbestendig tot -35°C graden
• Wateraanvoer boven en onder mogelijk
• Inclusief pictogram

113555 Haws vorstveilige combinatiedouche 8317 CTFPB met onderaansluiting
113556 Haws vorstveilige combinatiedouche 8317 CTFPT met bovenaansluiting
113557 Haws vorstveilige combinatiedouche 8317 CTFPB explosieveilig met

onderaansluiting
113554 Haws vorstveilige combinatiedouche 8317 CTFPT explosieveilig met

bovenaansluiting
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Haws

Slangdouches

Haws slangdouche 8901B voor
wandmontage
• Norm: EN 15154
• Lengte: 2,4 meter
• Aansluiting: 1/2"
• Uitvoering: 1 sproeikop
• Inclusief pictogram

113540 Haws slangdouche 8901B voor wandmontage

Haws slangdouche 8903 voor
bladmontage
• Norm: EN 15154
• Lengte: 2,4 meter
• Aansluiting: 1/2"
• Uitvoering: 1 sproeikop
• Inclusief pictogram

113537 Haws slangdouche 8903 voor bladmontage

Mobiele nooddouches

Haws mobiele oogdouche
• Norm: ANSI Z538.1-2009
• Materiaal: PVC
• Inhoud: 60 liter
• Eenvoudig te bedienen
• Handgreep
• Water tot 6 maanden houdbaar met

hydrosepvloeistof
• Uitvoering: 2 sproeikoppen

113534 Haws mobiele oogdouche 7500
160107 Haws mobiele oogdouche 7501
113515 Haws hydrosep vloeistof

Haws mobiele oog- en
slangdouche
• Norm: ANSI Z358.1-2009
• Materiaal: RVS
• Water tot 6 maanden houdbaar met

hydrosepvloeistof
• Uitvoering: 2 sproeikoppen
• Exclusief steekwagen

114845 Haws mobiele oog- en slangdouche 7601.10.2, 38 liter
114846 Haws mobiele oog- en slangdouche 7601.37, 143 liter
114847 Haws mobiele oogdouche 7602.10.2, 38 liter
113515 Haws hydrosep vloeistof

Haws mobiele
combinatiedouche
• Norm: EN 15154
• Materiaal: RVS
• Gewicht: 16 kg
• Aansluiting 1"
• Werkdruk 30-90 psi
• ABS douchekop

160108 Haws mobiele combinatiedouche
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Oogspoelflessen

Tankdouches

Haws 1200 liter tankdouche
Haws 1200 liter tankdouche, geïsoleerd
en verwarmd, model 5000.12
• Norm: EN 15154
• Materiaal: frame, pijpen en wanden in

RVS
• Afmeting: 960 x 960 x 3400 mm
• Water level indicatie
• Vorstvrij
• 230V/50Hz 10A
• Aansluiting: 1 1/4"
• Temperatuurmeter
• Tot 6 maanden houdbaar met

toevoeging in water
• Hijsogen voor transport
• Opties mogelijk zoals ATEX proof,

deuren, signalering, verlichting
• Plensdouche en gelaatsdouche,

roostervloer

160106 Haws 1200 liter tankdouche

Oogspoelflessen

Cederroth 7251 oogspoelfles
• Materiaal: 100% kunststof
• Inhoud: 500 ml
• Afmeting: 6,6 x 23,5 cm
• Houdbaarheid: 4,5 jaar vanaf

productiedatum
• Verpakt per 2 stuks

154384 Cederroth 7251 oogspoelfles
113241 Cederroth wandhouder 7200

Barikos oogspoelfles
De Barikos oogspoelfles is een
gemakkelijk te hanteren knijpfles,
speciaal ontwikkeld voor deze
toepassing. De sproeistraal is zacht,
breed en effectief.
• Materiaal: 100% kunststof
• Inhoud: 620 ml
• Houdbaarheid: 2 jaar
• Uitvoering: met en zonder wandhouder

verkrijgbaar

113246 Barikos oogspoelfles 620 ml
113243 Barikos wandhouder 1 oogspoelfles, draadmodel
113244 Barikos wandhouder 1 oogspoelfles, kunststof
113245 Barikos wandhouder 2 oogspoelflessen, kunststof

Tobin oogspoelflessen
• Op elke fles staat een

houdbaarheidsdatum
• Steriele vloeistof met 0,9%

zoutoplossing die onmiddelijk )
inzetbaar is

• Inhoud: 1 liter
• Afmeting: 390 x 200 x 100 mm

113502 Tobin oogspoelflessen, 2 stuks

Tobin oogspoelstation
• Op elke fles staat een

houdbaarheidsdatum
• Steriele vloeistof met 0,9% zoutoplossing

die onmiddelijk inzetbaar is
• Inhoud: 1 liter
• Station met 2 flessen

113509 Tobin oogspoelstation 06250027, 2 flessen 1000 ml
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Toebehoren nooddouches

Testmiddelen

Novitas douchetester
• Materiaal: PVC/Tyvek
• Gewicht: 1,2 kg
• Afmeting: doorsnede 350 mm
• Telescopische stok
• Optioneel te verkrijgen

wateropvangbak, beeldlineaal

113150 Novitas douchetester

Onderdelen

Haws onderdelen

160101 Haws thermostatisch mengventiel voor oog/gelaatsdouches
160105 Haws thermostatisch mengventiel voor plensdouches en

combinatiedouches
160099 Haws slang oog/gelaatsdouche 8908, wandmontage
160100 Haws doorstroomverwarmer voor oog/gelaatsdouches

Pictogrammen

160101 160105 160099 160100

Haws pictogram 
oog-/gelaatsdouche
• Materiaal: PVC
• Gewicht: 0,1 kg
• Kleur signaal: groen
• Afmeting: 230 mm x 276 mm

160102 Haws pictogram oog-/gelaatsdouche

Haws pictogram combinatiedouche
• Materiaal: PVC
• Gewicht: 0,1 kg
• Kleur signaal: groen
• Afmeting: 230 mm x 276 mm

160104 Haws pictogram combinatiedouche

Haws pictogram plensdouche
• Materiaal: PVC
• Gewicht: 0,1 kg
• Kleur signaal groen
• Afmeting: 230 mm x 276 mm

160103 Haws pictogram plensdouche

Signalisatie

De locatie van nooddouches moet altijd duidelijk
zichtbaar zijn. Dit kan met speciale verlichting,
pictogrammen of loopwegmarkering. Intersafe
Services B.V. helpt u graag met de juiste inrichting
van uw nooddouchevoorziening.

TIP
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Projecten op maat

Projecten op maat

Nooddouchecombinatie met verwarmd water
met boiler 8760

Boilersysteem voor verwamde oog- en
nooddouche

Elektrische doorstroominstallatie voor
plensdouches 9325

Complete douchecabine, verwarmd water met
ingebouwde boiler, vorstvrij en alarm

Cooler voor nooddouches in ruimtes met
hoge temperaturen

Complete douchecabine met verwarmd water,
vorstvrij en alarm
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Gasdetectoren

Meetinstrumenten

Een gezonde werkplek is geen vanzelfsprekendheid, gevaarlijke stoffen, lawaai, kou of
warmte, er kan van alles niet in orde zijn. Om deze zaken te meten en er vervolgens iets
aan te doen, zijn tests nodig. Testen die worden uitgevoerd met de juiste
meetinstrumenten.
Ook de werknemer zelf kan getest worden. Want is hij of zij in de juiste
gemoedstoestand en/of conditie om gezond en veilig te werken? En worden bepaalde
beschermingsmiddelen wel op de juiste manier gedragen? Ook daarvoor zijn
meetinstrumenten beschikbaar. 
Het brede assortiment dat u bij Intersafe Services B.V. vindt, is onontbeerlijk voor
veiligheidskundigen, arbodiensten, afdelingsleiders en zeker ook voor de uitvoerders
van risicovolle werkzaamheden. 
In dit hoofdstuk leest u meer over de volgende typen meetinstrumenten:
• Gasdetectie;
• Alcoholdetectie;
• Geluidsmeters;
• Klimaatbeheersing;
• Fit-testapparatuur.

Gasdetectoren zijn er in twee varianten: 
1. Draagbaar; 
2. Stationair: als systeem dat de lucht in de omgeving continu bewaakt. 

1. Draagbaar
Een draagbare gasdetector geeft een duidelijk waarschuwingssignaal af als de
hoeveelheid schadelijk gas een gevaarlijke concentratie bereikt, of als het
zuurstofgehalte te laag wordt. Desgewenst krijgt de gebruiker inzicht in de hoeveelheid
en het soort aanwezige gas op de plaats waar gemeten wordt. Dit is afhankelijk van de
gekozen gasdetector: een gasdetector kan twee functies vervullen, namelijk
waarschuwen of meten. In beide gevallen is de betrouwbaarheid belangrijk.

Toepassingsgebieden van draagbare gasdetectoren
Draagbare gasdetectoren worden gebruikt voor het meten van: 
1. Brandbare gassen of dampen;
2. Zuurstof;
3. Giftige gassen en dampen.

Toepassingsgebied explosieve gassen en dampen
Om in te kunnen schatten of er in een bepaalde omgeving een risico is op het ontstaan
van brand of een explosie, is het belangrijk eerst te weten of de drie hiervoor vereiste
elementen aanwezig zijn:
1. Zuurstof;
2. Een brandstof (een brandbaar gas of damp);
3. Warmte/hitte of een ontstekingsbron.

Ontbreekt één van deze drie elementen, dan is een explosie niet mogelijk. Zijn alle
elementen wel aanwezig, dan is de onderlinge verhouding van belang. In een analyse is
het volgende van belang:
1. In de meeste gevallen is het zuurstofpercentage in de lucht ongeveer 21%. 
2. Is dit het geval, dan is de hoeveelheid brandbaar gas in de lucht belangrijk. 

a. Een explosie kan pas plaatsvinden wanneer een bepaald percentage van het
betreffende gas in de lucht is. 

b. Maar, komt de hoeveelheid van dit gas boven een bepaald percentage, dan is
een explosie niet meer mogelijk. 

c. Er is dus sprake van zogenaamde explosiegrenzen (boven- en ondergrens).
d. De onderste explosiegrens is meestal het belangrijkste criterium. 
e. Deze ondergrens wordt aangeduid met OEG* of LEL**. Dit is de minimale

concentratie van een gas of damp in de lucht waarbij een explosief damp- of
gasluchtmengsel aanwezig is. 

f. Een brandbaar gas of brandbare vloeistof heeft ook een bovenste explosiegrens
(UEL***). De UEL is de maximale concentratie van een gas of damp in de lucht
waarbij nog een explosief damp- of gasluchtmengsel aanwezig is. 

g. Het explosiegebied van een brandbaar gas of een brandbare damp bevindt zich
dus tussen de LEL en de UEL. 

h. Is het percentage zuurstof in de lucht anders dan normaal, 
dan wijken ook de explosiegrenzen af. 

i. Brandbare gassen worden meestal gemeten in een percentage van de
onderste explosiegrens (%OEG of %LEL). Hierbij is 100%LEL gelijk aan het
volumepercentage van het gas in de lucht dat de onderste explosiegrens van 
dit gas vormt.

Toepassingsgebied zuurstof
De hoeveelheid zuurstof wordt gemeten om gebruikers onder meer te kunnen
waarschuwen voor verstikkingsgevaar (minimaal vereiste concentratie is 19,5 Vol%) en
om de aanwezigheid van zuurstof in inerte omgevingen te monitoren. De hoeveelheid
zuurstof wordt weergegeven in volumeprocenten.

Toepassingsgebied giftige gassen en dampen
Naast brandbare gassen en dampen en zuurstof, kunnen talloze giftige gassen en
dampen in de omgevingslucht aanwezig zijn. Deze vormen een gevaar voor de
gezondheid en voor het milieu. De meest voorkomende kunnen worden gemeten met
een of meer van de meetinstrumenten in deze catalogus. Verder bestaan er
gasdetectiebuisjes die een indicatie geven van de hoeveelheden van deze gassen in de
omgevingslucht. De meeteenheid voor giftige gassen is in ppm (parts per million) of in
mg/m3.

2. Stationair
Een stationair gasdetectie systeem wordt bevestigd op plaatsen waar de luchtkwaliteit
continu bewaakt moet worden. Deze is aangesloten op een centraal alarmsysteem. Via
een pc zijn de metingen vanaf één punt te volgen. Deze specialistische systemen staan
niet vermeld in deze catalogus. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact
opnemen met uw  Customer Service medewerker.

* OEG Onderste explosiegrens
** LEL Lower explosion limit
*** UEL Upper explosion limit
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ATEX-richtlijn
Producten die voldoen aan de ATEX richtlijn herkent u aan het volgende icoon.

Gasmeetinstrumenten worden vaak ingezet in explosiegevaarlijke omgevingen. Vrijwel
alle meetinstrumenten in dit hoofdstuk zijn gekeurd volgens de ATEX-richtlijn. 
Meer informatie over ATEX vindt u op pagina 379 van deze catalogus.

We kunnen gasdetectie verdelen in twee gebruikerslijnen:
1. Meten om te weten;
2. Meten om te waarschuwen.

Meten om te weten
De gebruiker die meet om te weten, wil met zijn meter exacte concentraties van
gevaarlijke stoffen kunnen uitlezen en eventueel ook opslaan. Deze gebruiker wil
bijvoorbeeld besloten ruimten vrijgeven. Hij of zij wil een inschatting kunnen maken van
de risico’s in situaties die men niet vertrouwt. Meters in deze categorie zijn meestal
voorzien van een interne pomp. Daardoor is het mogelijk om te meten in ruimten zonder
die zelf te betreden. De gebruikersgroep van deze meters bestaat vooral uit
gasmeetdeskundigen.

Meten om te waarschuwen
Is een bepaalde situatie beoordeeld als werkbaar? Dan worden de mensen die in deze
omgeving werkzaamheden gaan uitvoeren, uitgerust met een gasmeter uit de groep
‘meten om te waarschuwen’. Enkelvoudige gasmeters van dit type worden in de
volksmond vaak piepers genoemd. Deze meters waarschuwen de gebruiker(s) zodra
de concentratie van één bepaald gas verandert of als overschrijding van een gevaarlijke
grens dreigt. De gebruiker zal dan zo snel mogelijk de gevarenzone moeten verlaten.
Daarnaast zijn er multigasmeters waarmee meerdere gassen kunnen worden
gedetecteerd. Een aantal gasmeters is voorzien van een zogenaamd man-down-alarm.
Deze slaat alarm zodra één van de gebruikers niet meer beweegt. 

Twee gebruikerslijnen gasdetectie
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Service en onderhoud

De gebruiker moet kunnen vertrouwen op het instrument waarmee hij of zij de kwaliteit
van de omgevingslucht meet. Regelmatig en juist onderhoud is belangrijk voor de
kwaliteit van de metingen. Maar, welk onderhoud is nodig? En hoe vaak? U kunt dit
belangrijke werk ook uit handen geven. Intersafe Services B.V. is dan uw servicestation
voor alle MSA en Industrial Scientific gasmeters. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met uw Customer Service medewerker. 
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Lease
U kunt nog een stap verder gaan en de volledige zorg voor uw gasmeters overlaten aan
Intersafe Services B.V. Voor een vast bedrag per maand bent u dan verzekerd van
gasdetectie apparatuur. Wij zorgen voor de instrumenten, het onderhoud en snelle
vervanging bij onverhoopte uitval. 

Huren
Voor uw (tijdelijke) projecten en onderhoudstops beschikt Intersafe Services B.V. over
een groot aantal gasmeetinstrumenten dat u kunt huren.

Met behulp van dit overzicht kunt u een gasmeter selecteren. U bepaalt uw keuze afhankelijk van welke gassen u wilt meten,
het aantal sensoren dat de meter moet hebben en eventuele extra’s.

Gastest Altair Altair Altair Ventis MX4 Ventis MX4 Altair MX6 Sirius MX6 BM 25
buisjes Pro 4X diffusion pumped 5X I-Brid PID

Aantal sensoren 1 1 1-4 1-4 1-4 1-5 1-5 1-5 1-5 1-4

Brandbare 0-100% LEL x x x x x x x x

stof 0-100 Vol % x x

O2 Zuurstof (O²) x x x x x x x x x x

Giftige stof Ammonia (NH3) x x x x x x

Autocalibratie x x x x x x x x

Chloor (CI2) x x x x x x

Chloordioxide (CIO2) x x x x x x

Fosfine (PH3) x x x x x x

Fosgeen (COCI2) x x

Hydrazine (N2H4) x x

Koolmonoxide (CO) x x x x x x x x x x x

Koolstofdioxide (CO2) x x x

Ozon (O3) x x

Stikstofdioxide (NO2) x x x x x x

Stikstofoxide (NO) x x x x

Vluchtige Organische Stoffen (VOC) x x x x

Waterstof (H2) x x x x

Waterstof Cyanide (HCN) x x x x x x

Waterstoffluoride (HF) x

Zoutzuur (HCl) x x x x

Zwaveldioxide (SO2) x x x x x x

(Di) Waterstofsulfide (H2S) x x x x x x x x x x x

Functies Autokalibratie x x x x x x x x

Interne pomp x x x x x x

Alarmen (akoestisch en visueel) x x x x x x x x x x

Trilalarm x x x x x x

Handformaat x x x x x x x x x x

Zakformaat x x x x x

Datalogging x x x x x x x x x x

Kleuren display x x x

Bewegingsindicator x

Training en opleiding
Een acceptabel veiligheidsniveau wordt alleen bereikt als de instrumenten worden
gebruikt door bekwaam en goed opgeleid personeel. Intersafe Services B.V. biedt
diverse opleidingen zoals de ‘Praktijkcursus Gasmeten’ en ‘Werken in besloten
ruimten’. Daarnaast bieden wij gebruikersinstructies en toolboxmeetings aan.

Keuzetabel Gasdetectie

Bron: Productsheets leveranciers
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Gastestbuisjes en toebehoren

MSA gastester II, balgpomp 
voor gastestbuisjes
• 100 ml per slag
• Einde pompslag zichtbaar door indicator
• Geïntegreerde slagenteller
• Behuizing anti-statisch
• Bediening met 1 hand mogelijk

130604 Balgpomp Gastester II, voor gastestbuisjes, met slagenteller

Toebehoren
130713 Trainingsbuisjes, pak à 10 stuks
130727 Gastestbuishouder rubber
130729 Testbuistip-breker, instrument om gastestbuis open te breken
130710 Opbergtas Combi Gastester II leder
130712 Monsternameslang Gastester II, 4 meter

MSA toximeter II, automatische pomp 
voor gastestbuisjes
• Norm: ATEX II 2G EEx ia IIC T4
• Behuizing spatwaterdicht: IP54
• Eenvoudige bediening
• Het aantal pompslagen is instelbaar
• Luchthoeveelheid per pompslag 100 ml (+-5 ml)
• Gewicht: 580 gram

130898 MSA toximeter II, automatische pomp voor gastestbuisjes

Gastestbuisjes

Geen buisje gevonden voor het gas dat u wilt
meten? Vraag onze medewerkers om meer
informatie.

TIP
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Vervolg >>>

gastestbuisjes
Art.nr. Art.nr.  Merk Omschrijving Meetbereik Aantal Houdbaar- Verpakking
Intersafe merk pompslagen heid mits doos

ongeopend à
130676 5086829 MSA Gastestbuisjes Aceton (Acetone-100) 100 - 10000 ppm n = 6 2 jaar 10 stuks
130628 5085814 MSA Gastestbuisjes Ammoniak NH3-20 20 - 1600 ppm n = 1 2 jaar 10 stuks
130654 5085845 MSA Gastestbuisjes Ammoniak NJ3-2 2 - 600 ppm n = 2; 10 2 jaar 10 stuks
130666 5086811 MSA Gastestbuisjes Aromatische Koolwaterstoffen (Aromatc HC) 10 - 500 ppm n = 5; 10 2 jaar 10 stuks
130665 5085898 MSA Gastestbuisjes Autobenzine (Gasoline-30) 30 - 6000 ppm n = 1; 10 2 jaar 10 stuks
130674 5086821 MSA Gastestbuisjes Azijnzuur (Acetic Acid-1) 1 - 80 ppm n = 1; 5 2 jaar 10 stuks
130693 5086852 MSA Gastestbuisjes Benzeen C6H6-0,25 0,25 - 10 ppm n = 10; 15 1 jaar 10 stuks
130682 5086835 MSA Gastestbuisjes Benzeen C6H6-1 1 - 100 ppm n = 4; 15 2 jaar 10 stuks
130630 5085816 MSA Gastestbuisjes Benzeen C6H6-5 5 - 100 ppm n = 10 3 jaar 10 stuks
130637 5085824 MSA Gastestbuisjes Blauwzuur HCN-2 2 - 50 ppm n = 2 ... 10 2 jaar 10 stuks
130620 5085801 MSA Gastestbuisjes Chloor CL2-0,2 0,2 - 3 ppm n = 10 2 jaar 10 stuks
151309 8103421 Dräger Gastestbuisjes Chloorpikrine 0,1/a 0,1 - 2 ppm n = 8 2 jaar 10 stuks
130636 5085823 MSA Gastestbuisjes Dichloormethaan-50 12,5 - 1000 ppm n = 10; 20; 25; 40 2 jaar 10 stuks
130672 5086818 MSA Gastestbuisjes Ethanol-100 100 - 6000 ppm n = 5; 10 2 jaar 10 stuks
130680 5086833 MSA Gastestbuisjes Ethyleen (Ethylene-50) 50 - 1000 ppm n = 1; 2; 5; 10 2 jaar 10 stuks
153230 6733081 Dräger Gastestbuisjes Formaldehyde 0,2/a 0,2 - 2,5 ppm / 0.5 - 5 ppm n = 10; 20 2 jaar 10 stuks
130668 5086813 MSA Gastestbuisjes Formaldehyde-0,1 0,1 - 10 ppm n = 1; 5; 10 2 jaar 10 stuks
130642 5085829 MSA Gastestbuisjes Fosfine PH3-0,05 0,05 - 3 ppm n = 10; 20 2 jaar 10 stuks
130643 5085830 MSA Gastestbuisjes Fosfine PH3-0,1 0,1 - 100 ppm n = 1 ... 10 3 jaar 10 stuks
130644 5085831 MSA Gastestbuisjes Fosfine PH3-50 50 - 1000 ppm n = 1 3 jaar 10 stuks
130661 5085854 MSA Gastestbuisjes Fosgeen (Phosg-0,1) 0,1 - 20 ppm n = 5; 20 2 jaar 10 stuks
130679 5086832 MSA Gastestbuisjes Hexaan (Hexane-20) 20 - 3200 ppm n = 10 2 jaar 10 stuks
130646 5085835 MSA Gastestbuisjes Koolmonoxide CO-0,5% 0,3 - 7,0 Vol% n = 1 2 jaar 10 stuks
130634 5085821 MSA Gastestbuisjes Koolmonoxide CO-10 10 - 3000 ppm n = 1 ... 10 3 jaar 10 stuks
130631 5085817 MSA Gastestbuisjes Koolzuurgas CO2-0,1% 0,1 - 7 Vol% n = 1; 5 2 jaar 10 stuks
130650 5085841 MSA Gastestbuisjes Koolzuurgas CO2-1% 1 - 20 Vol% n = 1 2 jaar 10 stuks
130669 5086814 MSA Gastestbuisjes Koolzuurgas CO2-100 100 - 3000 ppm n = 10 2 jaar 10 stuks
130626 5085810 MSA Gastestbuisjes Kwalitest QL n = 1 ... 10 3 jaar 10 stuks
151310 8103391 Dräger Gastestbuisjes Methylbromide 0,2/a 0,2 -8 ppm n = 8 2 jaar 10 stuks
130687 5086845 MSA Gastestbuisjes Methylbromide-2 2 - 100 ppm n = 1; 4 2 jaar 5 stuks
130689 5086847 MSA Gastestbuisjes Methylbromide-200 200 - 20000 ppm n = 3 2 jaar 10 stuks
130653 5085844 MSA Gastestbuisjes Nitreuze Gassen (Nitr.-2) 2 - 140 ppm n = 5; 10 2 jaar 10 stuks
130632 5085818 MSA Gastestbuisjes Nitreuze Gassen (Nitr.-0,5) 0,5 - 50 ppm n = 5 2 jaar 10 stuks
130624 5085808 MSA Gastestbuisjes Nitreuze Gassen (Nitr.-10) 10 - 300 ppm n = 2 2 jaar 10 stuks
130678 5086831 MSA Gastestbuisjes Propaan (Propane-200) 200 - 4000 ppm n = 4 2 jaar 10 stuks
151308 8103471 Dräger Gastestbuisjes Sulfurulfluoride 1/a 1 - 5 ppm n = 2 2 jaar 5 stuks
130641 5085828 MSA Gastestbuisjes Tolueen Tol-5 5 - 1000 ppm n = 5 3 jaar 10 stuks
130648 5085837 MSA Gastestbuisjes Vinylchloride VC-1 1 - 70 ppm n = 2; 10 2 jaar 10 stuks
130655 5085846 MSA Gastestbuisjes Zoutzuurgas HCL-1 1 - 30 ppm n = 5; 10 2 jaar 10 stuks
130621 5085803 MSA Gastestbuisjes Zwaveldioxide SO2-1 0,5 - 25 ppm n = 3; 10 2 jaar 10 stuks
130639 5085826 MSA Gastestbuisjes (Di)Waterstofsulfide H2S-1 1 - 200 ppm n = 1 ... 10 3 jaar 10 stuks
130640 5085827 MSA Gastestbuisjes (Di)Waterstofsulfide H2S-100 10 - 4000 ppm n = 1 3 jaar 10 stuks

Er zijn meer typen gastestbuisjes beschikbaar dan in deze tabel worden vermeld. 
Vraag er naar bij uw Customer Service medewerker.

MSA gastestbuisjes
• Zeer uitgebreid assortiment gastestbuisjes 
• Indicatiemeting voor vrijwel alle gassen mogelijk 
• Te gebruiken in combinatie met Gastester II 130604 en Toximeter II 130898
• Staat het gas dat u zoekt er niet bij? Vraag het onze medewerkers

Bron: Productsheets leveranciers



Meetinstrumenten

Gasdetectie

72

M
e

e
ti

n
st

ru
m

e
n

te
n

MSA MP luchtkwaliteitset
• Monsternamesysteem voor het meten

van de luchtkwaliteit in leidingen
• Voor middendruk (2 tot 10 bar)
• Te meten is op: koolmonoxide,

kooldioxide, nitreuze gassen, minerale
olie en waterdamp

• Set bestaat uit: doorstroommeter met
naaldventiel, manometer,
gastestbuishouder, middendruk
aansluitstuk, timer, testbuistip-breker,
gastestbuisjes en opbergkoffer

130725 Luchtkwaliteitset MP, voor middendruk, compleet in koffer

Toebehoren
130727 Gastestbuishouder rubber
130729 Testbuistip-breker, instrument om gastestbuis open te breken

MSA HP luchtkwaliteitset
• Monsternamesysteem voor het meten

van de luchtkwaliteit in
ademluchtcilinders en compressoren

• Voor hoge druk (tot 300 bar)
• Te meten is op: koolmonoxide,

kooldioxide, minerale olie en
waterdamp

• Optioneel is te meten op: synthethische
olie en nitreuze gassen

• Set bestaat uit: doorstroommeter met
naaldventiel, manometer,
gastestbuishouder, aansluitstuk, timer,
testbuistip-breker, gastestbuisjes en
opbergkoffer

130726 Luchtkwaliteitset HP, voor hoge druk, compleet in koffer, MSA

Toebehoren
130727 Gastestbuishouder rubber
130729 Testbuistip-breker, instrument om gastestbuis open te breken

MSA gastestbuisjes voor MP en 
HP luchtkwaliteitset
• Verpakt per 10 stuks

130656 Gastestbuisjes koolmonoxide, CO-HP, meetbereik: 5 - 70 ppm
130658 Gastestbuisjes waterdamp, H2O-HP, meetbereik: 5 - 160 mg/m3

130659 Gastestbuisjes minerale olie, compressor olie, oil-HP, warning marks
130660 Gastestbuisjes waterdamp, H2O-HP, meetbereik: 10 - 200 ppm
130691 Gastestbuisjes nitreuze gassen, nitr.-HP, meetbereik: 0,2 - 6 ppm
130692 Gastestbuisjes waterdamp, H2O-MP, meetbereik: 100 - 1000 mg/m3

130657 Gastestbuisjes koolzuurgas, CO2-HP, meetbereik: 100 - 2000 ppm

MSA rookontwikkelaar
• Voor het volgen van luchtstromingen
• Set bestaat uit: balg, rookbuisjes en

draagtas
• Doos à 10 stuks

130600 Rookontwikkelaar set compleet met, balg, rookbuisjes en draagtas

Toebehoren
130601 Rookbuisjes, pak à 10 stuks
130602 Rookpatronen rookontwikkelaar, pak à 10 stuks
130603 Balg voor rookontwikkelaar

3M gasmonitoren
• Vervuilingsindicatoren te gebruiken als

draagbare badge 
• Badge verkleurt bij aanwezigheid van

gas/damp 
• Temperatuurbereik: van -10°C 

tot + 55°C 
• Werkt bij luchtvochtigheid: van 0% 

tot 70%
• Lichtgewicht: tussen 12 en 20 gram 
• Monitor is, mits ongebruikt, 

tot 18 maanden houdbaar

111644 Gasmonitor 3500 organische damp tot 2000 ppm per uur
110547 Gasmonitor 3520 organische damp tot 8200 ppm per uur
130247 Gasmonitor 3551 ethyleenoxide
130248 Gasmonitor 3721 formaldehyde

>>> Vervolg Gastestbuisjes en toebehoren

Kalibratie

Gasdetectie apparatuur moet regelmatig
gekalibreerd worden omdat de sensoren op een
bepaald moment gaan afwijken. U kunt dit zelf
doen met de juiste uitrusting, maar u kunt hiervoor
ook Intersafe Services B.V. inschakelen. Minimaal
een keer per jaar moet uw gasdetectie apparatuur
gecertificeerd worden. Dit moet gebeuren door
een bedrijf dat hiervoor gecertificeerd is. Intersafe
Services B.V. is dit voor alle draagbare gasdetectie
apparatuur van MSA. Voor meer informatie over
dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw
Customer Service medewerker.

TIP
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Onderhoudsvrije meters

MSA Altair™
• Enkelvoudige gasmeter 
• Onderhoudsvrij 
• Werkt minimaal 24 maanden of 1080

alarmminuten 
• Kan na 24 maanden in gebruik blijven tot de

batterij het einde van de gebruikstijd aangeeft 
• Beschermingsklasse behuizing: 

IP 67 minimaal
• Tussentijds kalibreren mogelijk
• Bumpcheckstation verkrijgbaar
• Certificering: CE ATEX II 2G EEx ia d IICT4
• Drie uitvoeringen: koolmonoxide,

(di)waterstofsulfide en zuurstof
• Elke uitvoering is leverbaar in diverse

instellingen
• Meetbereik koolmonoxide (CO): 0 - 500 ppm
• Meetbereik (di)waterstofsulfide (H2S): 0 - 100

ppm
• Meetbereik zuurstof (O2): 0 - 25 vol%
• Werkt bij temperatuur tussen -20°C en +50°C
• Alarm: gemiddeld >95 dB op 30 cm, ultra

scherpe LED's, standaard vibrerend alarm
• De 25 laatste alarmmeldingen zijn via een

infrarood poort uitleesbaar
• Alarmdrempels zijn tussentijds aan te passen
• Voorzien van stevige krokodillenklem voor

bevestiging op de kleding

131035 Gasmeter Altair CO, met trilalarm; 1e alarm 25 ppm, 2e alarm 100 ppm
131040 Gasmeter Altair CO, met trilalarm; 1e alarm 100 ppm, 2e alarm 300 ppm
131041 Gasmeter Altair H2S, met trilalarm; 1e alarm 10 ppm, 2e alarm 15 ppm
131043 Gasmeter Altair H2S, met trilalarm; 1e alarm 5 ppm, 2e alarm 10 ppm
131046 Gasmeter Altair O2, met trilalarm; 1e alarm 19,5%, 2e alarm 23%
131047 Gasmeter Altair O2, met trilalarm; 1e alarm 19,5%, 2e alarm 18%

Toebehoren
134714 Jet-eye IR adapter MSA meters, met USB aansluiting, zonder software

Enkelvoudige gasmeters

MSA Altair Pro
• Certificering: CE ATEX II 2G EEx ia d IICT4 °C
• Enkelvoudige gasmeter
• Batterijen en sensoren vervangbaar
• Levensduur batterij: minimaal 1 jaar
• Eenknops bediening
• Met datalogfunctie
• Display met gasconcentratie
• Bumpcheckstation optioneel leverbaar
• Te kalibreren met het Galaxy testsysteem
• Robuuste en compacte behuizing
• Beschermingsklasse behuizing: IP 67
• Gewicht: 112 gram
• Beschikbaar in 10 uitvoeringen: zuurstof,

(di)waterstofsulfide, koolmonoxide, ammonia,
chloor, chloordioxide, blauwzuur, stikstofoxide,
phosphine en zwaveldioxide

• Meetbereiken:
Zuurstof (O2) 0 - 25 vol% 
Koolmonoxide (CO) 0 - 1500 ppm
Zwavelwatersof (H2S) 0 - 200 ppm
Ammonia (NH3) 0 - 100 ppm
Chloor (Cl2) 0 - 20 ppm
Chloordioxide (ClO2) 0 - 1 ppm
Blauwzuur (HCN) 0 - 30 ppm
Stikstofdioxide (NO2) 0-20 ppm
Phosphine (PH3) 0 - 5 ppm
Zwaveldioxide (SO2) 0 - 20 ppm

• Werkt bij temperatuur tussen -20°C en   
• Werkt bij luchtvochtigheid van 10% tot 95%
• Goed zichtbaar en duidelijk hoorbaar 

(95 dB op 30 cm) alarm
• Standaard met trilalarm

132211 Gasmeter Altair Pro O2, met trilalarm; 1e alarm 19,5%, 2e alarm 18%
132212 Gasmeter Altair Pro CO, met trilalarm; 1e alarm 25 ppm, 2e alarm 100 ppm
150333 Gasmeter Altair Pro CO steel, met trilalarm; 1e alarm 75 ppm, 2e alarm

200 ppm
132213 Gasmeter Altair Pro H2S, met trilalarm;  1e alarm 10 ppm, 2e alarm 15 ppm
132679 Gasmeter Altair Pro NH3, met trilalarm; 1e alarm 25 ppm, 2e alarm 50 ppm
132680 Gasmeter Altair Pro CI2, met trilalarm; 1e alarm 0,5 ppm, 2e alarm 1 ppm
132681 Gasmeter Altair Pro CIO2, met trilalarm; 1e alarm 0,1 ppm, 

2e alarm 0,3 ppm
132682 Gasmeter Altair Pro HCN, met trilalarm; 1e alarm 4,7 ppm, 

2e alarm 10 ppm
132683 Gasmeter Altair Pro NO2, met trilalarm; 1e alarm 2 ppm, 2e alarm 5 ppm
132684 Gasmeter Altair Pro PH3, met trilalarm; 1e alarm 0,3 ppm, 2e alarm 1 ppm
132685 Gasmeter Altair Pro SO2, met trilalarm; 1e alarm 2 ppm, 2e alarm 5 ppm
154467 Gasmeter Altair Pro CO Brand 1e alarm  25 ppm / 2e alarm 100 ppm
154466 Gasmeter Altair Pro O2 1e alarm 19,5 vol% / 2e alarm 23 vol%

Toebehoren
134720 Batterij Altair Pro, type CR2, 3 Volt
134712 Clip Altair (Pro) en Altair 4X, RVS
134714 Jet-eye IR adapter MSA meters, met USB aansluiting, zonder software

ATEX

Voor het werken in explosiegevaarlijke
omgevingen bestaat er een richtlijn voor het
gebruik van gereedschap en apparatuur in deze
omgevingen: de ATEX-richtlijn. Intersafe Services
B.V. heeft adembeschermende middelen en
gasdetectieapparatuur die volgens de in deze
richtlijn gestelde eisen zijn geproduceerd.

TIP
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Multigasmeters

MSA multigasmeter Altair 4X
Robuuste multigasmeter met man-down-alarm.
• Certificering: CE ATEX II 2G EEx ia d IICT4
• Voorzien van man-down-alarm (in- of uitschakelbaar)
• 3-voudig alarm: hoorbaar 95 dB op 30 cm,

zichtbaar ultra bright LED's en 
voelbaar trilalarm

• Standaard datalogfunctie
• Compact en licht in gewicht: 222 gram
• Uitgerust met unieke XCell sensoren

(snel en duurzaam)
• Automatische kalibratieapparatuur beschikbaar
• Voorzien van Lithiumpolymeer batterij

(levensduur > 20 uur)
• Laadtijd batterij < 4 uur
• Eenvoudige bediening
• Robuuste behuizing: IP 67
• Garantie: 3 jaar (inclusief batterij en sensoren)
• Alle detectoren worden standaard geleverd

met oplader
• Bestand tegen val van 6 meter op beton
• Kalibratietijd van minder dan 60 seconden
• Bumptesttijd van minder dan 15 seconden
• Ook verkrijgbaar met fotoluminiscente behuizing
• Werkt bij luchtvochtigheid van 15% tot 90%
• Werkt bij temperatuur tussen -40°C en +60°C

154472 Gasmeter Altair 4X ExOxCOH2S, Ex-sensor pentaan geijkt, 
zwart, MotionAlert

154473 Gasmeter Altair 4X ExOxCOH2S, Ex-sensor pentaan geijkt, 
Glow-in-the-dark, MotionAlert

154474 Gasmeter Altair 4X ExOx, Ex-sensor pentaan geijkt, 
Glow-in-the-dark, MotionAlert

154475 Gasmeter Altair 4X ExOx, Ex-sensor methaan geijkt, zwart, MotionAlert
154476 Gasmeter Altair 4X ExOxCOH2S, Ex-sensor, methaan geijkt, 

zwart, MotionAlert

Toebehoren
134713 Clip Altair 4X Riemclip
134712 Clip Altair (Pro) en Altair 4X, RVS
134714 Jet-eye IR adapter MSA meters, met USB aansluiting, zonder software
134721 Oplader Altair 4X

Industrial Scientific multigasmeter Ventis MX4
• ATEX certificering: Ex d ia I Mb/Ex d ia IIC T4 Gb
• Meervoudige gasmeter voorzien van 1-4 sensoren
• Beschikbare sensoren en meetbereiken:

Ex (LEL) sensor 0-100% LEL
Zuurstof (O2): 0,30 Vol%
Koolmonoxide (CO): 0-1,000 ppm
(Di)Waterstofsulfide (H2S): 0-500 ppm
Stikstof Dioxide (NO2): 0-150 ppm
Zwavel Dioxide (SO2): 0-150 ppm

• 3-voudig alarm: hoorbaar 95 dB op 30 cm, 
zichtbaar ultra bright LED's en voelbaar trilalarm

• Werkt bij luchtvochtigheid van 15% tot 95%
• Werkt bij temparatuur tussen -20°C en +50°C
• Verkrijgbaar met en zonder pomp
• Gewicht: met pomp: 380 gram, 

zonder pomp: 182 gram 
• Robuuste behuizing: IP 66/67
• Bedrijfsduur Li-ion batterij: 12 uur continu
• Automatisch kalibratie-apparatuur beschikbaar
• Instrument is voorbereid voor iNet®

160332 Multigasmeter Ventis MX4, Ex(pentaan), Ox, CO, H2S, compeet met Li-ion 
batterij en lader

160334 Multigasmeter Ventis MX4, Ex(pentaan),Ox,CO,H2S, met pomp , compleet
met Li-ion batterij en lader

160335 Multigasmeter Ventis MX4, Ex,Ox, confined space kit in koffer, met pomp,
compleet met Li-ion batterij

Toebehoren
160336 Pompset los voor Ventis MX4 multigasmeter
160388 Cilinder kalibratiegas MX4

BUMP-test

De instructie van de fabrikant vereist een
dagelijkse bumptest van uw instrument. Alleen
dan kan met zekerheid worden gezegd dat alle
sensoren naar behoren functioneren. Bij een
bumptest biedt u de meter voor korte tijd
kalibratiegas aan. De meeste instrumenten laten in
het beeldscherm zien of ze 24 uur zijn getest.

TIP
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MSA Altair 5X
Een robuuste polycarbonaat behuizing, ongeëvenaarde duurzaamheid, valbestendigheid (bestand tegen een val van 3 meter hoogte), een geïntegreerde pomp en een ergonomisch
ontwerp met handschoenvriendelijke knoppen en een display met hoog contrast maken de Altair 5X even duurzaam en functioneel als deze eruit ziet. Maar de echte kracht van
deze multigasdetector zit hem in de nieuwe sensortechnologie van de MSA XCell sensoren. Een ware revolutie in de sensortechnologie met een baanbrekend ontwerp dat
prestaties verbetert.
De Altair 5X multigasdetector van MSA biedt vele opties, geschikt voor diverse toepassingen. Er kunnen tot wel zes gassen tegelijkertijd worden bewaakt. De Li-ion batterij van de
Altair 5X multigasdetector kent een inzettijd van maximaal 20 uur en is volledig compatibel met het MSA Galaxy geautomatiseerde testsysteem en MSA Link software.

• ATEX Richtlijn 94/9/EC, ATEX II 2G Ex d ia mb IIC - Zone 1 (met XCell Ex sensor), Zone 0 (zonder XCell Ex sensor)
• Grotere signaalstabiliteit en herhaalbaarheid onder wijzigende of extreme omgevingscondities
• MSA XCell sensoren hebben een minimale levensduur van meer dan tweemaal de gemiddelde levensduur in de sector
• Alle XCell sensoren zijn plug-and-play voor een gemakkelijke herconfiguratie
• Accupakket: T4, Behuizing IP65
• Optimale gebruiksomstandigheden tussen 0°C en 40°C en tussen 15% en 90% luchtvochtigheid
• Voorzien van robuuste rubberen bekleding
• Valtest 3 meter
• Standaard voorzien van ingebouwde pomp
• Afhankelijk van uitvoering tussen 453 en 680 gram
• 3-Voudig alarm: hoorbaar 95 dB op 30 cm, zichtbaar twee LED lampen aan bovenzijde en voelbaar trilalarm
• Standaard uitgevoerd met Motion alert en Instant alert
• Hoogcontrast display in kleur of monochroom
• Nieuwe XCell exotische SO2, CL2 en NH3-sensoren voor uitgebreide bewakingstoepassingen
• Snellere responstijden (levensreddend)
• Snellere kalibratie- en bumptesten waardoor u kalibratiegas bespaart
• Oplaadbare Li-ion batterij
• Bedrijfsduur op 1 lading >18 uur (bij IR sensor 14 uur)
• Laadtijd < 6 uur
• Standaard datalog systeem voor gemiddelde 200 uur (bij interval van 1 minuut)
• Event log systeem voor standaar 1000 gebeurtenissen
• 3 jaar standaard garantie inclusief sensoren (CO/H2S/LEL/O2/SO2/IR), 2 jaar op NH3 en CL2 sensor, 1 jaar op overige sensoren

159008 Gasmeter Altair 5X ExOxCOH2S met pomp, monochroom scherm, Ex sensor pentaan geijkt
159009 Gasmeter Altair 5X ExOxCOH2S met pomp, kleurenscherm, Ex sensor pentaan geijkt
159010 Gasmeter Altair 5X ExOxCOH2S en CO2 IR sensor met pomp, monochroom scherm, Ex sensor pentaan geijkt
159011 Gasmeter Altair 5X ExOxCOH2S en CO2 IR sensor met pomp, kleurenscherm, Ex sensor pentaan geijkt
159012 Gasmeter Altair 5X ExOx met pomp, monochroom scherm, Ex sensor pentaan geijkt
159013 Gasmeter Altair 5X IR Methaan met pomp, IR sensor 0-100 vol% methaan
159264 Gasmeter Altair 5X ExOxCOH2S en CO2 IR sensor met pomp, monochroom scherm, Ex sensor methaan geijkt
152538 Gasmeter Altair 5X ExOxCOH2S, monochroom scherm, Ex sensor pentaan gelijkt

Toebehoren
134714 Jet-eye IR adapter MSA meters, met USB aansluiting, zonder software
152537 Draagtas Altair 5X, leder

Ex of LEL sensor

Voor het meten van brandbaar gas is de
aanwezigheid van minimaal 10% zuurstof in de
meetomgeving nodig. Bij een lagere concentratie
zal de sensor niet meer reageren en kunnen dus
verkeerde conclusies worden getrokken. Wilt u
toch brandbaar gas meten in een dergelijke
omgeving? Kies dan voor een Infrarood sensor.

TIP

Vervolg >>>
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Omgevingsmonitoren

Industrial Scientific omgevingsmonitor 
BM25 
• Norm: ATEX EX ia d IIC T4
• Materiaal: slagvast polycarbonaat
• Gewicht: 6,8 kilogram
• Afmeting: 425 mm x 160 mm x 130 mm
• Inclusief batterij tot 170 uur looptijd en vier maanden datalogging capaciteit 

voor een 5 gasconfiguratie
• Te gebruiken bij temperatuur van -20ºC tot +50ºC
• Oplaadtijd 4,5 uur

155531 Omgevingsmonitor BM25 met pomp Ex, Ox, CO, H2S, CO2, compleet met Li-ion batterij en oplader
155533 Omgevingsmonitor BM25 met pomp Ex, Ox, CO, H2S, compleet met Li-ion batterij en oplader
160375 Omgevingsmonitor BM25 LEL, O2, compleet met Li-ion batterij en oplader
160376 Omgevingsmonitor BM25 IR CO, Ox, CO2, compleet met Li-ion batterij en oplader

Toebehoren
159572 Intrinsiek veilige laadset BM25 tevens stroomtoevoer, kabellengte 25 meter
159553 Datalink adapter kit BM25 inclusief software en USB kabel
159544 Alarm transfer kit voor BM25

Industrial Scientific multigasmeter MX6-iBRID
Multigasmeter MX6-iBRID waarmee met
een combinatie van 5 sensoren tot 6
verschillende gassen kunnen worden
gedetecteerd.
• Gewicht: 409 gram
• Afmeting: 135 x 77 x 43 mm
• Inclusief universele lader, nylon

draagtas, riemclip, calibratie cup,
polsbandje, gereedschap, handboek,
calibratie gas tubing en dust filter-
waterstop

• Kleurendisplay
• Oplaadtijd 5 uur
• Werkt optimaal bij temperaturen tussen

-20°C tot +55°C

160367 Gasmeter MX6-iBRID 5-gas met pomp Ex, Ox, CO, H2S, CO2, compleet
met Li-ion batterij en oplader

Toebehoren
160386 Docking station DS2 voor MX6-iBRID
160374 Batterijlader MX6-iBRID
159605 Batterij MX6-iBRID Charger/Datalink

>>> Vervolg Multigasmeters

Gasmeters kopen?
Er zijn andere oplossingen.

Voor MSA gasmeters biedt Intersafe Services B.V. de mogelijkheid tot 
full-operational lease van alle typen meters.
Met Industrial Scientific is het zelfs mogelijk om nog een stap verder te gaan.
Dit heet iNet. U gebruikt de meters. Kalibreren en opladen doet u op de
beschikbaar gestelde docking stations. Industrials Scientific zorgt voor het
onderhoud, bijna zonder dat u het merkt. Bovendien krijgt u toegang tot een
actuele rapportage over de staat van alle gasmeters, over de verrichtte
metingen en ook over alle gasincidenten op uw gehele terrein. Voor meer
informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer
Service medewerker.



PID meters

PID meters kunnen gassen en dampen meten
door middel van een UV lamp. Deze lamp ioniseert
de materie en geeft een signaal af waaruit de
waarde bepaald kan worden. Een UV lamp moet
regelmatig gereinigd worden en vaak moet dit in
een speciale ruimte gebeuren. De MSA Sirius
heeft een uniek systeem waarmee u de lamp zelf
zeer eenvoudig kunt reinigen. U bespaart hiermee
flink op de service- en onderhoudskosten.

TIP
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Gasmeters met PID technologie

MSA Sirius
• Certificering: CE ATEX II 2G EEx ib d IICT3/T4
• Werkt bij temperatuur tussen 0°C en + 40°C
• Werkt bij luchtvochtigheid: van 0% tot 95%
• Beschermingsklasse behuizing: IP 54 minimaal
• PID sensor 
• Twee lampen beschikbaar: 10,6 eV of 11,8 eV 
• UV lamp eenvoudig zelf te reinigen
• Meetbereik: 0,1 - 2000 ppm
• Multigasmeter en PID meter in een meter verenigd
• Gewicht: 500 gram
• Overige sensoren: 

brandbaar gas sensor 0 - 100% LEL, 
zuurstofsensor: 0 - 25 vol%,
koolmonoxide sensor: 0 - 500 ppm, 
(di)waterstofsulfide sensor: 0 - 200 ppm

• Ingebouwde pomp 
• Optisch en akoestisch alarm
• Alarmdrempels instelbaar
• Datalogging

130879 Gasmeter Sirius 5 gas inclusief PID, Ex Ox CO H2S PID, met datalogging,
Li-ion batterij

154479 Gasmeter Sirius PID, inclusief sensoren, Li-ion batterij, beschermhoes,
schouderriem

154478 Gasmeter Sirius ExOxPID, inclusief sensoren, Li-ion batterij,
beschermhoes, schouderriem

Toebehoren
130727 Gastestbuishouder rubber
130821 Oplader voor NiMH batterijblok
130873 Lamp PID 10, 6eV
151181 Meetsonde voor Sirius, RVS, voor containermetingen
160306 Laadadapter voor Sirius

Industrial Scientific gasmeter MX6 
met pomp uitvoering: PID
• Certificaten: ATEX EEx ia d IIC T4
• Gewicht: 409 gram
• Kleur: zwart
• Afmeting: 135 x 77 x 43 mm
• Kleuren-lcd-display
• Te gebruiken bij temperatuur van -20ºC tot 55ºC
• Eenvoudige, gebruikersvriendelijke

menu gestuurde navigatie 
• Detecteert tot 6 gassen simultaan
• Duurzame, schokbestendige behuizing
• Compleet met Li-ion batterij en oplader

160383 Gasmeter MX6 met pomp Ex, Ox, CO, H2S en PID, Li-ion batterij compleet
met oplader

160384 Gasmeter MX6 met pomp uitvoering: PID, compleet met Li-ion batterij en
oplader

Toebehoren
160386 Docking station DS2 voor MX6
160374 Batterijlader MX6
159605 Batterij MX6 Charger/Datalink

Toebehoren gasdetectie

Industrial Scientific docking stations
• Volautomatisch kalibratiestation

(kalibreert, leest data uit en laadt de
gasmeter op)

• Werkt ook stand-alone zonder PC
• Voorzien van Ethernet aansluiting
• Voorbereid voor iNet

160385 Docking station DS2
160386 Docking station DS2 voor MX6

Industrial Scientific kalibratiegas

153951 Reduceer kalibratiegas, automatische uitvoering
160388 Cilinder kalibratiegas MX4

Vervolg >>>
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Trainingen

Een acceptabel veiligheidsniveau wordt alleen
bereikt als uw apparatuur wordt gebruikt door
bekwaam en goed opgeleid personeel.
Bij Intersafe Services B.V. kunt u terecht voor
onder andere de
volgende trainingen:
• Praktijkcursus gasmeten;
• Werken in besloten ruimten;
• VCA en VCA-VOL.

TIP

Toebehoren gasdetectie

MSA meetsondes en toebehoren

130905 Meetsonde telescopisch, niet voor (di)waterstofsulfide
151181 Meetsonde voor Sirius, RVS, voor containermetingen
152538 Meetsonde Altair 5X, carbon fiber, 100 cm
134722 Drijver element Orion Plus, vlotter voor monsternameslang
130826 Monsternameslang Orion (Plus), 1,5 meter, PU geleidend
130827 Monsternameslang Orion Plus, 3,0 meter, PU geleidend
151201 Monsternameslang Iso Visinic, 2 meter
151202 Monsternameslang Iso Visinic, 4 meter

MSA Kalibratiegas
• Kalibratiegascilinder voor het kalibreren

van alle MSA gasmeters
• Elke cilinder bevat kalibratiegassen met

een bekende samenstelling
• Iedere gevulde cilinder is voorzien van

een houdbaarheidsdatum en een uniek
serienummer

• Van elke fles is een certificaat opvraagbaar
• Niet vermelde cilinders zijn op aanvraag

leverbaar

130757 Reduceer 0,25 L/min., voor kalibratiegascilinder Altair, Altair Pro, Altair 4X
en Altair 5X

130791 Reduceer 0,25 L/min., voor kalibratiegascilinder Titan
134719 Kalibratieset Altair 4 bestaande uit adapter, slang en aansluiting
130758 Kalibratieslang 40 cm voor Altair
132686 Kalibratieslang 40 cm voor AltairPro voor O2, CO, H2S, HCN, 

SO2, NO2 en PH3

132687 Kalibratieslang 40 cm voor AltairPro voor NH3, CI2 en CIO2

130811 Cilinder kalibratiegas, 58 liter, 1,45 vol% CH4, 15 vol% O2, 60 ppm CO, 
20 ppm H2S voor Altair 4X

130835 Cilinder kalibratiegas, 58 liter, 1,45 vol% CH4, 15 vol% O2, 300 ppm CO, 10
ppm H2S, Orion (Plus)

130759 Cilinder kalibratiegas, 34 liter, CO, 60 ppm CO in lucht, voor Altair en 
Altair Pro

130760 Cilinder kalibratiegas, 34 liter, H2S, 40 ppm H2S in N2, voor Altair en 
Altair Pro

130761 Cilinder kalibratiegas O2, 5 vol% O2 in N2, voor Altair en Altair Pro
130872 Cilinder Kalibratiegas, 34 liter, 100 ppm isobutyleen voor Sirius

MSA Galaxy testsysteem
• Volledig test- en kalibratiesysteem voor

gasmeters Solaris, Sirius, Orion(Plus) of
Altair serie

• Robuuste behuizing 
• Eenvoudige bediening (te gebruiken

zonder PC)
• 10 Units aan elkaar te schakelen
• Elk systeem wordt geleverd compleet

met doorstroomventiel, cilinderhouder
en oplader

• Gewicht: 1,4 kilogram
• Afmetingen: 17,5 x 16 x 29 cm

132689 Galaxy testsysteem Altair en Altair Pro inclusief doorstroomventiel en
cilinderhouder

150153 Galaxy testsysteem Altair 4X inclusief doorstroomventiel en cilinderhouder
154481 Galaxy testsysteem Altair 5X Smart system inclusief doorstroomventiel en

cilinderhouder
154480 Galaxy testsysteem Altair en Altair Pro Smart system inclusief

doorstroomventiel en cilinderhouder

MSA Altair QuickCheck
Apparatuur voor het snel testen van de
gasmeters type Altair en Altair Pro. De
Quickcheck controleert de optische,
akoestische en trilalarmfuncties in
combinatie met de responsie op een
gekende gasconcentratie. 
• De meter geeft duidelijk aan of de meter

wel of niet OK is
• De Altair QuickCheck is onderhoudsvrij
• Geschikt voor Altair en Altair Pro
• De testresultaten worden opgeslagen 
• Gewicht: 245 gram

132688 Altair QuickCheck diversen voor O2/CO/H2S/SO2 en/of NO2 vol automatisch
154483 Altair QuickCheck diversen voor O2/CO/H2S/SO2 en/of NO2 handmatig

exclusief reduceer en slang
154484 Altair QuickCheck CL2/CLO2 voor CL2/CLO2 vol automatisch
154485 Altair QuickCheck NH3 voor NH3 vol automatisch
154486 Altair QuickCheck HCN voor HCN vol automatisch

>>> Vervolg
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Alcoholdetectie

Dräger Alcoholtester
Eenvoudig en snel testen of er sprake is
van een te hoog alcoholpromillage.
Werkwijze: steek het geopende buisje in
de aangegeven richting in de ademzak,
blaas tot de zak geheel met lucht is
gevuld, de verkleuring (van geel naar
groen) geeft direct aan of de
alcoholconcentratie onder of boven de
wettelijke grenswaarde van 0,5 promille
ligt.
• Verpakt per 10 stuks
• Elk buisje is individueel verpakt

132781 Alcoholtester Alco-Check 0,5 o/oo, testbuisjes en blaaszak in doos

Contralco Ethylotest Alcoholtester
• Afmeting: 60 x 110 mm
• Voor éénmalig gebruik
• 0,5 Promille 
• Dit is de standaard tester met

internationaal label
• Verpakt in zilver folie

160241 Alcoholtester ATDD03

Alcoholdetectie
Alcoholgebruik en het uitvoeren van (complexe) taken gaan niet samen. Vandaar dat
strenge regels nodig zijn, zowel in het verkeer als op de werkvloer. Afhankelijk van het
beleid dat u op dit vlak voert, heeft Intersafe Services B.V. een aantal producten
geselecteerd die helpen bij een snelle detectie van alcohol. 

Alcotester 6810
De Dräger Alcotest 6810 biedt aan de
professionele gebruiker een nauwkeurige
en snelle adem-alcoholanalyse.
Werkwijze: plaats het slide'n'click
mondstuk op het instrument, blaas lucht
door het buisje tot dat het toestel aan-
geeft dat voldoende lucht is gemeten, het
toestel geeft de waarde in promille aan.
• Gewicht: 195 gram
• Afmetingen: 140 x 72 x 35 mm
• Meetbereik: 0 - 2,5 mg/liter
• Laag energieverbruik: 1500 metingen

op 2 x 1,5 V Alkaline AA batterijen 
(Type mignon, LR6)

• Meetprincipe: elektrochemische sensor
• Meetnauwkeurigheid +/- 0,008 mg/liter

in bereik tot 0,5 mg/liter en +/-1,7% van
de meetwaarde in bereik > 0,5 mg/liter

• Kalibratie-interval: 6 maanden

132782 Alcoholmeter Alcotester 6810
132783 Mondstuk Alcotester 6510 type slide'n'click, doos à 100 stuks
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Geluidsmeters

Lawaai is één van de meest voorkomende gezondheidrisico's op de werkplek. Het kan
leiden tot permanent gehoorverlies, verminderde concentratie en lastige communicatie.
Kortom, het kan op allerlei manieren risicovol zijn. 

3M biedt een complete lijn instrumenten voor geluidsmeting. Deze hebben een aantal
voordelen:
1. Ze zijn praktisch toepasbaar;
2. Ze geven de geluidswaarden aan;
3. Ze geven aan of de gemeten niveaus schadelijk zijn voor de gezondheid;
4. Ze selecteren de benodigde bescherming. 

Op deze manier biedt 3M een totaaloplossing in veiligheid. Ideaal voor
veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, productiemanagers en KAM-managers.

Het assortiment van 3M bestaat uit:
1. Sound level meters die het omgevingsgeluid meten. Hiervan zijn twee varianten: 
• Basismeters;
• Geavanceerde meters.
2. Meetinstrumenten die de persoonlijke geluidssituatie monitoren:
• Dosimeters.

Basismeters
Wilt u uw medewerkers attenderen op de gevaren die geluid met zich meebrengt of wilt
u zelf een beeld krijgen van het geluidsniveau op de werkvloer? Dan kiest u voor de 3M
basis meetinstrumenten. De NI-100 en de SD-200 zijn prima te gebruiken voor
indicatieve doeleinden.

Geavanceerde meters
Wilt u een stap verder gaan en het geluidsprobleem dieper doorgronden, dan zijn er de
3M geavanceerde meetoplossingen. Deze maken het mogelijk om op nauwkeurige
wijze het geluidsniveau te achterhalen en het gevaar voor de medewerkers in kaart te
brengen. Met behulp van aanverwante software kunnen verschillende analyses worden
verricht om uiteindelijk vast te stellen welke bescherming uw medewerkers echt nodig
hebben.

Sound level meters: Twee klassen
In de hierboven beschreven Sound Level Meters onderscheiden we twee klassen: 
• Klasse 1;
• Klasse 2.
De norm BS EN 61672-1:2003 definieert de diverse prestatiecriteria waaraan de
instrumenten moeten voldoen. De toleranties zijn onderverdeeld in klasse 1 en klasse 2.
Klasse 1 is nauwkeuriger dan klasse 2.

Idealiter zou het instrument 100% nauwkeurig moeten meten, maar in werkelijkheid is
er altijd een variatie: 
• Klasse 1 heeft een variatie van +/- 1dB;
• Klasse 2 heeft een variatie van +/- 2dB.

Dosimeters
Meetinstrumenten die de persoonlijke geluidssituatie monitoren.

Kernassortiment 3M geluidsdetectie 

Indicatieve metingen Geavanceerde metingen
NI-100 SE-400
SD-200 Edge

Software

Geluidsmeting – type oplossing

Omgevingsmeting
Het meten van het geluidsniveau op
verschillende locaties, zodat een
berekening kan worden gemaakt van
het gevaar waaraan medewerkers
worden bloodgesteld.

Persoonlijke meting
Deze metingen berekenen het
persoonlijke geluidsniveau van een
afzonderlijke individu gedurende een
bepaalde werkperiode om zo het
potentieel geluidsrisico te berekenen.

Een sound level meter wordt
gebruikt:
• De metingen moeten in de gaten

worden gehouden;
• Terugkoppeling kan worden gegeven;
• Meest geschikt bij een constant

geluidsniveau;
• In bepaalde gevallen zal de regelgeving

deze methode van meten aanbevelen.

Een dosimeter wordt vaak
gebruikt:
• Volgt een medewerker op de voet;
• Geen controle van metingen nodig;
• Kan geluidsblootstelling gedurende

een gehele werkdag registreren;
• Ideaal te gebruiken bij activiteiten

waarbij het geluidsniveau wisselt.

Bron: Communicatie 3M Detectie Instrumenten
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3M geluidsmeter SD-200
Een compacte, lichtgewicht
geluidsniveaumeter, die geluidsniveaus
op de werkplek nauwkeurig kan meten.
• Meter geeft aan of en welke

gehoorbescherming nodig is
• Berekent het gemiddelde

geluidsdrukniveau
• Voldoet aan IEC en ANSI normen
• Lithium-polymeerbatterij maakt de

meter zuinig in gebruik
• Geeft onder andere de volgende

waardes weer: SPL, LMAX, LMIN,
looptijd, Lavg/Leq

160057 Geluidsmeter 3M SD-200

3M Sound Examiner Sound Level Meter SE-400
De SE-400 serie is ontworpen voor het
accuraat meten van geluid in
uiteenlopende omgevingen. De
instrumenten berekenen het gemiddelde
geluidsdrukniveau (LEQ/LAVG)
gedurende een gewenst tijdsbestek.
• Beschikbaar in klasse 1 en klasse 2 meters
• Uiteenlopende geïntegreerde metingen mogelijk
• Voldoet aan IEC en ANSI normen
• Alle modellen direct te gebruiken, dus

instellen is niet nodig
• Geeft onder andere de volgende

waardes weer:  SPL, LMAX, LMIN,
Peak, Lavg /Leq

• Diverse talen in te stellen
• Inclusief 3M Detection Management

Software verkrijgbaar

160220 Geluidsmeter 3M SE-402
160221 Geluidsmeter 3M SE-401

3M SoundPro Sound Level Meters
Met de SoundPro serie is het mogelijk
geavanceerde metingen en diepgaande
data-analyses te verrichten.
• Beschikbaar in klasse 1 en klasse 2 meters
• Voldoet aan IEC en ANSI normen
• ‘Real-Time’ frequentie analyse en

dataopslag
• Geeft onder andere de volgende

waardes weer: SPL, Dose, Lavg/Leq, 
TWA, Max, Min, peak, blootstelling, looptijd

• Diverse talen in te stellen
• Inclusief 3M Detection Management

Software verkrijgbaar

160222 Geluidsmeter 3M SP-DL-2-1/3
160285 Geluidsmeter 3M SP-DL-1-1/3

3M geluidsindicator NI-100
De geluidsmeter waarschuwt voor
mogelijk schadelijke geluidsniveaus,
zodat bepaald kan worden waar
gehoorbescherming moet worden gedragen.
• Kan worden gebruikt als een effectief 

(‘awareness’) educatiemiddel
• Rood knipperende led: geluidsniveau 

boven 85 dB (A) gehoorbescherming dragen
• Groen knipperende led: geluidsniveau 

onder 85 dB (A) mogelijk 
gehoorbescherming vereist

• Oplaadbre batterij die tot 200 uur 
per oplaadbeurt meegaat

153622 Geluidsmeter 3M NI-100

Vervolg >>>
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3M Akoestiek kalibrator AC 300
De akoestiek kalibrator AC-300 is een
precisie kalibrator, die in te stellen is op
ofwel 250 Hz ofwel 1000 Hz gekoppeld
aan een geluidsdrukniveau van 144 dB.
• Voldoet aan de IEC norm 60942: 2003-1
• Geschikt voor klasse 1 Sound Level

Meters en Dosimeters
• Batterij heeft lange levensduur
• ‘Low battery’ indicator

160286 Akoestiek kalibrator 3M AC 300 klasse 1

Bescherming tegen
schadelijk geluid

Met een geluidsmeter onderzoekt u of er op de
werkplek sprake is van schadelijk geluid. In het
hoofdstuk Gehoorbescherming vindt u
verschillende producten die u beschermen tegen
schadelijk geluid.

TIP

Dosimeters

>>> Vervolg Geluidsmeters

3M The Edge geluid dosimeters
The Edge geluid dosimeter is een zeer lichte kabelvrije geluidsmeter. 
• Uiterst licht (85 gram) en compact
• Zeer comfortabel te gebruiken
• Oplaadbare lithium batterij en lange levensduur
• Geeft onder andere de volgende waardes weer: 

SPL, Dose, Lavg/Leq, TWA, Max, Min, peak, blootstelling, looptijd 
• Enkel- of vijfvoudige oplader
• Inclusief 3M Detection Management Software verkrijgbaar

160287  Dosimeter 3M The Edge inclusief microfoon, windscherm, batterijoplader, bewaardoos
160288  Dosimeter 3M The Edge inclusief docking station, batterij, kabel, bewaardoos
160289 Dosimeter 3M The Edge  5pack inclusief microfoon, docking station, windbeschermer, batterij
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Klimaatbeheersing

De kwaliteit van het binnenmilieu heeft een grote invloed op de gezondheid en de
beleving van de werkplek. Veel werknemers klagen over de temperatuur (te warm of te
koud) en over de onmogelijkheid om dit zelf te regelen. Factoren die bij het ontstaan van
klachten een rol kunnen spelen, zijn onder andere:
• Microbiologische samenstelling van de lucht;
• CO2-gehalte;
• Tocht;
• Luchtvochtigheid;
• Temperatuur.
Een andere belangrijke factor is de hygiëne, hoe goed worden de werkplekken
schoongemaakt? Als deze elementen niet in orde zijn, kan dat tot allerlei klachten
leiden: hoofdpijn, concentratieverlies, benauwdheid en irritatie van oog en luchtwegen.
Een slecht binnenmilieu kan ook leiden tot productiviteitsverlies. Al te vaak worden
gezondheidsklachten door medewerkers, of door de hen behandelende artsen,
toegeschreven aan het klimaat op de werkplek.

Heatstress
Met name een veel te warme werkplek kan leiden tot klachten. Warmte stelt hoge eisen
aan hart en bloedvaten. Door onvoldoende afkoeling en/of te hoge warmtebelasting
kunnen ernstige gezondheidsproblemen ontstaan: heatstress. Dit risico speelt in een
groot aantal sectoren, zoals de glas- , papier- en staalindustrie. Ook bij
(sport)evenementen in de zomerperiode is heatstress een potentieel risico. In de zomer
kan buiten werken een risico zijn voor onder andere bouwvakkers, wegwerkers en
werknemers in de agrarische sector. Zij staan niet alleen bloot aan de warmte van de
zon, maar ook aan UV-straling. Een te warme omgeving kan de zogenoemde
warmtebalans verstoren. Komt er meer warmte binnen dan het lichaam kan afvoeren,
dan is er sprake van warmtestuwing. 

Warmteziektes
Wordt er aan de te sterke warmtestraling of de te hoge temperatuur niets gedaan, dan
kan dat zelfs tot warmteziektes leiden. Daar zijn gradaties in. 
• Warmte-uitslag 
De lichtste vorm van warmteziekte. Doordat de huid langdurig nat is, raken de zweetklieren
verstopt. Hierdoor ontstaan blaasjes die een jeukend en brandend gevoel geven. 
• Hittekrampen 
Pijnlijke krampen in met name de benen en buikspieren. Deze ontstaan vermoedelijk
door een gebrek aan zout. 
• Hitte-uitputting 
Bij zware inspanning en hoge temperaturen kan het lichaam de bloedvoorziening van
spieren, hersenen en huid moeilijk op peil houden. Als de inspanning stopt, kan men
onwel worden omdat de bloeddruk ineens snel inzakt. Kenmerken zijn onder andere
bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn en een onstabiele loop. 
• Hitteberoerte 
Als hitte-uitputting ernstigere vormen aanneemt, spreken we van een hitteberoerte. 
De lichaamstemperatuur kan dan boven de 41°C komen, waardoor beschadiging aan
het zenuwstelsel kan optreden. Naast de kenmerken van hitte-uitputting kunnen
mensen met een hitteberoerte ook last hebben van een rode of hete droge huid,
krampen en stuipen. Iemand met een hitteberoerte toont vaak ook afwijkend gedrag
(verward, prikkelbaar, agressief, geheugenverlies) of verliest uiteindelijk het bewustzijn.

Bron: 3M
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Klimaatmonitoren

3M EVM luchtkwaliteit meters
De 3M EVM-serie meet zowel stofdeeltjes
als luchtkwaliteit in één compact
instrument. Dit duurzame, eenvoudig te
gebruiken model biedt gelijktijdige
metingen van onder andere concentratie
van stofdeeltjes (0.1 tot 10 um), bepaalde
vluchtige organische stoffen en heel veel
meer. 
• Gebruikersvriendelijke interface 
• Gepatenteerde draaimechanisme, die

deeltjes afscheidt naar grootte
• Geavanceerde rapportage
• Beschikbaarheid van analysefuncties
• Heeft een extern geplaatste

temperatuur- en relatieve
vochtigheidssensor

• Beschikbaar in 3 modellen
• Optioneel 3M Detection Management

Software verkrijgbaar

160292 Luchtkwaliteit meter 3M EVM-3 inclusief 3 dummy sensoren, USB-kabel,
bewaardoos

160291 Luchtkwaliteit meter 3M EVM-4 inclusief CO2 sensor, 2 dummy sensoren,
USB-kabel, bewaardoos

160290 Luchtkwaliteit meter 3M EVM-7 inclusief PID sensor, CO2 sensor, dummy 
sensoren, USB-kabel, bewaardoos

Heat stress monitoring

3M QUESTemp hittebelasting meters
De 3M QUESTemp serie van
hittebelastende monitoren biedt
veiligheidsprofessionals duurzame,
eenvoudig te gebruiken instrumenten die
nodig zijn voor het meten en analyseren
van blootstelling aan hittebelasting.
• Intrinsiek veilig 
• Mogelijkheden voor data logging en

verbeterde rapportage
• Meertalige display
• Robuust design en lange levensduur

van batterij
• Werkt volgens WBGT-technologie (wet

bulb globe temperature).
• Real-time klok voorziet in nauwkeurige

rapportage met tijdsvermelding
• Handige blijvende tijdweergave voor

verschillende normen
• Beschikbaar in 6 verschillende modellen
• Optioneel 3M Detection Management Software verkrijgbaar

160293 Hittebelasting meter 3M QUESTemp QT-34
160294 Hittebelasting meter 3M QUESTemp QT-44, zonder waterreservoir
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Fit-testapparatuur

PortaCount Pro Fit-test apparaat
Met de PortaCount Pro is het mogelijk om de afdichting adembeschermende middelen
op de persoon te testen. Hiermee is het mogelijk om voor elke individuele gebruiker de fit
factor samen te stellen.
• Geschikt voor het testen van FFP3 stofmaskers, halfgelaatsmasker en volgelaatsmaskers
• Test is eenvoudig uitvoerbaar
• Resultaat van de test is een duidelijke niet weerlegbare fitfactor
• Test is uitvoerbaar zonder het apparaat op een PC aan te sluiten 
• Aansluiten op PC kan uiteraard wel
• Real time functie maakt het mogelijk om ter plaatse het masker juist af te stellen

160307 PortaCount Pro Fit-test apparaat
160308 Adapterkit voor stofmaskers
160309 Adapterkit voor universele schroefdraadmaskers
160310 Adapterkit voor 3M maskers met bajonetaansluiting
160311 Adapterkit voor universele schroefdraadmaskers
160312 Adapterkit voor MSA maskers met bajonetaansluiting

Werknemers moeten de zekerheid hebben dat de adembescherming waarmee ze
werken ook in de praktijk voldoende bescherming geeft en goed functioneert.
Intersafe Services B.V. heeft apparatuur waarmee dit kan worden vastgesteld, op
het niveau van de gebruiker. Deze apparatuur test de maskers op lekkage langs de
randen. Dit is de zogenoemde ‘Fit-test’, of in het Nederlands ‘afdichtingstest. Deze
test moet bij elke gebruiker van gelaatsstukken (stofmaskers, half- of
volgelaatsmaskers) periodiek afgenomen worden. 
Hiervoor kennen we twee methodes: 
• De kwalitatieve methode;
• De kwantitatieve methode. 

Kwalitatieve methode
Deze gaat uit van de gebruiker zelf. De testpersoon wordt in een afgeschermde
omgeving geplaatst en krijgt een vernevelde zoetstof in deze omgeving toegediend.
Als de afdichting van het masker goed is dan zal de testpersoon niets van de
zoetstof merken, bij lekkage proeft hij/zij dit onmiddellijk.

Kwantitatieve methode
Hierbij wordt de testpersoon met zijn masker aangesloten op speciale
meetapparatuur. Deze apparatuur doet een niet-beïnvloedbare meting van deeltjes
binnen en buiten het masker. De vergelijking van deze twee metingen geeft dan de
zogenaamde fit-factor.

Wat kan Intersafe voor u betekenen?
Een acceptabel veiligheidsniveau kan alleen worden bereikt als de instrumenten
worden gebruikt door bekwaam en goed opgeleid personeel. Intersafe Services B.V.
biedt ondersteuning bij het juiste gebruik van beschermingsmiddelen. Wanneer de
juiste bescherming is gekozen en aan de medewerkers wordt uitgereikt, zijn er
verschillende mogelijkheden om hen op te leiden in het gebruik van de producten.
Naast informatieoverdracht is het verstandig medewerkers te laten ervaren wanneer
een product goed werkt. Hiervoor bieden we de twee genoemde fit-test methodes.
Tot slot kunt u bij Intersafe Services B.V. terecht voor diverse opleidingen zoals:
praktijkcursus gasmeten, werken in besloten ruimten, Fit-test op locatie bij de klant
en/of gebruikersinstructies en toolboxmeetings.

Bron: TSI
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Op basis van de juiste productspecificatie vanuit de RI&E kan
Intersafe u helpen om een product te selecteren. De
producten kunnen persoonlijk aangemeten en conform
specifieke wensen bedrukt, verpakt, geleverd en
gefactureerd worden per persoon. Dit kan met behulp van
een speciaal per klant ingericht budgetbeheerssysteem via
internet. 
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Overal waar hoofdletsel kan ontstaan, komt de veiligheidshelm of stootpet in beeld. 
In dit hoofdstuk vindt u al onze producten in deze categorie. 

Het dragen van een veiligheidshelm of een stootpet is niet gebonden aan bepaalde
beroepen of werkmethoden. Het enige criterium is: de risicofactoren op de werkplek
zelf. Iedereen die vervolgens op die werkplek komt, moet de voorgeschreven
hoofdbescherming dragen. 

Een industriële veiligheidshelm is een persoonlijk beschermingsmiddel dat het hoofd
moet beschermen tegen een groot aantal gevaren. Deze gevaren kunnen alleen of in
verschillende combinaties voorkomen.

De diverse soorten gevaren kunnen onder andere zijn:
• Botsing/stoten/schampen;
• Indringing;
• Spatten van gesmolten metaal of chemicaliën;
• Koude/hitte;
• Verbranding;
• Verontreiniging;
• Elektrische stroomdoorgang.

Een stootpet geeft alleen beperkt bescherming, zoals bij:
• Stoten;
• Hygiëne (b.v. voedingsindustrie).

Hoofdbescherming

Normen, markeringen en prestatie-gegevens

Voor hoofdbescherming gelden verschillende Europese normen, afhankelijk van de
soort hoofdbescherming. De hoofdbescherming moet duidelijk voorzien zijn van de
nodige markeringen en van optionele gegevens. 

Europese normen 
• EN 812 Stootpetten;
• EN 397 Veiligheidshelmen;
• EN 14052 Veiligheidshelmen met hoog beschermingsniveau;
• EN 50365 Veiligheidshelmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties 

(1000 V ac of 1500 V dc);
• EN 12492 Helmen voor bergbeklimmers;
• EN 443 Brandweerhelmen.

Meer bescherming? Kies dan voor EN 14052
Verwacht u van hoofdbescherming meer dan de
EN 397-norm, dan kunt u kiezen voor een
veiligheidshelm met de norm EN 14052. Deze
geeft de gebruiker meer bescherming tegen
schokken en tegen doordringing van scherpe
voorwerpen. In de figuren hiernaast kunt u dit
verschil duidelijk zien. Verder zijn alle optionele
extra keuringen (tegen bijvoorbeeld elektriciteit) uit
de EN 397 ook van toepassing op de EN 14052.

Belangrijk bij EN 397: de markering van de helmschaal.
Aan de binnenzijde van de helmschaal vindt u informatie over de norm
en eventuele aanvullende keuringen waaran de helm voldoet.

Voorgeschreven markering
• CE-teken: deze geeft aan dat het product voldoet aan de EU-richtlijnen 

(Conformité Européenne);
• Nummer achter of onder het CE-teken: nummer van de onafhankelijke certificerende

instantie;
• EN 397: aanduiding van de norm;
• Productiedatum;
• Naam of aanduiding fabrikant;
• Materiaal waarvan de helmschaal is gemaakt.

Optionele gegevens 
• 440 V ac: bestand tegen contact met elektrische kabels tot 440 Vac;
• -20°C of -30°C: te gebruiken bij lage temperaturen;
• +150°C: te gebruiken bij hoge temperaturen;
• MM (Molten Metal): getest op bescherming tegen rondvliegende,

gesmolten metaalspatten;
• LD (Lateral Deformation): getest tegen belasting vanuit de zijkant van de

veiligheidshelm, bijvoorbeeld bij het beklemd raken van de veiligheidshelm.

Test EN 14052 Test EN 397: 1995
Bron: JSP catalogus 08/11, pag. 8
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Ons assortiment is verdeeld over vijf productgroepen:
1 Stootpetten;
2 Veiligheidshelmen;
3 Interventiehelmen en bergbeklimmershelmen;
4 Brandweerhelmen;
5 Toebehoren.

Stootpetten en veiligheidshelmen
Stootpetten beschermen het hoofd bij licht stoten tegen niet-bewegende objecten.
Ze mogen alleen worden gebruikt als het risico van vallende voorwerpen volledig is
uitgesloten. Anders is namelijk het dragen van een veiligheidshelm verplicht. Een
veiligheidshelm bestaat altijd uit een kunststof helmschaal met een schokabsorberend
binnenwerk. Stootpetten zijn er in twee verschillende uitvoeringen: als een kunststof
schaal met binnenwerk of als een modern vormgegeven baseballcap. 

Thermohardend en thermoplastisch
De helmschalen zijn gemaakt van kunststof. Dit kunnen thermoplastische of
thermohardende kunststoffen zijn. Veiligheidshelmen van thermohardende kunststoffen
zijn beter bestand tegen chemicaliën en hitte. Bovendien zijn thermohardende
materialen minder gevoelig voor veroudering. De gebruiksduur van dit materiaal wordt
alleen beperkt door mechanische beschadiging. Thermoplastische materialen zijn
gevoelig voor temperaturen boven de 80°C en voor de inwerking van UV-straling.
Dit beperkt de levensduur.

Binnenwerk
Het binnenwerk - meestal van polyethyleen - is zodanig in de veiligheidshelm
aangebracht, dat zowel het materiaal als het systeem zeer schokbestendig is.
Binnenwerken kunnen exact op iedere hoofdmaat worden afgestemd. Het is aan te
raden om het binnenwerk regelmatig te vervangen.

Productselectie

Toegevoegde waarde Intersafe 

Corporate identity
Veiligheidshelmen lenen zich uitstekend voor de versterking van de corporate identity op
de werkvloer. Dit kan door te kiezen voor helmen in de bedrijfskleur. Bij die keuze speelt
het aantal af te nemen veiligheidshelmen natuurlijk een rol. Eenvoudiger is het om de
helm te voorzien van een bedrijfslogo. Op deze manier wordt de hoofdbescherming een
onderscheidend ‘communicatiemiddel’. Meer informatie over een bedrijfslogo op
hoofdbescherming? Onze Customer Service medewerker helpt u graag verder.

Levensduur van de veiligheidshelm
Het spreekt voor zich dat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van veiligheidshelmen met
het verlopen van de tijd verminderen. Heeft een helm klappen en/of stoten opgevangen,
dan moet deze altijd vervangen worden. Let daarom goed op de aanwijzingen die de
fabrikant hierover geeft. Zie de gebruiksaanwijzing van de helm.
Eén van de belangrijkste (en onzichtbare!) factoren voor veroudering is UV-licht
(voornamelijk zonlicht). Met name thermoplastische kunststoffen zijn hier gevoelig voor. 
Onder invloed van UV-licht worden de molecuulketens waaruit het kunststof van de helm
is opgebouwd, geleidelijk afgebroken. De snelheid van dit afbraakproces is afhankelijk
van de aanwezige hoeveelheid straling. Die hoeveelheid is wereldwijd afhankelijk van de
locatie. Het zal duidelijk zijn dat een veiligheidshelm in de woestijn minder lang meegaat
dan in België en Nederland. Fabrikanten geven hier instructies voor. Er is één helm op de
markt die het vervangmoment aangeeft door middel van een UV-indicator. 

Combineren
Veiligheidshelmen lenen zich uitstekend voor het combineren met andere
beschermingsmiddelen: gehoorbeschermers, veiligheidsbrillen en gelaatsschermen.
Steeds meer veiligheidshelmen zijn voorzien van een (standaard)aansluiting voor deze
middelen. Gezamenlijk vormen deze systemen een uitstekende bescherming van het
gehele hoofd. 



Protector First Base 3 Classic
Sportieve en uiterst comfortabele
baseball stootcap.

• Norm: EN 812 / A1: 2001
• Materiaal: binnenschaal ABS, cap van

polyester
• Unieke flexibele schaal voor optimale

pasvorm
• Flexibele binnenschaal verstelbaar van

hoofdmaat 52 t/m 65 cm
• Verkrijgbaar met standaardklep

(70 mm), verkorte klep (55 mm) en
micro klep (25 mm)

• Oren worden vrijgehouden voor
optimale compatibiliteit met andere
pbm's

• Vochtafvoerende zweetband
• Wasmachinebestendig

155590 Stootcap First Base 3 Classic, standaard klep 70 mm
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 304, 306, 500, 510

155850 Stootcap First Base 3 Classic, verkorte klep 55 mm
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 500, 510

155903 Stootcap First Base 3 Classic, micro klep 25 mm
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 500, 510

Protector First Base 3 HiViz
Tijdloze sportieve baseball stootcap in
felle oranje of gele kleur.

• Voorzien van reflectiestrepen
• Voorzien van een vochtafvoerende

zweetband
• Norm: EN 812 / A1: 2001 (striping

conform EN 471)
• Materiaal: binnenschaal: ABS, cap:

waterdicht polyester
• Flexibele binnenschaal verstelbaar van

hoofdmaat 52 t/m 65 cm
• Wasmachinebestendig

158646 Stootcap First Base 3 HiViz type classic met standaard klep 70 mm
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703
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Kunststof stootpetten

Schuberth stootpet Bump cap
Kunststof stootcap met comfortabel
binnenwerk.

• Norm: EN 812
• Biedt bescherming tegen stoten, niet

tegen vallende voorwerpen
• Materiaal: 100% polyethyleen
• Maat: 53 t/m 61 cm
• Verstelbaar binnenwerk
• Gewicht: 220 gram

113912 Stootpet Bump
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400

Baseball stootcaps
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Protector First Base 3 Elite
Sportieve en uiterst comfortabele
baseball stootcap.

• Norm: EN 812 / A1: 2001
• Materiaal: Binnenschaal ABS, 

cap van polyester
• Maten: hoofdmaat 52-65 cm
• Unieke flexibele schaal voor optimale

pasvorm
• Kleplengte 70 mm
• Oren worden vrijgehouden voor

optimale compatibiliteit met andere
pbm's

• Vochtafvoerende zweetband
• Maximale luchtcirculatie dankzij zij- en

bovenpaneel van gaasmateriaal
• Rondom voorzien van een reflecterende

glasparelbies
• Wasmachinebestendig

158647 Stootcap First Base 3 Elite
Leverbaar in de volgende kleuren: 908, 945, 946

Protector First Base 3 Winter
• Norm: EN 812 / A1: 2001 / -30°C
• Materiaal: binnenschaal ABS, cap PU

gecoat polyester
• Maten: flexibele binnenschaal

verstelbaar van hoofdmaat 
52 t/m 65 cm

• Unieke flexibele schaal voor optimale
pasvorm

• Vochtafvoerende zweetband
• Striping volgens EN 471 (alleen bij

uitvoering in geel en oranje)
• Wasmachinebestendig

159961 Protector First Base 3 Winter
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 306, 703

Protector First Base 3 Beanie
• Norm: EN 812 / A1: 2001 / -30°C
• Materiaal: binnenschaal ABS,

cap 100% gebreid acryl
• Maten: flexibele binnenschaal

verstelbaar van hoofdmaat 
52 t/m 65 cm

• Unieke flexibele schaal voor 
optimale pasvorm

• Vochtafvoerende zweetband
• Wasmachinebestendig

159960 Protector First Base 3 Beanie
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 500, 510

JSP Baseballcap Hardcap A1+ 
met vlamvertragende eigenschappen
• Norm stootcap EN 812:1997/A1:2001
• Norm cap EN ISO 11612:2009-05

(beschermende kleding tegen hitte 
en vlammen)

• Norm cap EN ISO 14116:2008-08
(Beschermende kleding tegen hitte 
en vlammen)

• Verstelbare hoofdband: 53 t/m 63cm
• Kleplengte 50 mm

160921 Stootcap Hardcap A1+vlamvertragend
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

JSP Baseballcap Hardcap A1+
Winter
Hardcap A1+ in gevoerde 
winteruitvoering.

• Norm: EN 812: 1997 / A1: 2001
• Verstelbare hoofdband: 53 t/m 63 cm

159959 Stootcap Hardcap A1+ winter
Leverbaar in de volgende kleuren: 510

JSP Baseballcap Hardcap A1+
Moderne tweekleurige baseballcap, 
getest onder extra zware omstandigheden.

• Norm: EN 812: 1997 / A1: 2001
• Vier keer onderworpen aan de

schokabsorptietest uit de EN 397
• Materiaal: 50% polyester/50% katoen
• Verstelbare hoofdband: 53 t/m 63 cm
• Kleplengte 50 mm
• Badstof binnenrand
• Extra ventilatiegaten zorgen voor

optimale luchtstroming
• Voorzien van reflecterende bies
• Wasbaar

150116 JSP Baseballcap Hardcap A1+
Leverbaar in de volgende kleuren: 907, 939, 940

153880 Binnenwerk baseballcap JSP Hardcap A1+
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Polyethyleen veiligheidshelmen

MSA veiligheidshelm V-Gard
• Norm: EN 397 (-30°C 440 V ac), EN 50365
• Materiaal: 100% polyethyleen
• Binnenwerk 4-punts met geweven

draagbanden
• Gewicht: 350 gram
• Geen ventilatie
• Maat binnenwerk; 52t/m 64 cm

(draaiknop) of 52 t/m 62 cm
(schuifverstelling)

• Uitstekend te combineren met MSA
Left/RIGHT gehoorbeschermers en
MSA V-Gard gelaatsschermen

• Voorzien van 30 mm slot voor het
aanbrengen van oorkappen

• Verkrijgbaar met of zonder draaiknop

152482 MSA veiligheidshelm V-Gard met draaiknop
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 600, 700

152484 MSA veiligheidshelm V-Gard met schuifverstelling
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 300, 400

111217 Binnenwerk V-Gard, type Fas-trac, 4-punts textiel, met draaiknop
111218 Binnenwerk (Super) V-Gard, type Staz-on, 4-punts textiel, met

schuifverstelling
131056 Kinriem MSA, elastisch, 2-punts
152473 Kinband nylon, breed 0,95 cm, 2 punts
154431 Beschermbril MSA Stow-Away, transparant
154432 Beschermbril MSA Stow-Away, getint

uvex veiligheidshelm Pheos
• Norm EN 397 (-30 Celc, MM)
• Materiaal: Polyethyleen
• Binnenwerk 6 punts met geweven draagbanden
• Uitvoering met of zonder draaiknop
• Maat binnenwerk: 52-61 cm (met draaiknop), 

51-61 cm (zonder draaiknop)
• Gewicht: +/- 400 gram
• Optioneel met korte klep verkrijgbaar
• Helmschaal met instelbare ventilatie
• Voorzien van 30 mm slot voor het 

aanbrengen van oorkappen
• Voorzien van aansluiting helmlamp
• Zeemlederen absorptieband
• Ventilatie aan voor- en achterzijde van 

de helm voor optimale doorstroming
• Ventilatie kan worden bediend met 

handschoen aan

160922 uvex Veiligheidshelm Pheos B, met schuifverstelling
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 510, 700

160923 uvex Veiligheidshelm Pheos B-WR, met draaiknop
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 300, 400, 510, 700

160924 uvex Veiligheidshelm Pheos B-S-WR, met draaiknop
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 300, 400

uvex veiligheidshelm Pheos B - 3D
De nieuwste ontwikkeling van uvex met
uiterst comfortabel en multiverstelbaar 3D
binnenwerk met draaiknop. Sluit perfect
aan op de vorm van het menselijk hoofd.

• Norm: EN 397
• Materiaal: HDPE
• Maat binnenwerk: 52 t/m 61 cm
• Binnenwerk is traploos verstelbaar in

hoogte en in hoofdmaat
• Voorzien van 3 instelbare ventilatie

openingen
• Te combineren met

gehoorbeschermers
• Mogelijkheid tot montage uvex Pheos

veiligheidsbril in de helm en
mogelijkheid tot montage helmlamp

160257 uvex veiligheidshelm Pheos B - 3D
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 400, 700

Schuberth veiligheidshelm Euroguard
Modern vormgegeven helm voor bouw en industrie.

• Norm: EN 397 (-20°C met kunststof
binnenwerk en -30°C met textielband
binnenwerk)

• Materiaal: 100% polyethyleen
• Gewicht: 340 gram
• Maat binnenwerk: 53 t/m 61 cm
• Binnenwerk: 6-punts kunststof of 6-

punts textiel
• Regelbare ventilatie voorzien van

regengoot
• Voorzien van 30 mm slot voor het

aanbrengen van oorkappen en/of
gelaatsscherm

129123 Schuberth veiligheidshelm Euroguard, kunststof binnenwerk
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 600, 700

129124 Schuberth veiligheidshelm Euroguard, textielband binnenwerk, 
zeemlederen absorptieband

Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 500, 510, 600, 700

111208 Absorptieband Schuberth, nerfleder
129134 Absorptieband Schuberth, oko-leder
111215 Kinriem Schuberth, webbing, 2-punts
132254 Kinriem Schuberth, leder, 2-punts
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ABS veiligheidshelmen

Peltor veiligheidshelm G3000 
met uv-indicator
De helm is voorzien van een unieke uv-indicator.

• Norm: EN 397 (-30°C MM)
• Materiaal: ABS
• Gewicht: 340 gram
• Binnenwerk: 4-punts met textiele

draagbanden met of zonder draaiknop
leverbaar

• Maat binnenwerk: van 54 t/m 62 cm
• Binnenwerk is omkeerbaar, hierdoor

mag deze helm achterstevoren
gedragen worden

• 6 ventilatie-openingen bovenin de helm
• Voorzien van kunstlederen

absorptieband
• Voorzien van 30 mm slot voor het

aanbrengen van oorkappen

151949 Peltor veiligheidshelm G3000 Solaris met draaiknop
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 300, 400, 600, 700

130999 Peltor veiligheidshelm G3000D Hi-Viz geel

130597 Peltor veiligheidshelm G3000 Solaris, zonder draaiknop
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 600, 700

111222 Binnenwerk G3000, 4-punts textiel
153244 Binnenwerk  G3000 met draaiknop
111207 Absorptieband G22, G2000, G3000, type HYG4
111209 Kinriem Peltor G22D, G3000, elastisch, 2-punts
131003 Bril voor Peltor veiligheidshelm, grijze ruit, polycarbonaat
131004 Bril voor Peltor veiligheidshelm, amber ruit, polycarbonaat
131006 Bril voor Peltor veiligheidshelm, blanke ruit, polycarbonaat

Vervolg >>>

Peltor veiligheidshelm G2000
met uv-indicator
De helm is voorzien van een unieke uv-indicator.

• Veiligheidshelm met vooruitstrevende
vormgeving

• Norm: EN 397 (-30°C LD)
• Materiaal: ABS
• Gewicht: 350 gram
• Maat binnenwerk: van 54 t/m 62 cm
• Binnenwerk: 4-punts met textiele

draagbanden
• Voorzien van 30 mm slot voor het

aanbrengen van oorkappen
• Voorzien van kunstlederen

absorptieband

113918 Peltor veiligheidshelm G2000 Solaris
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 600, 700

111222 Binnenwerk G2000, 4-punts textiel
111207 Absorptieband G22, G2000, G3000, type HYG4
111189 Kinriem Peltor G2000D, elastisch, 2-punts
131003 Bril voor Peltor veiligheidshelm, grijze ruit, polycarbonaat
131004 Bril voor Peltor veiligheidshelm, amber ruit, polycarbonaat
131006 Bril voor Peltor veiligheidshelm, blanke ruit, polycarbonaat

Veroudering van de helm

Een van de belangrijkste, niet zichtbare, factoren
voor veroudering is uv-licht (zonlicht). Met name
thermoplastische kunststoffen (PE, ABS) zijn hier
gevoelig voor. Onder invloed van uv-licht worden
de molecuulketens, waaruit het kunststof van de
helm is opgebouwd, geleidelijk afgebroken. De
snelheid van dit afbraakproces is afhankelijk van
de aanwezige hoeveelheid straling. Die
hoeveelheid is wereldwijd afhankelijk van de
locatie. Voorkom ongelukken en vervang de helm
op tijd. Meer informatie hierover is te vinden in de
gebruiksaanwijzing van de veiligheidshelm.

TIP



Hoofdbescherming

Veiligheidshelmen

96

H
o

o
fd

b
e

sc
h

e
rm

in
g

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

ABS veiligheidshelmen>>> Vervolg

advertentie

MSA veiligheidshelm V-Gard 500
• Norm: EN 397 (-30°C; LD)
• Antistatisch volgens EN 13463-1 (zone 1, 21)
• Niet geventileerde uitvoering: 440 V ac
• Niet geventileerde uitvoering: Elektrisch isolerend volgens EN 50365
• Niet geventileerde uitvoering: MM, molten metal
• Gewicht: 360 gram
• Materiaal schaal: ABS. Materiaal binnenwerk: HDPE
• Binnenwerk: 4 punts textiel met of zonder draaiknop
• Maat binnenwerk: 52 t/m 64 cm (draaiknop) of 52 t/m 62 cm (schuifverstelling)
• Voorzien van vochtafvoerende absorptieband
• Verkrijgbaar met en zonder ventilatie
• Helmcombinaties met MSA Left/RIGHT gehoorbeschermers en MSA V-Gard

gelaatsschermen mogelijk
• Stickers met ingebruiknamedatum beschikbaar
• Getest van -50°C tot +90°C

152475 MSA veiligheidshelm V-Gard 500, zonder ventilatie met draaiknop
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 300, 400

152477 MSA Veiligheidshelm V/Gard 500, met ventilatie, met draaiknop
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 500, 510, 600 en 700

152476 MSA veiligheidshelm V-Gard 500, zonder ventilatie, met schuifverstelling
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 300, 400

152478 MSA veiligheidshelm V-Gard 500, 4 punts textiel, 
met ventilatie, met schuifverstelling

Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 300

111217 Binnenwerk V-Gard, type Fas-trac, 4-punts textiel, geen draaiknop
111218 Binnenwerk V-Gard, type Staz-on, 4-punts textiel, 

met schuifverstelling
131056 Kinriem MSA, elastisch, 2-punts
152473 Kinband nylon, (breed) 0,95 cm
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JSP Veiligheidshelm Evolite
Misschien wel de lichtste veiligheidshelm
ter wereld.

• Norm: EN 397 (-20°C, MM, LD)
• Materiaal: ABS
• Gewicht: 299 gram (20% minder dan

een standaard veiligheidshelm)
• Maat binnenwerk: 53 t/m 64
• 6-punts textielband binnenwerk met

draaiknop
• Met ventilatie
• Korte klep
• Evolite biedt een optie voor

reflecterende striping in combinatie met
fluorescerende kleuren

• Lichtgewicht veiligheidshelm, wat
bijdraagt aan het terugdringen van rug-
en nekklachten

• Hoog draagcomfort door unieke 3D
verstelling

• Duurzaam door het gebruik van
recyclebare kunststoffen

• Voorzien van vochtafvoerende
absorptieband

• Voorzien van 30 mm slot voor het
aanbrengen van oorkappen

155615 JSP Veiligheidshelm Evolite
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 600, 700

JSP Veiligheidshelm Evolite
CR2 met reflectie
Als je gezien wilt worden.

• Norm: EN 397 (-20°C, MM, LD)
• Materiaal: ABS
• Voorzien van reflectie strepen
• Gewicht: ca. 300 gram
• Maat binnenwerk: 53 t/m 64
• 6-punts textielband binnenwerk met

draaiknop
• Met ventilatie
• Voorzien van vochtafvoerende

absorptieband
• Voorzien van 30 mm slot voor het

aanbrengen van oorkappen

159957 JSP Veiligheidshelm Evolite CR2 met reflectie
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 400, 700

MSA veiligheidshelm V-Gard
520 Linesman
Als V-Gard 500 maar zonder klep.

• Norm: EN 397 (-30°C 440 V ac, LD, MM)
• Elektrisch isolerend volgens EN 50365
• Anti-statisch volgens EN 13463-1 

(zone 1, 21)
• Getest van -50°C tot +90°C
• Materiaal: ABS
• Gewicht: 360 gram
• 4-punts textielband binnenwerk met of zonder

draaiknop
• Maat binnenwerk: 52 t/m 64 cm (draaiknop) of

52 t/m 62 cm (schuifverstelling)
• Verkrijgbaar met en zonder ventilatie
• Voorzien van vochtafvoerende absorptieband
• Helmcombinaties met MSA Left/RIGHT

gehoorbeschermers en MSA V-Gard
gelaatsschermen mogelijk 

• Stickers met ingebruiknamedatum
beschikbaar

159958 MSA veiligheidshelm V-Gard 520 Linesman
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 300, 400

Korte klep

Moet u tijdens uw werk vaak omhoog
kijken, neem dan een helm met een korte klep

TIP
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Glasvezelversterkte polyester veiligheidshelmen

Schuberth veiligheidshelm BOP Energy 3000
Geschikt voor werken in omgevingen met hoge 
temperaturen en/of elektriciteit.
Geschikt voor inzet bij onder spanning staande delen 
tot AC 1000V of DC 1500V (volgens DIN EN 50365).

• Norm: EN 397 (440 V ac, -30°C, +150°C, MM, LD), EN 50365
• Helm getest op elektrische vlamboog van 

10 KA gedurende 1 seconde
• Geleidt maximaal 1,5 mA naar binnenzijde 

van de helm bij 3000V belasting
• Goede bescherming tegen elektrische 

vlamboog
• Materiaal: glasvezelversterkt polyester
• Maat binnenwerk: 53 t/m 61 cm
• Gewicht: 475 gram
• Hoge zijdelingse stijfheid
• Ongevoelig voor chemicaliën
• Binnenwerk: 6-punts textiel met 

soepel geweven kunststof draagbanden
• Hoog draagcomfort en goede pasvorm

150121 Schuberth veiligheidshelm BOP Energy 3000, glasvezel-polyester
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

111221 Binnenwerk I/79GD voor BOP en BEN, 6-punts textiel
111208 Absorptieband Schuberth, nerfleder
129134 Absorptieband Schuberth, oko-leder
111215 Kinriem Schuberth, webbing, 2-punts
132254 Kinriem Schuberth, leder, 2-punts

EN 50365

Binnen de Europese norm EN 397 bestaat er geen
optie voor elektrische isolatie tot 1000 Volt AC.
De maximale optionele test wordt uitgevoerd tot
440 Volt AC (wisselstroom). Sinds mei 2002
bestaat er een Europese norm die in dit hiaat
voorziet: EN 50365. Deze norm is van toepassing
op elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij
laagspanningsinstallaties. Helmen die volgens
deze norm gekeurd zijn, zijn geschikt voor werken
aan onder spanning staande delen van installaties
tot een voltage van 1000 V ac (wisselstroom) of
1500 Volt DC (gelijkstroom). Deze helm behoort
tot elektrische klasse ‘0’ en wordt
gemarkeerd met het symbool van de
dubbele driehoek.

TIP

advertentie
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Schuberth veiligheidshelm
BOP 74R
• Norm: EN 397 (MM)
• Materiaal: glasvezelversterkt polyester
• Gewicht: 460 gram
• Maat binnenwerk: 53 t/m 61 cm
• Binnenwerk: 6-punts textiel met soepel

geweven kunststof draagbanden
• Voorzien van regengoot
• Geschikt voor werken in omgevingen

met hoge temperaturen
• Doorgebogen achterlijn voor extra

bescherming van de nek

111227 Schuberth veiligheidshelm BOP 74R
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

111221 Binnenwerk I/79GD voor BOP en BEN, 6-punts textiel
111208 Absorptieband Schuberth, nerfleder
129134 Absorptieband Schuberth, oko-leder
111215 Kinriem Schuberth, webbing, 2-punts
132254 Kinriem Schuberth, leder, 2-punts

Schuberth veiligheidshelm
BOP
• Norm: EN 397 (MM)
• Materiaal: glasvezelversterkt polyester
• Gewicht: 405 gram
• Maat binnenwerk: van 53 t/m 61 cm
• Binnenwerk: 6-punts textiel met soepel

geweven kunststof draagbanden of 
6-punts volledig kunststof

• Ecolederen absorptieband
• Geschikt voor werken in omgevingen

met hoge temperaturen

111228 Schuberth veiligheidshelm BOP
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400

113945 Schuberth veiligheidshelm BOP, kunststof binnenwerk, wit

111221 Binnenwerk I/79GD voor BOP en BEN, 6-punts textiel
111219 Binnenwerk I/80D voor BOP en BEN, 6-punts polyethyleen
111208 Absorptieband Schuberth, nerfleder
129134 Absorptieband Schuberth, oko-leder
111215 Kinriem Schuberth, webbing, 2-punts
132254 Kinriem Schuberth, leder, 2-punts

Helmen met ingebouwde oog- en gelaatsbescherming

Auboueix Iris veiligheidshelm
met instelbare oogbescherming
• Norm: EN 397 (-20°C, 440V, MM)
• Materiaal helmschaal: ABS.

Binnenwerk: 4-punts met geweven
draagbanden, met draaiknop

• Gewicht: 410 gram
• Maat: 53 t/m 63 cm
• Norm oogbescherming: 2-1,2 (OBX)

2 BKN 9 -EN 166 389 -B
• Gewicht bril: 65 gram
• Materiaal bril: helder polycarbonaat

137653 Auboueix Iris veiligheidshelm, ABS, compleet met PC veiligheidsbril
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 300, 400, 600

136469 Binnenwerk Iris II, 6 punts textiel met draaiknop
136101 Zweetband Iris / Idra, 32 cm
151375 Absorptieband Iris
136430 Kinriem Iris II, 4 punts
136438 Bril Iris II, helder
136466 Bril Iris II, getint

Auboueix veiligheidshelmen
Idra en Idra 2, ingebouwd
gelaatsscherm
• Norm Idra: EN 397 (-20°C, 440V, MM) -

Idra 2: EN 397 (-30°C, 440V, MM),
EN 50365 

• Norm gelaatsscherm Idra: 
EN 166 (2-1,2 2 B 389 KN)
Norm gelaatsscherm Idra 2: EN 166 
(2-1,2 1 B 389 KN), GS-ET-29

• Materiaal helmschaal: - Idra: Polyamide
- Idra 2: ABS 

• Materiaal gelaatsscherm: helder
polycarbonaat

• Gewicht: - Idra: 620 gram inclusief
gelaatsscherm - Idra 2: 650 gram
inclusief gelaatscherm

• Maten: - Idra: 53 t/m 63 cm - Idra 2:
49 t/m 63 cm

• Gelaatscherm is Anti-fog en Anti-kras
• Combinatie helm - gelaatsscherm

geschikt voor werken met elektriciteit
tot 1000 Volt

• Binnenwerk met geweven
draagbanden en draaiknop, compleet
met 4 punts kinband)

159905 Auboueix veiligheidshelm Idra 2 met ingebouwd gelaatsscherm
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

136106 Auboueix veiligheidshelm Idra met ingebouwd gelaatsscherm
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

136101 Zweetband Iris / Idra, 32 cm
136111 Binnenwerk Idra helm, 4 punts textiel met draaiknop
136423 Kinriem Idra helm, 4 punts met plastic kinstuk
136118 Vervangscherm Idra helm, helder
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Hoofd- en gelaatsbescherming voor werken met hoogspanning en elektriciteit

Combinatie veiligheidshelm -
gelaatsscherm Schuberth BOP
Energy 3000, tegen vlambogen
en elektriciteit
Geschikt voor werken in omgevingen met
hoge temperaturen en/of elektriciteit.
Geschikt voor inzet bij onder spanning
staande delen tot AC 1000V of DC
1500V (volgens DIN EN 50365).

• Norm: EN 166 8 F
• Norm: GS-ET-29, klasse 1, test 4kA

gedurende 0,5 sec op 350 mm
• Norm: VDE 1000 Volt
• Norm: PIP 001 (interne norm RWE):

test 10KA gedurende 1 sec.
• Optische klasse 1

150121 Helm BOP Energy 3000, 6 punts textiel, glasvezel-polyester, wit
152124 Elektriciteitsscherm voor Schuberth helm BOP Energy 3000
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Gelaatsbeschermkap Preising
5500EKO/6, tegen vlambogen
en elektriciteit
• Norm: EN 166 2-1,2  8
• Norm: GS-ET-29, klasse 1, test 4kA

gedurende 0,5 sec op 350 mm
• Materiaal vizier: acetaat 1,5 mm
• Afmeting vizier 250x165 mm
• Optische klasse: 1
• Anti-Fog coating aan binnen- en

buitenzijde
• Materiaal kap: Nomex 3T/A
• Wasbaar op 40°C
• Let op: dit is geen veiligheidshelm

159931 Preising gelaatsbeschermkap 5500EKO/6

Combinatie veiligheidshelm -
gelaatsscherm MSA V-Gard
tegen elektriciteit
Veiligheidshelm MSA V-Gard of V-Gard
500 en gelaatsscherm MSA V-Gard voor
elektrische isolatie.

Veiligheidshelm:
• Norm: EN 397 (-30°C, 440 V ac)
• Norm: EN 50365, 1000 Volt
• Norm: EN 13463-1 (anti-statisch)
• Glasvezel-polyester 6-punts textiel.
• HDPE
• Geen ventilatie

Gelaatsscherm:
• Norm: EN 166 
• Materiaal ruit: polycarbonaat
• Voorzien van anti-condens en anti-kras

coating
• Montage alleen mogelijk bij aanschaf

schermhouder en ruit

152482 MSA veiligheidshelm V-Gard met draaiknop
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 600, 700

152475 MSA veiligheidshelm V-Gard 500, zonder ventilatie met draaiknop
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 600, 700

Gelaatsscherm 1: EN 166 (2C-1,2 IBT389 KN)
159811 Schermhouder V-Gard ET grijs, voor MSA veiligheidshelm, 

met rubber afdichtingsstrip
159912 Ruit V-Gard helder PC, voor schermhouder MSA V-Gard, voorgebogen

Gelaatsscherm 2: EN 166 (2C-1,2 IBT389)
159811 Schermhouder V-Gard ET grijs, voor MSA veiligheidshelm, 

met rubber afdichtingsstrip
159918 Ruit V-Gard helder electriciteit voorbereid voor kinbeschermer
159915 Kinbeschermer V-Gard past op ruit 159909, 159918 en 159919

GS-ET-29

De GS-ET-29 is een test voor gelaatsschermen die
worden gebruikt bij het werken met elektriciteit.
Het belangrijkste onderdeel van deze test is een
elektrische vlamboog die vanaf 35 cm afstand op
het gelaatsscherm wordt losgelaten. De
testspanning is hierbij 400 V ac en er kan een
keuze gemaakt worden uit een stroomsterkte van
4 of 7 kA gedurende 0,5 seconden. Bij een test
van 4 kA krijgt het scherm de klasse 1 en bij 7 kA
klasse 2.

TIP



Hoofdbescherming

Veiligheidshelmen

102

H
o

o
fd

b
e

sc
h

e
rm

in
g

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Interventiehelmen en klimhelmen

MSA F2 X-TREM®
interventiehelm
Ideale helm voor politie, brandweer,
medisch personeel en anderen die
betrokken zijn bij ongevallen.

• Norm: EN 12492. Getest op
vlamwerendheid conform EN 443

• Gewicht: 650 gram
• Maat binnenwerk: 52 t/m 64 cm
• Getest op elektrische isolatie conform

EN 397/A1
• Comfortabel binnenwerk met draaiknop
• Standaard voorzien van reflectiestrepen
• Compleet met kinriem
• Helmschaal zonder ventilatie

150117 MSA F2 X-TREM® interventiehelm, met reflectie en kinband
Leverbaar in de volgende kleuren: 400, 403, 700

Veiligheidshelmen met verhoogde bescherming conform EN 14052

EN 14052

Wie meer bescherming verwacht dan de EN 397
toelaat, kan kiezen voor een veiligheidshelm met
de norm EN 14052. Helmen die aan deze norm
voldoen, geven de gebruiker meer bescherming
tegen schokken en ook meer bescherming tegen
doordringing van scherpe voorwerpen.

TIP

JSP veiligheidshelm EVO8  
Helm met luxe binnenwerk. Met ultra
sterke buitenkant. Een makkelijk
verstelbare draaiknop waardoor "one size
fits all" uiterst goed tot zijn recht komt bij
deze helm. Drie keer sterker dan elke
andere veiligheidshelm in de wereld.

• Norm: EN 14052
• Materiaal: polyethyleen
• Resistent tegen hoge impact
• Luxe binnenwerk met draaiknop

145059 JSP veiligheidshelm EVO8 met ventilatie
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 600, 700

145060 JSP veiligheidshelm EVO8 zonder ventilatie
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 600, 700

uvex Veiligheids- en klimmershelm
Pheos Alpine

• Norm EN 397 (-30 oC)
• Norm EN 12492 (helmen voor

bergbeklimmers)
• Materiaal: polyethyleen
• Voorzien van 30 mm slot voor het

aanbrengen van oorkappen
• Voorzien van aansluiting helmlamp
• Binnenwerk met draaiknop
• Maat binnenwerk: 52-61 cm
• Standaard uitgevoerd met 4 punts kinband
• Korte klep

160925 uvex veiligheids- en klimmershelm Pheos Alpine
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 400, 510, 700
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Universele zweetbanden

Universele zweetbanden
Absorptiebanden geschikt voor
veiligheidshelmen van Schuberth, Peltor,
uvex en MSA.

• Verpakt per 10 stuks

133013 Absorptieband universeel, badstof, MSA
111213 Absorptieband universeel, Nomaz zelfklevend, zeemleder

Accessoires

Lamp LED voor stootpet en
veiligheidshelm

158975 Lamp LED voor stootpet en veiligheidshelm

ICE houder helmen
Uw persoongegevens altijd direct
beschikbaar in case of emergency.

• Materiaal: reflecterend
• Waterproof

160037 ICE houder helmen

Brandweerhelmen

F1SF brandweerhelm
Een van de meest complete
brandweerhelmen in de markt die de
gebruiker beschermt tegen penetratie,
vlammen, elektriciteit en hittestraling.

• Norm: EN 443, 2008
• Gewicht: 1450 gram
• Maat binnenwerk: 53 t/m 63 cm
• Geschikt voor gebruik in combinatie

met volgelaatsmaskers
• Compleet met kinriem voorzien van

snelsluiting
• Standaard uitgevoerd met:

goudbedampt scherm, zwarte
frontplaat, draaiknop binnenwerk,
veiligheidsbril en Nomex kin/neklap

150120 MSA Gallet F1SF brandweerhelm, met kinband en neklap,
fotoluminiscerend

Leverbaar in de volgende kleuren: 400, 403
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Wollen winterband
• Materiaal: 100% wol
• Kleur: marineblauw

111198 Winterband 1122A

JSP wintermuts high visability
oranje

159967 Wintermuts JSP high visability oranje

Wintermutsen en -banden

Wollen winterkap
• Comfortabele winterkap voor onder de

helm
• Materiaal: 100% wol

111212 Winterkap wol

Wintermuts met oor- en
nekbescherming
• Materiaal: Buitenzijde: katoen,

binnenzijde Polyster fleece
• Kleur: donkerblauw/rood
• Wintermuts met oor- en

nekbescherming

133068 Wintermuts lang model
111211 Wintermuts kort model

Neklappen

Neklap tegen zonlicht
• Neklap voor de Peltor veiligheidshelmen
• Biedt goede bescherming tegen de zon

111202 Neklap GR1C, montage buitenzijde, oranje
111203 Neklap GR3C, montage binnenwerk, oranje

Neklap splitleder
Voor Schuberth BOP en 
BEN veiligheidshelmen. 

• Hittebestendig
• Materiaal: splitleder
• Binnenwerk: 4-punts

111190 Neklap splitleder, voor Schuberth veiligheidshelmen

Vervolg >>>
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MSA Wintermuts 
V-Gard select liner
• Vlamvertragend gedurende 

50 wasbeurten
• Waterafstotend
• Met uitsparingen voor

gehoorbeschermers

159965 MSA Wintermuts V-Gard select liner verlengd model
159964 MSA Wintermuts V-Gard select liner

MSA Wintermuts V-Gard
supreme
De wintermuts voor extreem koude
omstandigheden.

• Bestand tegen elektrische vlamboog
met energie van 8 cal /cm2

• Permanent vlamwerend
• Waterafstotend
• Met uitsparingen voor

gehoorbescherming
• Met zak voor warmtepakket aan de

binnenzijde

159966 MSA Wintermuts V-Gard supreme

Helmclip voor ruimzichtbril
type FM
Deze handige kunststof clips voorkomen
dat de ruimzichtbril van de helm glijdt.

De FM clip is te gebruiken op de
volgende helmen: 
• Schuberth Bouwmeester 80 
• Schuberth BOP 74R 
• Schuberth BEN 74R
• Voor alle elastische hoofdbanden tot

30 mm breed

110153 Helmclip FM voor ruimzichtbril

Helmclip voor ruimzichtbril,
geel
De clip wordt geplaatst in het slot dat is
bedoeld voor de gehoorbescherming
Het is niet mogelijk om tegelijk een
ruimzichtbril en gehoorbescherming
anders dan otoplastieken te dragen
De clip is te gebruiken op de volgende
helmen:

• uvex Airwing
• Peltor G22
• Peltor G2000
• Peltor G3000
• MSA V-Gard 500/520
• MSA V-Gard
• MSA V-Gard 200
• Schuberth Euroguard
• JSP Evolite
• JSP MK 8 Evolution
• Voor alle elastische hoofdbanden tot

30 mm breed

132551 Helmclip voor ruimzichtbril

Wintermutsen en -banden

Clips

>>> Vervolg
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Las- en Gelaatsbescherming

In dit hoofdstuk vindt u producten voor twee specifieke vormen van persoonlijke
bescherming: bij het lassen en voor gelaatsbescherming. 

Lassen is risicovol werk. De lasser zit met het gezicht dicht op het werk. 
Bij dat werk komen fel licht, straling, hitte en rook vrij. 

Gelaatsbescherming is met name gericht op bescherming van ogen en gelaat tijdens
diverse soorten werkzaamheden. Een goed voorbeeld is het werken met elektriciteit.
Daar speelt het risico op een vlamboog die kan ontstaan bij kortsluiting. Hier is goede
bescherming, zoals een helm, van groot belang.

Elektromonteurs doen verschillend werk, maar ze lopen net als lassers risico: letsel aan
het gelaat en dan vooral de ogen. Goede bescherming is onmisbaar om het werk
überhaupt te kunnen doen. 

Lasbescherming

Productselectie Lasbescherming

Bij het lassen onderscheiden we de volgende drie normen:
• EN 175

De norm voor oog- en gezichtsbescherming tijdens het lassen en aanverwante
processen. Deze norm geldt voor onder andere lashelmen en lasschilden;

• EN 169
De norm voor lasfilters en aanverwante technieken. Deze norm geldt voor onder
andere lasruiten;

• EN 379
De norm voor automatische lasruiten (ADF is Auto Darkening Filter). 

Bij lassen komt infrarode - en ultraviolette straling vrij. Ook leidt het tot hitte en vonken.
Lasschilden en lashelmen dienen het gelaat van de lasser daartegen te beschermen en
dan met name de ogen. Ze zijn gemaakt van vulcanfiber of een hoogwaardige
lichtgewicht kunststof. 

Lasruiten
In lasschilden en lashelmen zitten lasruiten. Zij dienen de ogen te beschermen tegen
ultraviolette – en infraroodstraling en het felle licht. Er zijn twee typen lasruiten:

• ‘Gewone’ lasruiten (norm EN 169)
Deze zijn gemaakt van glas of kunststof. Ze zijn voorzien van een kleur- of shade-
nummer. Deze nummering loopt van 4 t/m 14. Hoe hoger het nummer, hoe donkerder
het glas en hoe hoger de lichtabsorptie door het glas. De tabel met aanbevolen
kleurwaarden van de lasruit vindt u hieronder. 

• Lasruiten met automatisch filter (norm EN 379)
De gewone lasruiten hebben als nadeel dat het laswerk niet te zien is zolang er geen
vlamboog is. Dat kan lastig zijn bij het beginnen met lassen. Vaak hebben lassers de
kap dan eerst nog even omhoog, om die bij het lassen snel neer te klappen. Lasruiten
met een Auto Darkening Filter (ADF) hebben dit nadeel niet. Zodra de vlamboog start,
verkleurt het glas. Dit gaat binnen 1/1000 seconde. Zo blijft het zicht op het werk
optimaal. Deze variant verkleint de kans op oogletsel aanzienlijk. Vaak is de kleur van de
ruit in te stellen, net als de gevoeligheid en de schakeltijd. 

Spatruiten
Hiermee zijn de lasruiten zelf te beschermen tegen spatten en vonken.

Stof- en gasfilters tegen lasrook
Lasrook is een risico voor de gezondheid van de lasser. De vastgestelde grenswaarde
daarvoor is 1 mg/m3. Hoewel er op de meeste professionele laswerkplaatsen wel goede
afzuiging van de lasrook is, wordt die grenswaarde lang niet altijd gehaald. 
Dan is aanvullende adembescherming noodzakelijk. Soms is een stoffilter daarvoor

voldoende, soms is ook een gasfilter nodig. Dat hangt af van het lasproces en kan
worden beoordeeld door onder meer gebruik te maken van de “verbetercheck
Lasrook”. 

Verbetercheck Lasrook
Om aan de wettelijke verplichting van een Risico- Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) te
voldoen hebben de sociale partners in de metaal de RI&E Metaalbewerking opgesteld.
Het onderdeel lasrook kan het beste worden geïnventariseerd door gebruik te maken van
de Verbetercheck Lasrook. Deze checklist is de digitale opvolger van de vroegere Praktijk-
richtlijn Lasrook. Aan de hand van door de gebruiker ingegeven informatie over lastechniek
en verwerkt materiaal geeft de Verbetercheck Lasrook een beheersregime.
De Verbetercheck Lasrook is te vinden op www.5xbeter.nl.

Juiste combinatie van materiaal en lasproces
Voor een juiste productkeuze is inzicht nodig in het materiaal en het lasproces.
Vervolgens kunt u de goede afweging maken. Voor dat inzicht is er onder andere de
tabel ‘Aanbevolen kleurwaarden lasruit’.  
Er zijn nog twee aspecten van belang: 
• De tijd die per dag wordt gelast;
• De noodzaak tot het dragen van adembescherming tijdens het lassen.
Wordt steeds maar een korte periode gelast, dan kan afzuiging of het dragen van een
stofmasker of een halfmasker onder de lashelm voldoende zijn. Gaat het laswerk langer
duren, dan bewijzen motor-aangedreven systemen goede diensten. Extra
adembescherming verbetert het lascomfort. Dit geldt ook voor de toepassing van
lashelmen met Auto Darkening Filter. 
Bij langdurig meerwerk bieden motoraangedreven systemen een hoge mate van
comfort en daaraan gekoppeld een hogere productiviteit. Als wordt besloten om
gebruik te maken van lashelmen met een Auto Darkening filter (ADF), dan wordt de
productiviteit geoptimaliseerd.

Op de volgende bladzijde staat een tabel 'Benodigde adembescherming bij
lasprocessen' om een juiste keuze te maken.

Normering
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Lasproces Stroomsterkten in ampères (A)
1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

MMAW (elektrodes) 8 9 10 11 12 13 14
MAG 8 9 10 11 12 13 14
TIG 8 9 10 11 12 13
MIG 9 10 11 12 13 14
MIG met lichte legering 10 11 12 13 14
Gutsen 10 11 12 13 14 15
Plasma snijden 9 10 11 12 13
Microplasma booglassen 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 450 450 500 600

De tabel geeft de beste kleurwaarde voor lasfilters in verschillende werkomstandigheden. 
Afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden kan de volgende waarde (eentje hoger of lager) worden ingesteld.

Aanbevolen kleurwaarden lasruit

Bron: 3M Welding Safety catalogus 2007 NL/NL-BE/2007-01, pag. 9

Ventilatiesystemen in de werkomgeving
Goede ventilatie Slechte ventilatie

Te lassen materiaal Lasproces en afzuiging en afzuiging Kleine ruimtes Geklasseerd als IDHL
MIG P P / P + A B E C

Aluminium TIG P P / P + A B E C
ELEKTRODE (MMAW) P P / P + A B E C
MIG P P / P + A B E C
TIG P P / P + A B E C

Roestvrij staal ELEKTRODE P P / P + A B E C
PLASMA P P + A B E / C C
(lassen en snijden)

MIG/MAG P P C
Staal onbehandeld ELEKTRODE P P C

PLASMA P P / C C
(lassen en snijden)
MIG/MAG P P C

Staal beschilderd ELEKTRODE P P C
(primer op loodbasis) PLASMA P P / C C

(lassen en snijden)

MIG/MAG P P C
Staal gegalvaniseerd ELEKTRODE P P C

PLASMA P P / C C
(lassen en snijden)

Staal MIG/MAG C C C
beschilderd/geïsoleerd ELEKTRODE C C C
met 2-componentenverf PLASMA C C C
polyurethaan (Isocyanaten) (lassen en snijden)

MIG C C C
Alle materialen TIG C C C
gereinigd met ELEKTRODE C C C
trichloorethyleen PLASMA C C C

(lassen en snijden)

P =  Adembescherming met stoffilter
A B E  = Adembescherming met ABE gas- en dampfilter
C =  Verseluchtsystemen

3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuiste keuze van adembescherming. Dit overzicht is alleen een algemene richtlijn en samengesteld om inzicht 
te krijgen in de meest geschikte adembescherming in het 3M assortiment voor specifieke toepassingen. Een goed geïnformeerde keuze met betrekking tot de benodigde
veiligheidsmaatregelen kan alleen worden gemaakt op basis van accurate kennis van dampbron en de technische gegevens van de apparatuur.

De gegevens in deze tabel zijn indicatief. Intersafe is niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik van de gegevens. Neem voor een gericht advies contact op met Intersafe.   

Benodigde adembescherming bij lasprocessen

Motoraangedreven en 
verseluchtsystemen
mogen niet worden 
gebruikt in ruimtes 
waarin direct gevaar
voor leven en
gezondheid bestaat
(IDHL). Raadpleeg
bij twijfel altijd uw
veiligheidskundige of
arbeidshygiënist.

Bron: 3M Welding Safety catalugus 2007 NL/NL-BE/2007-01, pag.26

Producten voor bescherming bij het lassen zijn complex en er zijn veel toepassingsmogelijkheden. De engineers van Intersafe helpen u graag om de juiste keuze te maken. En om
deze af te stemmen met alle andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Desgewenst kan Intersafe Services B.V. trainingen in uw bedrijf verzorgen. Zo kunnen zij betrokken
worden bij de keuze voor de juiste middelen. Dit vergroot het draagvlak en zorgt er ook voor dat de middelen op de juiste manier gebruikt worden.

Toegevoegde waarde Lasbescherming
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Lasschilden

North Shellfo lasschild
• Norm: EN 175
• Materiaal: vulcanfiber
• Gewicht: 382 gram
• Standaard voorzien van laskleur 10
• Glasmaten: 50 x 108 mm, 

90 x 110 mm en 100 x 120 mm
• Handgreep zit aan de binnenkant

110231 Lasschild Shellfo 50 x 108 mm
110281 Lasschild Shellfo 90 x 110 mm
110232 Lasschild Shellfo 100 x 120 mm

Lashelmen

North Prota Shell lashelm
• Norm: EN 175
• Materiaal: vulcanfiber
• Gewicht: 521 gram
• Standaard voorzien van laskleur 10
• Positiestop fixeert de lashelm in elke

gewenste werkstand
• Regelbare draaghoogte
• Flexibele nylon band is op maat instelbaar

met behulp van een draaiknop

110233 Lashelm Prota Shell 50 x 108 mm, opklap
110279 Lashelm Prota Shell 50 x 108 mm, opklap, met kinlap

129829 Glashouder North Prota Shell Baby, 50 x 108 mm, opklap
129830 Glasveer North lashelm

North Prota Shell Baby
• Norm: EN 175
• Materiaal: vulcanfiber
• Gewicht: 360 gram
• Glasmaat: 50 x 108 mm
• Standaard voorzien van laskleur 10
• Technisch gelijk aan Prota Shell 

maar kleiner en lichter

110234 Lashelm Prota Shell Baby 50 x 108 mm, vast
110235 Lashelm Prota Shell Baby 50 x 108 mm, opklap
129032 Lashelm Prota Shell Baby 50 x 108 mm, opklap met kinlap

129829 Glashouder North Prota Shell Baby, 50 x 108 mm, opklap
129830 Glasveer North lashelm

North Gamador Combi-safe 
lashelm voor helmbevestiging
• Norm: EN 175
• Materiaal: 100% kunststof
• Gewicht: 530 gram
• Glasmaat: 50 x 108 mm
• Standaard voorzien van laskleur 10
• Uitvoering met klemband of met adapter

voor 30 mm slot

110237 Lashelm Gamador Combi-safe, opklap voor helm, klemband
129834 Lashelm Gamador Combi North, opklap voor helm, 30 mm slot

My-T-Gear lashelm
• Norm: EN 175
• Materiaal: 100% kunststof
• Gewicht: 510 gram
• Glasmaat: 50 x 108 mm
• Lasruit opklapbaar
• Standaard voorzien van laskleur 10
• Met verstelbare hoofdband

132406 My-T-Gear lashelm
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Lashelmen met Automatische verkleurende lasruit

3M Speedglas 9100 FX
Lashelm met automatisch verduisterende lasruit (ADF = Auto Darkening Filter).
Vernieuwd ontwerp, betere optiek, groter zichtveld, meer comfort. De 9100 FX is
bovendien voorzien van een uniek Flip-up systeem, zo hebt u een lashelm en een
slijpvizier in een.
• Drie verschillende lasruiten leverbaar:

- 9100 V, zichtveld 45 x 93 mm, met zonnepaneel, levensduur batterij 2800 uur
- 9100 X, zichtveld 54 x 107 mm, met 

zonnepaneel, levensduur batterij 2500 uur
- 9100 XX, zichtveld 73 x 107 mm, levensduur 

batterij 2000 uur
• Norm lashelm: EN 175 klasse B
• Norm lasruit: EN 379 1/1/1/2
• Norm slijpvizier: EN 166 BT
• Materiaal lashelm: zytel-polyamide
• Gewicht: 565 gram (incl. lascassette)
• Kleur lichttoestand: 3
• Kleur donkertoestand: instelbaar 5,8-13
• Side Windows om tunneleffect te vermijden
• Schakeltijd licht-donker: 0,1 ms
• Schakeltijd donker-licht: 40 - 1300 ms
• Optimale afvoer van uitgeademde lucht

(kooldioxide)
• Slijpvizier: 17 x 10 cm

158553 Lashelm 9100 FX met lasruit 9100 V, ADF kleur 5,8,9-13
158554 Lashelm 9100 FX met lasruit 9100 X, ADF kleur 5,8,9-13
158555 Lashelm 9100 FX met lasruit 9100 XX, ADF kleur 5,8,9-13

3M Speedglas 9100
Lashelm met automatisch verduisterende lasruit (ADF = Auto Darkening Filter).
Vernieuwd ontwerp, betere optiek, groter zichtveld, meer comfort.
• Drie verschillende lasruiten leverbaar:

- 9100 V, zichtveld 45 x 93 mm, met zonnepaneel, levensduur batterij 2800 uur
- 9100 X, zichtveld 54 x 107 mm, met 

zonnepaneel, levensduur batterij 2500 uur
- 9100 XX, zichtveld 73 x 107 mm, levensduur 

batterij 2000 uur
• Norm lashelm: EN 175 klasse B
• Norm lasruit: EN 379 1/1/1/2
• Materiaal lashelm: zytel-polyamide
• Gewicht: 665 gram (incl. lascassette)
• Kleur lichttoestand: 3
• Kleur donkertoestand: instelbaar 5,8-13
• Optie: Side Windows om tunneleffect te

vermijden
• Schakeltijd licht-donker: 0,1 ms
• Schakeltijd donker-licht: 40 - 1300 ms
• Optimale afvoer van uitgeademde lucht

(kooldioxide)

150166 Lashelm 9100 V met Side Windows, ADF lasruit, kleur 5,8,9-13
150167 Lashelm 9100 X met Side Windows, ADF lasruit, kleur 5,8,9-13, 
150168 Lashelm 9100 XX met Side Windows, ADF lasruit, kleur 5,8,9-13
150169 Lashelm 9100 V, ADF lasruit, kleur 5,8,9-13
150170 Lashelm 9100 X, ADF lasruit, kleur 5,8,9-13
150171 Lashelm 9100 XX, ADF lasruit, kleur 5,8,9-13

3M Speedglas 9100 met veiligheidshelm
Lashelm met automatisch verduisterende lasruit (ADF = Auto Darkening Filter).
Vernieuwd ontwerp, betere optiek, groter zichtveld, meer comfort.
In deze uitvoering gemonteerd op een 3M G3001 veiligheidshelm.
• Drie verschillende lasruiten leverbaar:

- 9100 V, zichtveld 45 x 93 mm, met zonnepaneel, levensduur batterij 2800 uur
- 9100 X, zichtveld 54 x 107 mm, met zonnepaneel, levensduur batterij 2500 uur
- 9100 XX, zichtveld 73 x 107 mm, levensduur batterij 2000 uur

Lashelm 9100 Air met Adflo van 3M Speedglas. Lashelm met een 3M Adflo 
motorunit voor een optimale ademhalingsbescherming. Met een opklapbaar lasfilter 
en groter vizier.
• Norm lashelm: EN 175 klasse B
• Norm lasruit: EN 379 1/1/1/2
• Norm: veiligheidshelm EN 397 

(-30°C, mm)
• Materiaal lashelm: zytel-polyamide
• Gewicht: ± 1000 gram (incl. lascassette)
• Kleur lichttoestand: 3
• Kleur donkertoestand: instelbaar 5,8-13
• Kleur: zwart/grijs
• Optie: Side Windows om tunneleffect te

vermijden
• Schakeltijd licht-donker: 0,1 ms
• Schakeltijd donker-licht: 40 - 1300 ms
• Optimale afvoer van uitgeademde lucht

(kooldioxide)

158591 Lashelm 9100 V met Peltor G3001 veiligheidshelm, ADF lasruit, 
kleur 5,8,9-13

158592 Lashelm 9100 X met Peltor G3001 veiligheidshelm, ADF lasruit, 
kleur 5,8,9-13

158593 Lashelm 9100 XX met Peltor G3001 veiligheidshelm, ADF lasruit, 
kleur 5,8,9-13

Vervolg >>>

Zweetband

Regelmatig de zweetband in de lashelm
vervangen is hygiënisch en verhoogt het comfort.

TIP
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>>> Vervolg Lashelmen met Automatische verkleurende lasruit

3M Speedglas 9100 onderdelen
Artikelnummer Artikelnummer Product Speedglas Speedglas Speedglas Speedglas
Intersafe 3M Speedglas 9100 FX 9100 9100 FX Air 9100 Air
158552 541800 Lashelm Speedglas 9100 FX, zonder lasruit X

158556 541890 Lashelm Speedglas 9100 FX, zonder hoofdband en zonder lasruit X

158557 542800 Lashelm Speedglas 9100 FX Air, zonder lasruit X

158560 546600 Lashelm Speedglas 9100 FX Air  met Adflo motorunit, zonder lasruit X

150175 501800 Lashelm Speedglas 9100, zonder lasruit X

158594 562800 Lashelm Speedglas 9100 Air met side windows, zonder lasrui X

158595 568800 Lashelm Speedglas 9100 Air met side windows en Fresh Air C regelkraan,zonder lasruit X

158602 566600 Lashelm Speedglas 9100 Air met side windows en Adflo motorunit,zonder lasruit X

150182 526000 Spatruit buiten Speedglas 9100, standaard X X X X

150183 527000 Spatruit buiten Speedglas 9100, krasbestendig X X X X

150184 527070 Spatruit buiten Speedglas 9100, hittebestendig X X X X

150185 528005 Spatruit binnen Speedglas 9100 ruit type V, 50 x 117 mm X X X X

150186 528015 Spatruit binnen Speedglas 9100 ruit type X, 61 x 117 mm X X X X

150187 528025 Spatruit binnen Speedglas 9100 ruit type XX, 77 x 117 mm X X X X

158569 523000 Slijpvizier Speedglas 9100 FX 170 x 100 mm X X

158570 523001 Slijpvizier Speedglas 9100 FX 170 x 100 mm, anti-fog X X

110251 422000 Batterij Speedglas 9000 en SL, pak à 2 stuks X X X X

158590 531000 Batterijhouder Speedglas 9100 X X X X

150179 532000S Hitte reflecterend front Speedglas 9100 X X

150178 532015 Afdekplaten Side Windows Speedglas 9100 X X

158583 532016 Afdekplaten Side Windows Speedglas 9100 FX X X

158582 540500 Frontpaneel kit Speedglas 9100 FX X X

150176 533000 Hoofdband Speedglas 9100 compleet X X X X

158586 536100 Hoofdband Speedglas 9100 voorste deel X X X X

158587 536200 Hoofdband Speedglas 9100 achterste deel X X X X

158585 536000 Bevestigingsset hoofdband Speedglas 9100 X X X X

150177 168015 Zweetband Speedglas 9100 X X X X

131633 169100 Hoofdbescherming Speedglas 9100 monnikskap, Tecaweld® X X X X

150180 169005 Hoofdbescherming Speedglas 9100 X

158571 169006 Hoofdbescherming Speedglas 9100 FX X X

158572 169007 Hoofdbescherming Speedglas 9100 FX, extra lang X X

150181 169010 Keelbescherming Speedglas 9100 X X X X

158568 534000 Gelaatsafdichting Speedglas 9100 FX Air X

159800 534100 Gelaatsafdichting Speedglas 9100 Air X

158576 535000 Luchtstroomverdeler Speedglas 9100 FX Air X

158577 533500 Luchtgeleiding assembly Speedglas 9100 FX X

158584 790101 Opbergtas 9100 X X

Vervolg >>>

3M Speedglas 9100 lasruiten
Automatisch verduisterende lasruiten (ADF = Auto Darkening Filter). 
Vernieuwd. Voor lashelmen 9100 FX (Air) en 9100 (Air).
• Drie verschillende typen:

- 9100 V, zichtveld 45 x 93 mm, met zonnepaneel, levensduur batterij 2800 uur
- 9100 X, zichtveld 54 x 107 mm, met zonnepaneel, levensduur batterij 2500 uur
- 9100 XX, zichtveld 73 x 107 mm, levensduur batterij 2000 uur
• Norm lasruit: EN 379 1/1/1/2
• Kleur lichttoestand: 3
• Kleur donkertoestand: instelbaar 5,8-13
• Schakeltijd licht-donker: 0,1 ms
• Schakeltijd donker-licht: 40 - 1300 ms

150172 Lasruit 9100 V, zichtveld 45x93 mm, kleur 5,8,9-13, 3M Speedglas
150173 Lasruit 9100 X, zichtveld 54x107 mm, kleur 5,8,9-13, 3M Speedglas
150174 Lasruit 9100 XX, zichtveld 73x107 mm, kleur 5,8,9-13, 3M Speedglas
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3M Speedglas 100 onderdelen en accessoires

110251 Batterij Speedglas 9000 en 100 lasruit, pak à 2 stuks
131633 Hoofdbescherming Tecaweld® Speedglas 100
129838 Oor- en keelbescherming Speedglas 100, leder, 3-delig, voor lashelm
131617 Keelbescherming Speedglas 100
131631 Zweetband Speedglas 100, leder
131632 Zweetband Speedglas 100, katoen, pak à 2 stuks
154578 Lashelm Speedglas 100, zonder lasruit, met hoofdband
154579 Lashelm Speedglas 100, zonder lasruit, zonder hoofdband
154575 Lasruit Speedglas 100, zichtveld 44 x 93 mm, ADF filter, kleur 10
154576 Lasruit Speedglas 100, zichtveld 44 x 93 mm, ADF filter, kleur 11
154577 Lasruit Speedglas 100, zichtveld 44 x 93 mm, ADF filter,

kleur 8-12 instelbaar
154580 Spatruit Speedglas 100, standaarduitvoering
154581 Spatruit Speedglas 100, krasbestendig
154582 Spatruit Speedglas 100, hittebestendig
154583 Bevestigingsset Speedglas 100, SL+100 op 3M Peltor helm
154584 Hoofdband Speedglas 100, SL+100 met bevestigingsset
154585 Bevestigingsset Speedglas SL+100
154586 Batterijhouder Speedglas 100, SL+100
154587 Hittereflecterend front Speedglas 100, zilver

>>> Vervolg Lashelmen met Automatische verkleurende lasruit

3M Speedglas 100 lashelm
• Norm: EN 175
• Norm lascassette: EN 379, klasse 1/2/2/3
• Zichtveld lasruit: 44 x 93 mm
• Comfortabel instelbare hoofdband
• Kleur lichttoestand: 3
• Kleur donkertoestand: instelbaar 8-12
• Schakeltijd licht - donker: 0,1 ms

schakeltijd donker - licht: 100 - 250 ms
• Levensduur batterij: 1500 uur

154565 Lashelm speedglas 100, zwart, ADF lasruit, kleur 10
154566 Lashelm speedglas 100, zwart, ADF lasruit, kleur 11
154567 Lashelm speedglas 100, zwart, ADF lasruit, kleur 8-12 instelbaar
154568 Lashelm speedglas 100, veiligheidshelm Peltor G3001, ADF lasruit, 

kleur 8-12 instelbaar
154578 Lashelm speedglas 100, zonder lasruit, met hoofdband
154579 Lashelm speedglas 100, zonder lasruit, zonder hoofdband



3M Speedglas 100 design ladies lashelm
De eerste lashelmen speciaal ontworpen
voor de vrouwelijke lasser.
Modellen: Steel Rose / Skull Jewels / 
Wild-N-Pink / Steel Eyes
• Norm: EN 175
• Norm lascassette: EN 379, klasse 1/2/2/3
• Verkrijgbaar in 4 variaties
• Zichtveld lasruit: 44 x 93 mm
• Comfortabele instelbare hoofdband
• Kleur lichttoestand: 3
• Kleur donkertoestand: instelbaar 8-12
• Schakeltijd licht - donker: 0,1 ms

schakeltijd donker - licht: 100 - 250 ms
• Levensduur batterij: 1500 uur

154500 Lashelm Speedglas 100 ladies, uitvoering Steel Rose met ADF lasruit 
kleur 8-12

154503 Lashelm Speedglas 100 ladies, uitvoering Skull Jewels met ADF lasruit
kleur 8-12

154504 Lashelm Speedglas 100 ladies, uitvoering Wild-N-Pink met ADF lasruit
kleur 8-12

154505 Lashelm Speedglas 100 ladies, uitvoering Steel Eyes met ADF lasruit 
kleur 8-12

Spatruit

Verwissel regelmatig uw spatruit. Dit is het behoud
van uw lasruit.

TIP
Multi Vision lashelm Deluxe
Lichtgewicht lashelm voorzien van automatisch 
verduisterende lasruit (ADF=Auto Darkening Filter).
• Norm: EN 175 S 
• Norm lascassette: EN 379
• Gewicht: 500 gram
• Kleuren: blauw, grijs, zwart
• Kleur lichttoestand: 3
• Kleur donkertoestand: instelbaar 9 t/m 13
• Zichtveld: 44 x 98 mm
• Materiaal lashelm: brandvertragende nylon 

met glasvezel versterking
• Schakeltijd licht-donker: 1/25000 sec
• Schakeltijd donker-licht: instelbaar 0,25 of 0,80 sec
• Lasruit werkt op zonnecellen
• Lasruit schakelt automatisch aan en uit

134500-300 Lashelm Multi Vision Deluxe, met ADF lasruit, kleur 4/9-13, blauw
134500-500 Lashelm Multi Vision Deluxe, met ADF lasruit, kleur 4/9-13, grijs 
134500-510 Lashelm Multi Vision Deluxe, met ADF lasruit, kleur 4/9-13, zwart 

134501 Lasruit ADF Multi Vision DeLuxe, kleur 3/9-13 
150304 Spatruit binnen lashelm DeLuxe, kleur 3/9-13 
150305 Spatruit buiten lashelm DeLuxe, kleur 3/9-13 
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3M Speedglas 100 design lashelm 
Betaalbare lashelm met schitterend design.
Modellen: 
Blaze / Trojan / Aces / Xterminator / 
Boneyard / Razor / Ice Hot / Raging Skull
• Norm: EN 175
• Norm lascassette: EN 379, klasse 1/2/2/3
• Verkrijgbaar in 8 variaties
• Zichtveld lasruit: 44 x 93 mm
• Comfortabele instelbare hoofdband
• Kleur lichttoestand: 3
• Kleur donkertoestand: instelbaar 8-12
• Schakeltijd licht - donker: 0,1 ms

schakeltijd donker - licht: 100 - 250 ms
• Levensduur batterij: 1500 uur

154569 Lashelm Speedglas 100, Blaze, ADF lasruit, kleur 8-12 instelbaar
154573 Lashelm Speedglas 100, Trojan, ADF lasruit, kleur 8-12 instelbaar
154574 Lashelm Speedglas 100, Aces, ADF lasruit, kleur 8-12 instelbaar
159801 Lashelm Speedglas 100, Xterminator, ADF lasruit, kleur 8-12 instelbaar
159802 Lashelm Speedglas 100, Boneyard, ADF lasruit, kleur 8-12 instelbaar
159803 Lashelm Speedglas 100, Razor, ADF lasruit, kleur 8-12 instelbaar
159804 Lashelm Speedglas 100, Ice Hot, ADF lasruit, kleur 8-12 instelbaar
159806 Lashelm Speedglas 100, Raging Skull, ADF lasruit, kleur 8-12 instelbaar

154500 154503

154504 154505

154569 154573 154574

159802 159803 159804

159801

159806
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Lashelmen met adembescherming

3M Speedglas 9100 FX  Air met Adflo 
motoraangedreven adembescherming
Lashelm 9100 FX Air met uniek flip up vizier en met bijpassende adembescherming
door middel van Adflo motoraangedreven systeem. 

Lashelm en adembescherming in één! 
Lashelm en slijpvizier in één!

• Drie verschillende lasruiten leverbaar:
- 9100 V, zichtveld 45 x 93 mm, met zonnepaneel, levensduur batterijen 2800 uur
- 9100 X, zichtveld 54 x 107 mm, met zonnepaneel, levensduur batterijen 2500 uur
- 9100 XX, zichtveld 73 x 107 mm, levensduur batterijen, 2000 uur

• Norm lashelm: EN 175 klasse B
• Norm lasruit: EN 379 1/1/1/2
• Norm slijpvizier: EN 166 BT
• Norm adembescherming: EN 12941 (TH3), NPF: 500
• Materiaal lashelm: Zytel-polyamide
• Gewicht gehele systeem: 1925 gram
• Gewicht lashelm: 775 gram (inclusief lasruit)
• Gewicht Adflo motorunit: 1150 gram
• Adflo wordt geleverd compleet met

standaard batterij, ademslang en stoffilter
• Motorunit geeft waarschuwingssignaal bij

verzadiging stoffilter en/of lege batterij
• Afmetingen slijpvizier: 170 x 100 mm
• Kleur lichttoestand: 3
• Kleur donkertoestand: instelbaar 5, 8 t/m 13
• Schakeltijd licht – donker: 0,1 ms
• Schakeltijd donker – licht: 

instelbaar 40 – 1300 ms

158561 Lasluchtkap 9100 FX Air met Adflo motorunit, tas, 
met lasruit 9100 V, kleur 5, 8,9-13

158562 Lasluchtkap 9100 FX Air met Adflo motorunit, tas, 
met lasruit 9100 X, kleur 5, 8,9-13

158563 Lasluchtkap 9100 FX Air met Adflo motorunit, tas, 
met lasruit 9100 XX, kleur 5, 8,9-13

158558 Lasluchtkap 9100 FX Air met lasruit 9100 X met luchtslang QRS en opbergtas
158559 Lasluchtkap 9100 FX Air met lasruit 9100 XX met luchtslang QRS en

opbergtas
110410 Aanblaassysteem Adflo met luchtslang, batterij, oplader, riem en stoffilter
158566 Aanblaassysteem Adflo HD met luchtslang, heavy duty batterij, oplader,

riem en stoffilter

3M Speedglas 9100 Air met Adflo
Lashelm 9100 Air en met bijpassende adembescherming door middel van 
Adflo motoraangedreven systeem.
• Drie verschillende lasruiten leverbaar:

- 9100 V, zichtveld 45 x 93 mm, met zonnepaneel, levensduur batterijen 2800 uur
- 9100 X, zichtveld 54 x 107 mm, met zonnepaneel, levensduur batterijen 2500 uur
- 9100 XX, zichtveld 73 x 107 mm, levensduur batterijen, 2000 uur

• Norm lashelm: EN 175 klasse B
• Norm lasruit: EN 379 1/1/1/2
• Norm adembescherming: EN 12941

(TH2), NPF: 50
• Materiaal lashelm: Zytel-polyamide
• Gewicht Adflo motorunit: 1150 gram
• Adflo wordt geleverd compleet met

standaard batterij, ademslang en stoffilter
• Motorunit geeft waarschuwingssignaal bij

verzadiging stoffilter en/of lege batterij
• Kleur lichttoestand: 3
• Kleur donkertoestand: instelbaar 5, 8 t/m 13
• Schakeltijd licht – donker: 0,1 ms
• Schakeltijd donker – licht: 

instelbaar 40 – 1300 ms
• Optie: Side Windows kleur 5, voorkomt

tunneleffect, verbreedt het zichtveld

158599 Lasluchtkap 9100 Air met Adflo motorunit 
met lasruit 9100 V, kleur 5, 8, 9-13

158600 Lasluchtkap 9100 Air met Adflo motorunit 
met lasruit 9100 X, kleur 5, 8, 9-13

158601 Lasluchtkap 9100 Air met Adflo motorunit 
met lasruit 9100 XX, kleur 5, 8, 9-13

110410 Aanblaassysteem Adflo met luchtslang, batterij, 
oplader, riem en stoffilter

158566 Aanblaassysteem Adflo HD met luchtslang, 
heavy duty batterij, oplader, riem en stoffilter



3M Speedglas 9100 MP met Adflo motoraangedreven
adembescherming en veiligheidshelm
3M Speedglas lasluchtkap 9100MP met Adflo motoraangedreven systeem met
geïntegreerde veiligheidshelm. Uitgebalanceerd systeem voor toepassing in
omgevingen met helmplicht.
• Drie verschillende lasruiten leverbaar:

- 9100 V, zichtveld 45 x 93 mm, 
met zonnepaneel, levensduur batterijen 2800 uur
- 9100 X, zichtveld 54 x 107 mm, 
met zonnepaneel, levensduur batterijen 2500 uur
- 9100 XX, zichtveld 73 x 107 mm

• Norm lashelm: EN 175 klasse B  
• Norm lasruit: EN 379 1/1/1/2  
• Norm slijpvizier: EN 166 BT 
• Norm veiligheidshelm: EN 397  
• Norm adembescherming: EN 12941

(TH3), NPF: 500
• Materiaal lashelm: zytel polyamide
• Levensduur batterijen: 2000 uur

Kleur lichttoestand: 3 - kleur
donkertoestand: instelbaar 5, 8 t/m 13

• Schakeltijd licht – donker: 0,1 ms 
• Schakeltijd donker – licht: 

instelbaar 40 – 1300 ms
• Adflo wordt geleverd compleet met

standaard batterij, ademslang en stoffilter
- Motorunit geeft waarschuwingssignaal bij

verzadiging stoffilter en/of lege batterij

160228 Lasluchtkap 3M Speedglas 9100 MP 
met Adflo, lasruit type 9100 V, met veiligheidshelm

160229 Lasluchtkap 3M Speedglas 9100 MP 
met Adflo, lasruit type 9100 X, met veiligheidshelm

160230 Lasluchtkap 3M Speedglas 9100 MP 
met Adflo, lasruit type 9100 XX, met veiligheidshelm

160227 Lasluchtkap 3M Speedglas 9100 MP 
met Adflo, zonder lasruit, met veiligheidshelm

3M Speedglas 9100 Air met 
Fresh Air C leidingnetaansluiting
Lashelm 9100 Air en met bijpassende adembescherming d.m.v. Fresh-Air C regelkraan. 
Geschikt voor aansluiting op een ademluchtleiding netwerk.
• Drie verschillende lasruiten leverbaar:

- 9100 V, zichtveld 45 x 93 mm, met zonne-paneel, levensduur batterijen 2800 uur
- 9100 X, zichtveld 54 x 107 mm, met zonne-paneel, levensduur batterijen 2500 uur
- 9100 XX, zichtveld 73 x 107 mm, levensduur batterijen, 2000 uur

• Norm lashelm: EN 175 klasse B
• Norm lasruit: EN 379 1/1/1/2
• Norm adembescherming: EN 14594: B; NPF: 50
• Materiaal lashelm: zytel-polyamide
• Kleur lichttoestand: 3
• Kleur donkertoestand: instelbaar 5, 8 t/m 13
• Schakeltijd licht – donker: 0,1 ms
• Schakeltijd donker – licht: instelbaar 40 1300 ms
• Luchtstroom Fresh-Air C instelbaar 160 – 300 l/min.
• Fresh-Air C is voorzien van een 

fluitsignaal bij te lage luchtstroom.
• Dit systeem dient te worden 

aangesloten op een ademluchtleiding
netwerk of een ademluchtwagen. 

• De luchtkwaliteit van ademluchtleiding
netwerk dient te voldoen aan EN 12021

• Nippels en koppelingen moeten los
worden bijbesteld

158596 Lasluchtkap 9100 Air met Fresh Air C leidingnetaansluiting 
voorzien van lasruit 9100 V, kleur 5, 8, 9-13

158597 Lasluchtkap 9100 Air met Fresh Air C leidingnetaansluiting 
voorzien van lasruit 9100 X, kleur 5, 8, 9-13

158598 Lasluchtkap 9100 Air met Fresh Air C leidingnetaansluiting 
voorzien van lasruit 9100 XX, kleur 5, 8, 9-13
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Vervolg >>>
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>>> Vervolg Lashelmen met adembescherming

3M Speedglas Adflo 
onderdelen en accessoires

131622 Opbergzak Speedglas Adflo
131625 Afsluitdeksel Speedglas  Adflo
131626 Luchtstromingsmeter Speedglas Adflo
154689 Rugdraagset motorunit voor Jupiter en Speedglas Adflo 3
158574 Adapter Speedglas 9100 FX Air met Adflo ademslang
110249 Stoffilter Speedglas Adflo
110287 Gasfilter ABE Speedglas Adflo
131621 Geurfilter Speedglas Adflo
110253 Voorfilter Speedglas Adflo, pak à 5 stuks
127276 Vonkbeschermer Speedglas Adflo motorunit
110411 Batterij Speedglas Adflo
128200 Batterij Speedglas Adflo Heavy Duty
110412 Oplader Speedglas Adflo
129847 Comfortriem Speedglas Adflo motorunit
158580 Beschermhoes ademslang Speedglas vlamvertragend
158579 Ademslang Speedglas rubber QRS
158578 Ademslang Speedglas in lengte aanpasbaar QRS
158575 Adapter Speedglas 9000
159798 Laadstation Speedglas voor 6 Adflo batterijen

3M Speedglas luchtkap
Clearvisor met Adflo
Slijpvizier voorzien van Speedglas Adflo
adembescherming. Slijpvizier is ook los
verkrijgbaar.
• Norm Slijpvizier: EN 166 B
• Norm adembescherming: EN 12941

(TH2), NPF: 50

135420 3M Speedglas luchtkap Clearvisor met Adflo motorunit

159793 Luchtkap ClearVisor voor Adflo motorunit, 3M Speedglas
135446 Ruit Clearvisor polycarbonaat

3M Speedglas Fresh Air C onderdelen

110762 CEJN nippel 1/4" binnendraad
110824 Toevoerslang standaard 10 meter
110825 Toevoerslang standaard 30 meter
129846 Comfortriem voor Fresh air C Speedglas
129850 Nippel luchtslang Fresh air C Speedglas, voor lasluchtkap
158654 Oetiker koppeling 3/8" binnendraad, ademluchtknikkoppeling
158581 Ademslang verselucht blauw
158567 Fresh-Air C regelventiel

Speedglas 9100 onderdelen

Zie tabel met Speedglas onderdelen op pagina 114.

TIP
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Lasluchtkap Pureflo ESM Welding
De uiterst comfortabele Pureflo ESM motoraangedreven adembeschermingshelm is
speciaal voor lassers ontwikkelde toepassing. En behalve dat de lasser wordt
beschermd tegen de gevaren van licht en straling, biedt deze lashelm ook 
bescherming van de luchtwegen tegen stof, van het hoofd, de ogen, 
het gelaat en de hals.
• Norm adembescherming: EN 12941:1999

TH3P NPF: 500 (APF: 40) 
• Norm hoofdbescherming: EN 397
• Norm oog- en gelaatsbescherming: 

EN 166 1B39 Lasruit conform EN 175
• Opklapbaar vizier van polycarbonaat met kras-

vaste coating, wegtrekvizieren beschikbaar.
• Gewicht: ongeveer 1650 gram
• Standaard voorzien van lasruit kleur 11
• Luchtstroom 170 l/min
• Voorzien van twee NiMH batterijen die zorgen 

voor een constante luchtstroom ook bij 
afnemende capaciteit

• Geluidsniveau in de helm (veroorzaakt door 
de helm) < 70 dBA

• Alles in de luchtkap, dus geen slangen en snoeren
• Zichtbaar en hoorbaar alarm bij verzadiging filter 

en/of lege batterij

152194 Lasluchtkap Pureflo, compleet met lasruit, batterijen, oplader en P3 filter

134103 Stoffilter P3 voor Pureflo ademhelm
152804 Combifilter ABE P Pureflo
134106 Batterij NiMH voor Pureflo ademhelm
134107 Oplader voor Pureflo ademhelm

Scott Lasluchtkap Procap Welding
Uitgebalanceerde lasluchtkap compleet met veiligheidshelm, 
geschikt voor gebruik in combinatie met aanblaassysteem Proflow SC.
Een compleet werkend systeem bestaat uit de lasluchtkap, 
een lasruit, Proflow SC motoraangedreven systeem 
en filters naar keuze.
• Norm lashelm: EN 175
• Norm lasruit: EN 379
• Norm veiligheidshelm: EN 397
• Norm lasluchtkap - motorunit Proflow SC:

EN 12941, TH2, NPF: 50
• Norm slijpruit: EN 166 B9
• Hittebestendige polyamide helmschaal
• Te gebruiken met automatische of vaste

lasruit 90 x 110 mm
• Te combineren met gehoorbeschermers

150188 Lasluchtkap Procap Welding, zonder lasruit, incl. helm en luchtslang
150189 Lasruit Procap Welding, 90 x 110 mm, ADF filter kleur 4/9-13
110720 Aanblaassysteem Proflow SC, compleet met batterij, oplader en luchtslang.

Filters
110674 Stoffilter P3 Pro 2000
110682 Combifilter A2P3 Pro 2000
154696 Combifilter A2B2E1P3
110687 Combifilter A2B2E2K2P3 Pro2000
110675 Prefilterhouder + 6 prefilters

Onderdelen
110840 Scott oplader Proflow
131019 Scott batterij Proflow SC, NiMH 9,6 Volt
151001 Spatruit Procap Welding, helder, pak à 10 stuks
150190 Scott Lascape Procap Welding



Las- en gelaatsbescherming

Lasschilden en lashelmen

120

3M Speedglas opbergtassen
Stevige tassen om een Speedglas laskap of
compleet systeem veilig in op te bergen. 
Ter bescherming van de producten en
handig om mee te nemen.

159796 Sporttas Speedglas, 3M
159797 Opbergtas Speedglas, 3M

Weldsafe lasruiten
• Norm: EN 169
• Materiaal: glas
• Geef bij uw bestelling aan welke 

kleurcode u wenst
• Glasmaten: 50 x 108 mm, 

90 x 110 mm, 100 x 120 mm,
114 x 133 mm

113949 Lasruit Weldsafe 50 x 108 mm, glas, kleur 7 t/m 14
113952 Lasruit Weldsafe 90 x 110 mm, glas, kleur 9 t/m 13
113953 Lasruit Weldsafe 100 x 120 mm, glas, kleur 9 t/m 14
113950 Lasruit Weldsafe 114 x 133 mm, glas, kleur 9 t/m 13

Lasruiten met spiegelcoating
De spiegelende coating reflecteert de
warmte van het smeltbad en geeft daardoor
minder belasting op de ogen en het gelaat.
• Norm: EN 169
• Materiaal: helder glas
• Kleur: 9 t/m 13
• Glasmaat: 50 x 108 mm
• Geef bij uw bestelling aan welke 

kleurcode u wenst

113951 Lasruit goudbedampt, 50 x 108 mm, glas, kleur 9 t/m 13

Glazen spatruiten
Een goede kwaliteit glas, zuiver vlak en
zonder vertekening.
• Materiaal: helder glas

110244 Spatruit 50 x 108 mm, glas
110245 Spatruit 90 x 110 mm, glas
110246 Spatruit 100 x 120 mm, glas
110272 Spatruit 114 x 133 mm, glas

Kunststof spatruiten
Deze kunststof spatruit gaat lang mee 
en voorkomt werkonderbreking door
veelvuldig vervangen van (andere)
spatruiten.
Door zijn grotere breeksterkte wordt 
ook de lasruit beter beschermd tegen breuk.
• Norm: EN 166
• Materiaal: thermohardende kunststof

110258 Spatruit 50 x 108 mm, kunststof, 1000 uren
110259 Spatruit 90 x 110 mm, kunststof, 1000 uren
110260 Spatruit 100 x 120 mm, kunststof, 1000 uren

Lasvergrootglas 50 x 108 mm
• Materiaal: helder glas op sterkte geslepen
• Glasmaat: 50 x 108 mm
• Sterkten: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 dioptrieën

115324 Lasvergrootglas 50 x 108 mm, voor sterkte 1,0
128058 Lasvergrootglas 50 x 108 mm, voor sterkte 1,5
115150 Lasvergrootglas 50 x 108 mm, voor sterkte 2,0
115325 Lasvergrootglas 50 x 108 mm, voor sterkte 2,5

3M Speedglas leesglazen
• Kunststof leesglazen voor gebruik 

in Speedglas lashelmen en/of Speedglas 
lasluchtkappen

• Leesglazen passen standaard in 
Speedglas 9100(FX)

• Voor gebruik met Speedglas 100 lashelm
is een leesglashouder vereist

154589 Leesglas Speedglas, helder, glas, sterkte 1,0
158588 Leesglas Speedglas, helder, glas, sterkte 1,5
158589 Leesglas Speedglas, helder, glas, sterkte 2,0
154590 Leesglas Speedglas, helder, glas, sterkte 2,5
154591 Leesglas Speedglas, helder, glas, sterkte 3,0

154588 Leesglashouder Speedglas, helder, glas

Las- en spatruiten

Universele elektrische lasruiten 
50 x 108 en 90 x 110
Optrel Nova cassette heeft een automatische kleurinstelling 
van 3~10. De cassette heeft de afmetingen 50 x 108 mm 
en wordt geleverd met een adapter voor 90 x 110 mm 
en een kleurfilter kleur 1.
• Norm: EN 379
• Afmetingen cassette 51 x 108 x 5,3 mm
• Schakeltijd licht/donker 0,5 ms bij

kamertemperatuur, 0,3 ms bij 55°C
• Schakeltijd donker/licht 0,2 tot 0,3 sec
• Dankzij de zonnecellen in de cassette zijn

aan/uit schakelaars en het vervangen van
batterijen niet nodig

150835 Elektronische cassette type Nova kleur 10
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Lastoebehoren

Lasdeken
• 1 m breed

111808 Lasdeken 1 m breed

Lasgordijn
• Kleur: 9, groen
• Afmeting 180 x 140 cm
• Voorzien van zeilogen
• Meerdere modellen zijn op aanvraag

leverbaar

112980 Lasgordijn, 180 x 140 cm, kleur 9

Vlamwerende monnikskap

129024 Monnikskap, Proban
111083 Monnikskap, vlamwerend linnen, bruin

Laspet
• Materiaal: 100% katoen
• Diverse kleuren
• Maten: 7 1/8 t/m 7 5/8

114412 Laspet

Gelaatsbescherming

Vaak is een gelaatsscherm een betere keuze dan een beschermbril. Deze bieden betere bescherming voor het gelaat tegen risico’s als metaalslijpsel, gevaarlijke vloeistoffen of
stralingshitte. Gelaatsschermen zijn vaak gemaakt van duurzaam kunststof en licht in gewicht. Het scherm wordt op het hoofd of in combinatie met een veiligheidshelm gedragen 
en dient nergens het gelaat te raken. 

Voor gelaatsschermen geldt de norm EN 166. Deze geeft informatie over de
eigenschappen van het product. Zoals:
• UV-bescherming;
• Optische zuiverheid van het scherm;
• Inslagweerstand tegen rondvliegende deeltjes;
• Bescherming in speciale situaties waarop het scherm wel of niet getest kan zijn. 
Deze informatie is ook op het product zelf terug te vinden. 
De tabel hieronder geeft nadere uitleg. 

Advies Gelaatsbescherming

Coderingen op monturen/houders

Monteurs die werken aan elektrische installaties lopen twee risico’s, die zelfs gelijktijdig
kunnen optreden:
• Elektrocutie; 
• Elektrische vlamboog na kortsluiting.
Deze risico’s maken afdoende gelaatsbescherming noodzakelijk. Uiteraard moet deze
bescherming zijn afgestemd op de andere (eveneens noodzakelijke!) pbm’s, zoals

kleding, schoenen en handschoenen. 
Onderstaande tabel laat zien welke normen er gelden voor producten die beschermen
tegen elektrische ontlading en de hitte die daarbij vrijkomt. 

Gelaatsbescherming bij werk aan elektrische installaties 
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Producten voor gelaatsbescherming zijn complex en er zijn veel toepassingsmogelijkheden. De engineers van Intersafe ondersteunen u graag om de juiste keuze te maken en om
deze af te stemmen met alle andere persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Desgewenst kan Intersafe Services B.V. trainingen in uw bedrijf verzorgen. Zo leren uw medewerkers de gevaren kennen en kunnen zij betrokken worden bij over de keuze voor de
juiste middelen. 
Dit vergroot het draagvlak en zorgt er ook voor dat de middelen op de juiste manier gebruikt worden. 

Toegevoegde waarde Gelaatsbescherming

Hoofdbescherming Eigenschap van het product dat aan deze norm voldoet
Norm EN 397 440 V ac Biedt isolatie tegen elektrische stroom tot 440 V ac

EN 50365 class 0 Biedt isolatie tegen elektrische stroom tot 1000 V ac 

en tot 1500 V ac

Niet genormaliseerde tests PIP 001 (interne norm Helmschaal is vormvast bij belasting van 10kA gedurende 1,0 sec
van energiebedrijf RWE) (kortsluiting)

NEN-EN-IEC 61482-1; (normalisatie van deze norm alleen voor kleding) Helmschaal is vormvast bij belasting van 4kA gedurende 0,5 sec 
(kortsluiting)

NEN-EN-IEC 61482-2; (normalisatie van deze norm alleen voor kleding) Helmschaal is vormvast bij belasting van 7kA gedurende 0,5 sec 
(kortsluiting)

Gelaatsbescherming
Norm EN 166 markering 8 Beschermt tegen beperkte kortsluiting

1000V (driehoekmarkering) Biedt isolatie tegen elektrische stroom tot 1000 V ac

GS-ET-29 CL 1 Gelaatsscherm is bestand tegen belasting van 4kA 
gedurende 0,5 sec (kortsluiting)

GS-ET-29 CL 2 Gelaatsscherm is bestand tegen belasting van 7kA 
gedurende 0,5 sec (kortsluiting)

Niet genormaliseerde tests PIP 001 (interne norm van energiebedrijf RWE) Gelaatsscherm is bestand tegen belasting van 10kA
gedurende 0,5 sec (kortsluiting)

Gelaatsbescherming

EN norm

Code
toepassingsgebied 
2: UV 
4: IR filter 
5 of 6: Zonnefilter

Filter klasse 
1,2 tot 6 filterwaarde
van het visuele licht 

Kleurherkenning 
Filter met goede
kleurherkenning

Optische klasse 
1 = Beste optische klasse 

Mechanische sterkte en optionele
symbolen 
S: Verhoogde mechanische sterkte 
F: Slagvast voor lage energie (45m/s) 
B: Slagvast voor middelhoge energie

(120m/s) 
A: Slagvast voor hoge energie (190m/s) 
T: Slagvast bij extreme temperaturen 
K: Symbool voor krasbestendigheid van

het oppervlak 
N: Symbool voor anti-fog

eigenschappen

Conformité Européenne

EN 166 BT

2C-1,2 1BT3

Uitgerust voor gebruik met:
3 Vloeistoffen
4 Grove stofdeeltjes
5 Fijne stofdeeltjes en gassen
8 Kortsluiting
9 Gesmolten metaal en hete

vaste delen 
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Honeywell

Honeywell gelaatsscherm Bionic
Een van de meest complete gelaatsschermen op de markt.
• Voor gebruik direct op het hoofd 
• Traploos instelbare hoofdband 
• Bescherming van voorhoofd en kin 
• Groot vizier voor maximaal zicht 
• Dragen van bril en/of adembescherming

onder het scherm is geen probleem
• Gelaatsscherm is verstelbaar in hoogte, in afstand tot 

het gelaat en in hoek ten opzichte van het gelaat
• Comfortabele kussens op contactplaatsen met de huid
• Zachte ademende zweetband 
• Losse ruiten zijn goedkoop en zeer

eenvoudig te verwisselen 
• Diverse uitvoeringen leverbaar
• Norm uitvoering met polycarbonaat ruit: EN 166 

(B-D 166 3 BT 5 / 2C-1.2 B-D 1 BT 3)
• Norm uitvoering met acetaat ruit: EN 166

(B-D 166 3 BT 5 / B-D 1 FT 3)

128963 Gelaatsscherm Bionic polycarbonaat, heldere ruit
128962 Gelaatsscherm Bionic polycarbonaat, anti-damp, anti-kras, helder
128961 Gelaatsscherm Bionic acetaat, heldere ruit

128960 Ruit Bionic polycarbonaat, helder
128958 Ruit Bionic acetaat, helder
128959 Ruit Bionic polycarbonaat, anti-damp, anti-kras, helder

Honeywell schermhouder 
SB600 Supervisor
• Voor gebruik direct op het hoofd
• Wordt geleverd zonder ruit
• Norm: EN 166 (D.166.3.9.B)
• Materiaal: 100% kunststof
• Traploos instelbare hoofdband
• Geschikt voor bescherming tegen

vloeistofdruppels en spatten
• Geschikt voor het werken met gesmolten

en hete metaaldeeltjes

110327 Schermhouder SB600, Supervisor

Honeywell schermhouder SA660 
Supervisor voor veiligheidshelm
Houder voor Supervisor gelaatsschermen. 
Alleen te gebruiken in combinatie met 
veiligheidshelm.
• Norm: EN 166 (D.166.3.9.B)
• Materiaal: 100% kunststof
• Universeel klembandsysteem te gebruiken

op vrijwel iedere veiligheidshelm
• Geschikt voor bescherming tegen

vloeistofdruppels en spatten
• Geschikt voor het werken met gesmolten

en hete metaaldeeltjes
• Wordt geleverd zonder ruit
• Te gebruiken op veiligheidshelm o.a.:

Peltor G3000, MSA V-Gard en JSP Evolite

128957 Schermhouder SA660 voor veiligheidshelm Supervisor

Honeywell schermhouder SA66M 
Supervisor voor veiligheidshelm
Houder voor Supervisor gelaatsschermen. Alleen te gebruiken 
in combinatie met veiligheidshelm.
• Norm: EN 166 (D.166.3.9.B)
• Materiaal: metaal
• Geschikt voor bescherming tegen

vloeistofdruppels en spatten
• Geschikt voor het werken met gesmolten

en hete metaaldeeltjes
• Wordt geleverd zonder ruit
• Te gebruiken op veiligheidshelm o.a.:

Schuberth BOP, Peltor G3000D en 
MSA V-Gard

110328 Schermhouder SA66M voor helm, aluminium, Supervisor

Honeywell polycarbonaat 
vizieren Supervisor
• Heldere ruit is te voorzien van

kinbeschermer
• Te gebruiken in combinatie met

schermhouders SB600, SA660 en SA66M
• Norm: EN 166 (D.1.B.9)
• Materiaal: polycarbonaat
• Uitvoeringen: helder, lichtgroen (kleur 1.7)
• Toepassingsgebied: rondvliegende vaste

deeltjes met hoge impact en gesmolten
en/of hete metaaldeeltjes

110322 Ruit SV9PC/CG 20 cm helder, geschikt voor kinbescherming, Supervisor
110324 Ruit SV9PG 23 cm groen, kleur 1.7, Supervisor
110314 Kinstuk VS7, Supervisor

Elektriciteit 

Gelaatsbescherming is ook nodig bij het werken
met elektriciteit. Er is een risico op een vlamboog
na kortsluiting. Belangrijk is de combinatie met de
juiste andere persoonlijke beschermingsmiddelen
(bijvoorbeeld de helm).

TIP
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MSA

MSA V-Gard schermhouders
Kunststof MSA Schermhouders voor gezichtsbescherming. 
Alle houders zijn uitstekend te combineren met de MSA 
V-Gard gelaatsschermen, MSA V-Gard veiligheidshelmen 
en MSA Left/RIGHT gehoorbescherming.
• Schermhouders kunnen niet worden gebruikt zonder veiligheidshelm. 

Houder inclusief sleufadapters voor montage op de veiligheidshelm. 
• Geen metaal toegepast voor gebruikt bij elektrische toepassingen.
• Optioneel voorzien van rubber afdichtstrip voor optimale afdichting op de helm.
• Speciale grijze varianten voor toepassing met hogere temperaturen.

159807 Schermhouder V-Gard, zwart, met rubber afdichtingsstrip
159809 Schermhouder V-Gard, zwart
159811 Schermhouder V-Gard, ET grijs, met rubber afdichtingsstrip
159813 Schermhouder V-Gard, ET grijs
159792 Schermhouder V-Gard met klemband en met rubber afdichtingsstrip
159916 Afdichtingsrubber V-Gard los past op schermhouder 159811 en 159792
159917 Klemband V-Gard los past op schermhouder 159809

Honeywell Clearways gelaatsscherm
• Norm schermhouder: EN 166 D.3.B
• Norm ruit: polycarbonaat EN 166 D.1.B en

acetaat EN 166 D.1.F
• Materiaal ruit: acetaat met aluminium

randprofiel
• Gewicht: 160 gram
• Grootte: 20 cm lang
• Eenvoudig maar sterk gelaatsscherm
• Ruit aan de bovenzijde beschermt tegen

insijpelen van vloeistoffen

110326 Schermhouder CB14  Clearways
150289 Ruit Clearways 20 cm, helder, polycarbonaat
110312 Ruit Clearways 20 cm, helder, acetaat

3M Peltor

3M Peltor V5 gelaatsscherm
voor veiligheidshelm
• Ideaal voor het combineren met de Peltor

veiligheidshelmen en de Peltor
oorkappen

• Alleen te gebruiken in combinatie met
veiligheidshelm Peltor G3000

• Montage direct op de Peltor oorkap
• Ook zonder oorkap te monteren op een

helm met behulp van adapter 
• Schermhouder en ruit worden los van

elkaar geleverd (twee bestelnummers)
• Norm: EN 166 3 8 9 KN
• Materiaal ruit: polycarbonaat

161033 Schermhouder Peltor V5 voor veiligheidshelm
159923 Ruit 5F-1 helder polycarbonaat tweezijdig Anti-fog voor schermhouder V5
159925 Ruit 5F-2 helder polycarbonaat binnenzijde Anti-fog, buiten Anti-kras
159927 Ruit 5E-1 groen polycarbonaat IR5
110906 Adapters P3E voor gebruik scherm zonder oorkappen

3M Peltor gelaatsscherm G500 
compleet met gehoorbescherming
Compleet gelaatsscherm v.v. comfortabel
instelbare hoofdband met draaiknop en
bovendien voorzien van Peltor Optime I
gehoorbeschermers.
• Norm gelaatsscherm: EN 166 B
• Norm gehoorbescherming: EN 352-3,

SNR 26dB
• Hoofdband instelbaar van 54-62 cm
• In drie standen in hoogte verstelbaar
• Optioneel te voorzien van extra

oogebescherming

159920 Gelaatsscherm G500 met 3M Peltor Optime I gehoorkap,helder PC scherm

110884 Gehoorkap 3M Peltor Optime I H510P3E, helmuitvoering met 30 mm sleuf
159922 Schermhouder G500 m hoofdband geel, zonder vizier
159923 Ruit 5F-1 helder polycarbonaat tweezijdig Anti-fog voor schermhouder G500
159925 Ruit 5F-2 helder polycarbonaat
159927 Ruit 5E-1 groen polycarbonaat IR5
159929 Zweetband gelaatsscherm G500
131003 Bril voor 3M Peltor veiligheidshelm, grijze ruit, polycarbonaat
131004 Bril voor 3M Peltor veiligheidshelm, amber ruit, polycarbonaat
131006 Bril voor 3M Peltor veiligheidshelm, blanke ruit, polycarbonaat

Honeywell acetaat vizieren Supervisor
• Heldere ruit is te voorzien van

kinbeschermer
• Te gebruiken in combinatie met

schermhouders SB600, SA660 en SA66M
• Norm: EN 166 (D.1.F)
• Materiaal: acetaat
• Uitvoeringen: helder, groen (kleur 3 en  5)
• Toepassingsgebied: (chemische)

vloeistofspatten

128965 Ruit SV9AC/CG 20 cm, helder, acetaat, geschikt voor kinstuk, Supervisor
128964 Ruit SV9A3W 20 cm groene ruit, kleur 3, acetaat, Supervisor
110323 Ruit SV9A5W 20 cm groene ruit, kleur 5, acetaat, Supervisor
131528 Ruit Pullsafe 23 cm, acetaat
110314 Kinstuk VS7, Supervisor
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Gelaatsschermen algemeen

MSA V-Gard vizieren
Diverse vizieren om te combineren met MSA V-Gard schermhouders. 
Vormen samen met de V-Gard schermhouder en de 
MSA veiligheidshelmen een volledig gelaatsscherm voor 
diverse toepassingen.
• Norm: EN 166 (specificaties vermeld bij het artikelnummer)
• Voor schermhouder MSA V-Gard
• Optioneel te voorzien van kinbescherming

159908 Ruit V-Gard helder PC, 19x43,2 cm, 1 mm dik, EN 166 (2C-1,2 1B)
159909 Ruit V-Gard helder PC , 19x43,2 cm 1 mm dik, EN 166 (2C-1,2 1B), voorbereid voor kinbeschermer
159910 Ruit V-Gard helder PC, 24,1x43,2 cm, 1 mm dik, EN 166 (2C-1,2 1B)
159911 Ruit V-Gard helder PC, groen kl2, 19x43,2 cm, 1,5 mm dik, EN 166 (2-2 1BT KN), anti-kras,anti-condens
159918 Ruit V-Gard helder PC elektriciteit, anti-kras, anti-condens, 24,1x43,2 cm, 1,5 mm dik, EN 166 (2C-1,2 1B 38 KN), 

voorbereid voor kinbeschermer
159919 Ruit V-Gard helder Chemie, 19x43,2 cm, 2,5 mm dik, EN 166 (1B 38), Propionaat, voorgebogen, voorbereid voor kinbeschermer
159912 Ruit V-Gard helder PC, voorgebogen, 27,3x43,2 cm, 2,5 mm dik, EN 166 (2C-1,2 1BT 389 KN), anti-condens,anti-kras
159913 Ruit V-Gard helder PC, groen kl 5,voorgebogen, 27,3x43,2 cm, 2,5 mm dik, EN 166 (5-2 1BT 389 KN), anti-condens,anti-kras
159914 Kinbeschermer V-Gard o pklapbaar past op ruit V-Gard 159909 en 159913
159915 Kinbeschermer V-Gard vast past op ruit 159909, 159918 en 159919

North

North gelaatsscherm 
Perforama Nova
• Volledig transparant gelaatsscherm met

kinbescherming
• Voor gebruik direct op het hoofd
• Traploos instelbare hoofdband
• Norm: EN 166 acetaat: 2.3.F;

polycarbonaat 2.3.B9
• Materiaal: acetaat (met anti-condenscoating) 

of polycarbonaat

110308 Gelaatsscherm Perforama Nova,  polycarbonaat
110341 Gelaatsscherm Perforama Nova, helder, acetaat

110317 Ruit Perforama Nova, helder, polycarbonaat
110330 Ruit Perforama Nova, helder, acetaat
110335 Ruit 3-delig Perforama Nova, helder, acetaat
110318 Kinstuk Perforama Nova, polycarbonaat

North gelaatsscherm 
Perforama Nova Combi
• Volledig transparant gelaatsscherm met

kinbescherming
• Door het universele klembandensysteem of de 30 mm 

gleuf te gebruiken op vrijwel iedere veiligheidshelm.
• Alleen te gebruiken in combinatie met

veiligheidshelm
• Norm: EN 166 acetaat 1.F, 

polycarbonaat 2.3.B
• Materiaal: polycarbonaat of acetaat

110309 Gelaatsscherm Perforama Nova Combi, voor helm, klemband, polycarbonaat.
115151 Gelaatsscherm Perforama Nova Combi, voor helm, 30 mm  polycarbonaat.
132931 Gelaatsscherm Perforama Nova Combi, voor helm, acetaat, 

anti-condens, klemband
110348 Ruit Perforama Nova Combi, helder, polycarbonaat
110318 Kinstuk Perforama Nova, polycarbonaat
152123 Ruit Perforama Nova Combi, voor uitvoering met 30 mm slot, 

helder, polycarbonaat
132932 Ruit met kinstuk Perforama Nova Combi, helder, acetaat

North gelaatsscherm Prisma
Eenvoudig maar praktisch gelaatsscherm
voor lichte werkzaamheden met verstelbare
hoofdband.
• Norm: EN 166 (2.3.S)
• Materiaal: copolyester
• Gewicht: 116 gram

110304 Gelaatsscherm Prisma 18 cm, helder
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Hoofd- en gelaatsbescherming voor werken met hoogspanning en elektriciteit

Universeel gelaatsscherm 1000V
• Norm: EN 166 2-1.2 / 2 B 3 8
• Getest op 1000 V volgens Duitse VDE

norm
• Past met rubberen klemband op vrijwel

iedere veiligheidshelm

110307 VDE scherm FHK67/FOCO 1,5 A

Combinatie veiligheidshelm -
gelaatsscherm Schuberth BOP
Energy 3000, tegen vlambogen
en elektriciteit
Geschikt voor werken in omgevingen met
hoge temperaturen en/of elektriciteit.
Geschikt voor inzet bij onder spanning
staande delen tot AC 1000V of DC
1500V (volgens DIN EN 50365).

• Norm: EN 166 8 F
• Norm: GS-ET-29, klasse 1, test 4kA

gedurende 0,5 sec op 350 mm
• Norm: VDE 1000 Volt
• Norm: PIP 001 (interne norm RWE):

test 10KA gedurende 1 sec.
• Optische klasse 1

150121 Helm BOP Energy 3000, 6 punts textiel, glasvezel-polyester, wit
152124 Elektriciteitsscherm voor Schuberth helm BOP Energy 3000
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Gelaatsbeschermkap Preising
5500EKO/6, tegen vlambogen
en elektriciteit
• Norm: EN 166 2-1,2  8
• Norm: GS-ET-29, klasse 1, test 4kA

gedurende 0,5 sec op 350 mm
• Materiaal vizier: acetaat 1,5 mm
• Afmeting vizier 250x165 mm
• Optische klasse: 1
• Anti-fog coating aan binnen- en

buitenzijde
• Materiaal kap: Nomex 3T/A
• Wasbaar op 40°C
• Let op: dit is geen veiligheidshelm

159931 Preising gelaatsbeschermkap 5500EKO/6

Combinatie veiligheidshelm -
gelaatsscherm MSA V-Gard
tegen elektriciteit
Veiligheidshelm MSA V-gard of V-gard
500 en gelaatsscherm MSA V-Gard voor
elektrische isolatie.

Veiligheidshelm:
• Norm: EN 397 (-30°C, 440 vac)
• Norm: EN 50365, 1000 Volt
• Norm: EN 13463-1 (anti-statisch)
• HDPE
• Geen ventilatie

Gelaatsscherm:
• Norm: EN 166 (model 159918 2C-1,2 

1 BT 38 KN, model 159912: 2C-1,2 
1 BT 389 KN)

• Materiaal ruit: polycarbonaat
• Voorzien van anti-condens en anti-kras

coating
• Montage alleen mogelijk bij aanschaf

schermhouder en ruit

152482 MSA veiligheidshelm V-Gard met draaiknop
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 600, 700

152475 MSA veiligheidshelm V-Gard 500, zonder ventilatie met draaiknop
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 300, 400, 600, 700

Gelaatsscherm 1: EN 166 (2C-1,2 IBT389 KN)
159811 Schermhouder V-Gard ET grijs, voor MSA veiligheidshelm, 

met rubber afdichtingsstrip
159912 Ruit V-Gard helder PC, voor schermhouder MSA V-Gard, voorgebogen

Gelaatsscherm 2: EN 166 (2C-1,2 IBT389)
159811 Schermhouder V-Gard ET grijs, voor MSA veiligheidshelm, 

met rubber afdichtingsstrip
159918 Ruit V-Gard helder elektriciteit voorbereid voor kinbeschermer
159915 Kinbeschermer V-Gard nast past op ruit 159909, 159918 en 159919
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Hittewerende schermen

Pulsafe supervisor met 
goudbedampt vizier
Lichtmetalen houder voorzien van
stralingshittewerend vizier. 
• Alleen te gebruiken in combinatie met

veiligheidshelm 
• Universeel klembandsysteem te gebruiken

op vrijwel iedere veiligheidshelm
• Let op: kies een houder en een ruit
• Norm schermhouder: EN 166

(D.166.3.9.B) 
• Norm vizier: EN 166 (D.166.3.9.B)

110328 Schermhouder SA66M voor helm, aluminium, Supervisor
110325 Ruit SV9PGFH 23 cm goudbedampt, polycarbonaat

Bosbouwschermen en -combinaties

3M Peltor V5 gaasscherm voor veiligheidshelm
Gaasscherm voor gebruik met veiligheidshelm
• Ideaal voor het combineren met de Peltor

veiligheidshelmen en de Peltor oorkappen
• Alleen te gebruiken in combinatie met

veiligheidshelm Peltor G3000
• Montage direct op de Peltor oorkap
• Ook zonder oorkap te monteren op een

helm met behulp van adapter 
• Schermhouder en ruit worden los van

elkaar geleverd (twee bestelnummers)
• Norm: EN 1731 F 
• Materiaal gaas: RVS

161033 Schermhouder Peltor V5 voor veiligheidshelm 
159928 Peltor gaasvizier 5C RVS
110906 Adapters P3E voor gebruik scherm zonder oorkappen

3M Peltor Bosbouwsets:
Compleet systeem bestaande uit:
Veiligheidshelm G3000, gaasscherm V5C en
gehoorbeschermers Optime III.
• Norm veiligheidshelm: EN 397 

(-30 gr C, MM)
• Norm gaasscherm: EN 1731 F 
• Norm gehoorkap: EN 352-3
• Materiaal gaas: RVS

3M Peltor bosbouwscherm G500 
compleet met gehoorbescherming
Complete bosbouwset met comfortabel
instelbare hoofdband met draaiknop en
bovendien voorzien van Peltor Optime I
gehoorbeschermers.
• Norm gelaatsscherm: EN 1731
• Norm gehoorbescherming: EN 352-3,

SNR 26dB
• Materiaal: RVS
• Optioneel te voorzien van extra

oogbescherming
• Met Optime I H510P3E gehoorkap
• Hoofdband instelbaar van 54-62 cm
• In drie standen in hoogte verstelbaar

159921 Peltor bosbouwscherm G500 met gehoorkap

159928 Peltor gaasvizier 5C, RVS
110884 Gehoorkap 3M Peltor Optime I H510P3E, helmuitvoering met 30 mm sleuf
159922 Schermhouder G500 m hoofdband geel, zonder vizier
159929 Zweetband gelaatsscherm G500
131003 Bril voor Peltor veiligheidshelm, grijze ruit, polycarbonaat
131004 Bril voor Peltor veiligheidshelm, amber ruit, polycarbonaat
131006 Bril voor Peltor veiligheidshelm, blanke ruit, polycarbonaat

Combinatie Hoofd- 
en Gelaatsbescherming

Zoekt u een combinatie van hoofd- en
gelaatsbescherming? Wij adviseren u graag!

TIP
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Risico-Analyse 

Oogletsel ligt altijd op de loer
Wist u dat wereldwijd elke dag zo’n 600 arbeiders oogletsel oplopen*? Dat gebeurt
onder zeer verschillende omstandigheden, ook daar waar het op het eerste gezicht niet
verwacht wordt. We onderscheiden de volgende gevaren: 
• Mechanische gevaren (vaste deeltjes, stof, splinters, etc.); 
• Optische gevaren (ultraviolet en infrarood);
• Chemische gevaren (vloeistoffen en gassen);
• Thermische gevaren (hittestraling en contacthitte);
• Ergonomische gevaren (verkeerde houding, onjuiste sterkte).

* Bron: BLS

Het oog is kwetsbaar

Ongetwijfeld heeft u het zelf al eens ondervonden: een
klein stofdeeltje in het oog kan al tot veel irritatie en
ongemak leiden. Het menselijk oog is erg kwetsbaar en is
opgebouwd uit:

• Hoornvlies
Het hoornvlies is het doorzichtige deel aan de buitenkant
van het oog. Dit staat in direct contact met de
buitenwereld en is zeer gevoelig. Via het hoornvlies komt
licht het oog binnen.
• Pupil 
Dit is de zwarte stip die u in het midden van het oog ziet.
Het gekleurde deel rond de pupil is de iris, oftewel het
regenboogvlies. De pupil wordt kleiner als er meer licht in
het oog komt, en groter als er minder licht is. 
• Lens
Achter de iris bevindt zich de lens. De lens is biconvex
(heeft een bolling langs 2 zijden) en heeft bovendien de
eigenschap dat hij vervormbaar is. Door een prikkeling van
de accommodatiespiertjes rond de lens wordt de lens
boller, waardoor het oog scherpstelt op dingen die dichtbij
zijn. Ontspannen de spiertjes dan wordt de lens weer plat.
Hierdoor kun je dingen die ver weg liggen toch scherp zien. 
Naarmate men ouder wordt (meestal tussen het 40e en het
50e levensjaar) gaat dit accommodatievermogen langzaam
maar zeker achteruit, doordat de lens minder elastisch
wordt. Dat is het moment waarop men een leesbril en/of
een beeldschermbril nodig heeft. 
Op hoge leeftijd treedt bij veel mensen vertroebeling van
de lens op. Dit wordt ook wel grijze staar genoemd. Ook
kan de lens zijn doorzichtigheid verliezen (cataract). Dit
kan komen door de blootstelling aan IR (infrarood licht)
en UV (ultraviolet licht). Het gevolg hiervan is
gezichtsscherpteverlies.
• Netvlies
Het netvlies zit aan de achterzijde van het oog. Hier
komen de door de lens gebundelde lichtstralen bij elkaar.
Vervolgens gaat de informatie door de optische zenuw
naar de hersenen en zo worden we ons van het beeld
bewust. Verbrande netvliescellen leiden tot onherstelbaar
gezichtsscherpteverlies.

musculus rectus superior 
(bovenste rechte spier)

glasachtig lichaam

bloedvat

optisch kanaal

oogzenuw

harde oogrok

netvlies
gele vlek

lens

bindvlies

iris

hoornvlies

pupil

oogvocht

musculus rectus inferior
(onderste rechte spier)

Bron: 3M Brochure Oogbescherming, 2009
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Zichtbaar licht spectrum

Horen en zien. Voor een belangrijk deel vormen mensen daardoor een beeld van de
wereld om ons heen. Door horen en zien, nemen wij golflengten waar: van gammastralen
tot radiogolven. Deze golflengten verschillen in lengte. Worden ze korter dan hebben ze
meer energie. Daardoor neemt de doordringbaarheid van die golven toe. Ze worden
gevaarlijker voor de ogen. Een aantal voorbeelden:

• Gammastralen
Deze zijn zeer sterk. Ze dringen door cement en zelfs lood. In het menselijk lichaam
verwoest deze straling cellen. Dat tast de gezondheid aan. 

• Röntgenstralen
Deze dringen door de weke delen van ons lichaam, niet door de botten. 

• Ultraviolette stralen
Deze zijn afkomstig van de zon. Het wordt deels tegengehouden door de ozonlaag
om de aarde. De stralen die door de ozonlaag heen dringen, zorgen voor de bruining
van onze huid. Bij hoge dosis is het schadelijk (huidkanker!).

• Infrarode stralen
Deze worden door alle warmtebronnen afgegeven. Mensen kunnen dit met het blote
oog niet waarnemen, maar voelen wel de warmte. 

• Radiogolven
Deze zijn het ‘transportmiddel’ van geluiden, beelden of digitale gegevens.

Het menselijk oog is niet in staat om de verschillende onderdelen van een bepaalde
straling te onderscheiden. Wij zien de ‘som van de delen’: een functie van de
verschillende golflengten die de straling uitmaken, plus de bijbehorende lichtsterkte. De
gevoeligheid van ons oog beperkt zich tot stralingen waarvan de golflengte zich tussen
380 en 780 nanometer bevindt. Dit noemen we het ‘zichtbare spectrum’.

Wetgeving en normen:

Europese Normen Oogbescherming
NEN-EN - 165 Termen en definities.
NEN-EN - 166 Algemene specificaties, zoals design, classificatie, minimale eisen, specifieke optionele eisen, markeren, gebruiksaanwijzing.
NEN-EN - 167 Omschrijving van alle optische beproevingsmethoden.
NEN-EN - 168 Omschrijving van alle niet- optische beproevingsmethoden.
NEN-EN - 169 Filters voor lassen en aanverwante technieken. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik.
NEN-EN - 170 Ultravioletfilters. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik.
NEN-EN - 171 Infrarood filters. Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik.
NEN-EN - 172 Zonlichtfilters voor industrieel gebruik.
NEN-EN - 175 Middelen voor oog- en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen.
NEN-EN - 207 Filters voor oogbescherming tegen laserstraling.
NEN-EN - 1731 Oog- en gezichtsbescherming van geweven draad.
NPR-CR - 13464 Leidraad voor de keuze, gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtsbeschermers.

Bron: Bollé, 2012

GEVOLGEN VAN UV- EN IR-STRALING OP DE OOG
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Eerst de situatie bepalen
Oogbescherming is er in alle soorten en maten. Om het juiste product voor de juiste
toepassing te kiezen zijn onder andere de volgende vragen van belang: 
• Om wat voor soort gevaren gaat het?

- Bescherming tegen zowel grote en kleine stofdeeltjes, gassen en dampen, of
gesmolten metaaldeeltjes?

• Wat heeft u nodig?
- Een combinatie van pbm’s (oog-, adem- en gehoorbescherming)?
- Veiligheidsbril of ruimzichtbril?
- Bescherming tegen agressieve chemicaliën?
- Een product dat gemakkelijk aangepast kan worden aan verschillende

gelaatsvormen?
- Gekleurde lenzen?

Soorten oogbescherming
Ons brede assortiment is onderverdeeld in de volgende groepen:
• Fits! Beeldschermbrillen (geen veiligheidsbril);
• Veiligheidsbrillen op maat (met plan- en correctielenzen);
• Beschermbrillen met heldere en getinte kunststof lenzen;
• Overzetbrillen;
• Ruimzichtbrillen;
• Lasbrillen;
• Uv- en Infrarood beschermbrillen;
• Laserbrillen.

Veiligheidsbrillen 
De veiligheidsbril is inmiddels algemeen geaccepteerd. Misschien is het juist daarom
belangrijk om erop toe te zien dat dit pbm ook daadwerkelijk gedragen wordt, en dan
ook nog op de juiste manier. Er zijn veiligheidsbrillen met of zonder corrigerende lenzen. 
Voor de oogbescherming van mensen die normaal geen bril dragen, worden
veiligheidsbrillen uitgevoerd met planlenzen. Dit zijn optisch zuivere lenzen zonder
sterkte.

Veiligheidsbrillen twee lenssoorten
Heeft een werknemer een veiligheidsbril met correctie nodig, dan is er keuze uit twee
lenssoorten:
• Kunststof;  
• Polycarbonaat. 
Deze soorten zijn verder onderverdeeld in een groot aantal kwaliteiten en typen.
Onderstaand een greep uit het assortiment:
• Monofocale, bifocale, of multifocale uitvoering;
• Dunnere lenzen met hogere brekingsindex;
• Kraswerende coating;
• Anti-reflexcoating.

Productselectie

Coderingen

De coderingen die de normen voorschrijven zijn aangebracht op montuur en glazen. Naast de verplichte merktekens (identificatie van de fabrikant en het CE-merkteken) vindt u op
de bril ook markeringen die de optische kwaliteit en het veiligheidstechnische toepassingsgebied aangeven. Onderstaande tabellen geven u meer informatie over de diverse
normen, kwaliteiten en coderingen.

EN norm

Code
toepassingsgebied 
2: UV 
4: IR filter 
5 of 6: Zonnefilter

Filter klasse 
1,2 tot 6 filterwaarde
van het visuele licht 

Kleurherkenning 
Filter met goede
kleurherkenning

Fabrikant 
Identificatie
code van de
fabrikant

Optische klasse 
1 = Beste optische klasse 

Mechanische sterkte en optionele
symbolen 
S: Verhoogde mechanische sterkte 
F: Slagvast voor lage energie (45m/s) 
B: Slagvast voor middelhoge energie (120m/s) 
A: Slagvast voor hoge energie (190m/s) 
T: Slagvast bij extreme temperaturen 
H: Montuur ontworpen om een klein hoofd te

passen 
K: Symbool voor krasbestendigheid van het

oppervlak 
N: Symbool voor anti-fog eigenschappen

Logo van de fabrikant

Conformité Européenne
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Voor de juiste keuze, het opmeten en afleveren van oogbeschermingsmiddelen en de
nodige nazorg werkt Intersafe nauw samen met gerenommeerde opticienketens zoals
EyeWish Groeneveld en Pearle. Deze hebben een landelijke spreiding, zodat altijd een
opticien in de buurt is. Ons gezamenlijke servicesysteem is flexibel. Zo kunnen
werknemers ook buiten kantoortijden geholpen worden. Kijk voor een
opticienservicepunt bij u in de buurt op www.intersafe.eu. Daarnaast bieden wij de
mogelijkheid dat onze Sales Engineers bij u op locatie komen. Op aanvraag bezoekt
onze Sales Engineer Eye Protection uw bedrijf om brillen aan te meten, en voorlichting
te geven. Over de exacte voorwaarden van deze service informeren wij u graag.

Beeldschermbrillen: exacte meting op de werkplek
Bij het aanmeten van Fits! Beeldschermbrillen zijn we terughoudend. We kijken goed of
een werknemer een dergelijke bril ook ècht nodig heeft. Hiervoor hanteren we
richtlijnen. Zo blijven de uitgaven beheersbaar, ook op langere termijn.
De sterkte van een beeldschermbril kan alleen door exacte meting van álle
leesafstanden (tot het beeldscherm, toetsenbord en document) bepaald worden.
Daarvoor heeft Intersafe een meetsysteem ontworpen. 

Samen met de gegevens van de werkplek biedt dit alle informatie waarmee de
werknemer bij een opticien in de buurt terecht kan. Hier kan hij of zij kiezen uit een
uitgebreide collectie Fits! Beeldschermbrillen. Naast de Fits!-collectie kan bij zowel
Pearle als bij EyeWish Groeneveld uit het uitgebreide winkelassortiment aan monturen
gekozen worden. Dit assortiment wordt up-to-date gehouden.

Oogmeting, glasadvies en service
Bij de servicepunten nemen specialisten uitgebreid de tijd om uw werknemer(s) van de
juiste oogbescherming te voorzien. De oogmeting bestaat uit een aantal stappen: 
• Autorefractometing

Met speciale apparatuur wordt objectieve oogmeting verricht. Dit is een indicatie, een
vertrekpunt voor de vervolgopmeting door de opticien.

• Anamnese
De opticien neemt met de werknemer de ‘geschiedenis’ van zijn of haar ogen door.
Er wordt intensief gevraagd naar alles wat van invloed kan zijn op de brilsterkte.

• Sterktemeting
Met een phoropter wordt de sterkte van de eventueel benodigde bril gemeten.
De sterkte bestaat uit de correctie voor veraf, eventueel met een cilindersterkte.

• Additiemeting
Met een proefbril wordt de extra sterkte voor dichtbij en eventueel voor de
beeldschermafstand gemeten. 

• Oogdrukmeting
Een te hoge oogdruk kan schade aan het netvlies veroorzaken. Tijdige behandeling is
vereist. De oogdrukmeting is dus een preventieve meting.

Afleveren, aanpassen en controle   
Zodra de bril gereed is, kan de werknemer deze bij de opticien komen ‘afpassen’, voor
optimaal draagcomfort. Bij aflevering wordt gelijk de eerste controle van de bril gedaan.

Bron: Pearle

Toegevoegde waarde

Eén op de drie mensen die met een beeldscherm werken, krijgt vroeg of laat oog- en/of
houdingsklachten. Meestal is dit het geval bij mensen vanaf ongeveer 40 jaar. Op tijd
overstappen op een beeldschermbril met corrigerende glazen, kan klachten
voorkomen. Het is een goede preventie tegen hoofdpijn, ‘dansende letters’, pijn in nek
of schouders, knijpen met de ogen of tranende ogen.
Gezondheidsklachten die te maken hebben met beeldschermwerk zijn een betrekkelijk
nieuw fenomeen. Toch zijn er al wettelijke maatregelen genomen om de
arbeidsomstandigheden te verbeteren van mensen die (veel) met beeldschermen
werken. Het verplichte eerstelijns oogonderzoek is daar een voorbeeld van. Intersafe
ontwikkelde een onderzoeksmethode, de Fits! Indicator. Daarmee kunnen we al in een
vroeg stadium vaststellen of een beeldschermbril nodig is.

Fits! Beeldschermbril

Intersafe heeft een intensieve samenwerking met Pearle en EyeWish Groeneveld op het
gebied van beeldschermbrillen. Klanten van Intersafe kunnen bij alle Pearle en Eyewish
Groeneveld filialen in de Benelux een montuur kiezen uit de gehele voordeelcollectie, of
(tegen bijbetaling) uit de rest van het assortiment monturen. Deze modellen worden
continu up-to-date gehouden door de specialisten van EyeWish Groeneveld en Pearle.

Het verstrekkingssysteem van deze brillen heeft een aantal voordelen:
• Op maat gemaakt voor de individuele beeldschermsituatie;
• Ruime montuurkeuze, waaronder die uit de winkelcollectie van Pearle en

EyeWish Groeneveld;
• Keuze uit diverse lenstypen; waar onder monofocaal, monofocaal met extra

leesbereik, bifocaal en multifocaal;
• 100% Tevredenheidsgarantie;
• Deskundige advisering en oogcontrole bij ons uitgebreide servicenetwerk van

opticiens.
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Intersafe monturen

Saturnus
• Materiaal: titanium
• Montuur: grijs
• Maten: 53/19

Saturnus, montuur

Mercurius
• Materiaal: titanium
• Montuur: blauw
• Maten: 50/20

Mercurius, blauw montuur

Parijs 
• Materiaal: kunststof
• Montuur: bruin en zwart
• Maten: 48/18 en 50/17

Parijs montuur

Carbo
• Materiaal: polyamide en carbonfibre
• Montuur: mat zwart
• Maten: 48/18 en 51/18

Carbo, montuur

Bollé B807N
• Materiaal: polycarbonaat grilamide
• Gewicht: 31 gr
• Kleur: grijs/zwart
• Maat: 5717
• Geïntegreerde zijkapjes grijs/zwart

Bollé B807N montuur

Verona 
• Materiaal: metaal
• Montuur: brons en blauw
• Maten: 55/16 en 57/18

Verona montuur

Modena
• Materiaal: metaal
• Montuur: bruin
• Maten: 50/20

Modena, montuur

Ancona
• Materiaal: metaal
• Montuur: grijs
• Maten: 54/20, 54/22

Ancona, montuur

Bollé B806S
• Materiaal: grilamide
• Gewicht: 24 gr
• Kleur: zwart
• Maten: 52/17 en 54-17

Bollé B806S montuur

Bollé B710S
• Materiaal: metaal
• Gewicht: 17 gr
• Kleur: zilver
• Maten: 50/19 en 52/19

Bollé B710S RX montuur

Bollé B712L
• Materiaal: metaal
• Gewicht: 31 gr
• Kleur: chocolade bruin
• Maten: 52/14 en 54/14

Bollé B712L RX montuur

Bollé Boss
• Materiaal: grilamide 
• Gewicht: 30 gr 
• Kleur: grijs
• Geïntegreerde zijkapjes

Bollé Boss montuur

Bollé monturen

Oogbescherming

Voor onze artikelen zonder artikelnummer kunt
u een offerte-aanvraag formulier downloaden
van onze website.

TIP
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uvex monturen

uvex 5502 – 9134 meteor
• Maat 56/15
• Kleur: smoke grijs
• Anatomisch gevormde neusbrug
• Zijkapjes en bovenbescherming

geïntegreerd in montuur
• Beschermt ook tegen deeltjes welke van

onderen komen
• Veren zijn in 4 standen instelbaar

Bril 5502 – 9134 meteor

uvex 9229 SPEED
• Maat 56/19 en 56/21
• Kleur: grijs of donker metallic blauw
• Sportief “wraparound” design
• Anatomisch gevormde neusbrug
• Zijkapjes en bovenbescherming

geïntegreerd in montuur
• Speciale anatomische sportlenzen

verplicht. Sterkte tot +/- 5 dpt,  
cylinder 2.0 dpt

Bril 9229 SPEED

Correctieveiligheidsbrillen
Intersafe werkt al vele jaren intensief samen met uvex op het gebied van veiligheidsbrillen. Naast de beschermbrillen bieden wij u nu ook de correctieveiligheidsbrillen
van uvex, welke gefabriceerd worden in de uvex productielocatie in Fürth (Duitsland).

uvex 9130 cosmoflex
• Comfortabel kunststof frame
• Maat 56/17
• Kleur: grijs
• Anatomisch gevormde neusbrug
• Zijkapjes en bovenbescherming

geïntegreerd in montuur
• Veren zijn in 4 standen instelbaar

Bril 9130 cosmoflex

uvex 5508 
• Sportief, “wraparound” kunststof design
• Maat 62/16
• Kleur: antraciet/lime
• Anatomisch gevormde neusbrug
• Grote anatomische gevormde lenzen
• Armen voorzien van zachte delen welke

zorgen voor extra comfort
• Speciale anatomische sportlenzen

verplicht. Sterkte tot +/-5 dpt,
cylinder 2.0 dpt

Bril 5508

uvex 5505 
• Nauwsluitend kunststof montuur
• Maat: 55/19 en 57/19
• Kleur: transparant
• Anatomisch gevormde neusbrug
• Zijkapjes en bovenbescherming

geïntegreerd in montuur
• Oorveren zijn in lengte en inclinatiehoek

instelbaar

Bril 5505

uvex 5503 
• Kunststof montuur met klassieke

lensmaat
• Maat 54/17
• Kleur: antraciet
• Anatomisch gevormde neusbrug
• Transparante zijkapjes

Bril 5503

uvex 5504 
• Kunststof montuur met ovale lensvorm 
• Kleur: antraciet 
• Maat: 55/20 
• Transparante zijkapjes

Bril 5504

uvex 5507 
• Sportief "wrap aparound" kunststof

design 
• Maat: 59/18 
• Kleur: bruin/wit 
• Zijkapjes en bovenbescherming

geïntegreerd in montuur 
• Speciale anatomische sportlenzen

verplicht. Sterkte tot +/- 5 dpt 
cylinder 2.0 dpt

Bril 5507, 6109.211



Lenseigenschappen uvex
Lenskleur Kenmerken
Helder 100% absorbtie van UV straling. Norm EN-166 en

EN-170
Amber 100% absorbtie van UV straling. De gele tint filtert

het blauw licht uit het zichtbare kleurenspectrum,
waardoor het contrast wordt verhoogd. Norm: 
EN-166 en EN-170

Grijs 100% absorbtie van UV straling. De grijstint zorgt
voor minder last van schittering, maar de
kleurweergave blijft reëel. Norm EN-166 en 
EN-172

Bruin 100% absorbtie van UV straling. Door de bruine
lens wordt een deel van het zichtbare
kleurenspectrum gefilterd, met name blauw licht en
infrarood licht. De bruine lens zorgt voor minder
last van schittering, maar de kleurweergave blijft
reëel. Norm EN-166 en EN-172

Oranje 100% absorbtie van UV straling. Door de oranje
lens wordt een deel van het zichtbare korte golf
kleurenspectrum gefilterd, waardoor een scherper
contrast bereikt wordt. De warme oranje tint geeft
een meer relaxte  werking op de ogen. Norm EN-
166 en EN-172

Blauw 100% absorptie van UV straling. De subtiele kleur
blauw heeft een verzachtende werking op het
menselijk oog, welke met name bij
werkzaamheden waarbij men geconcentreerd
moet kijken zoals bij testwerkzaamheden, zorgt
voor meer ontspanning.

Bron: uvex

Bron: uvex

Beschermbrillen
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Oogbescherming

Kleur van de lens bepalen
Naast de juiste materiaalkeuze is ook de kleur van de lens van
belang. De keuze hiervoor is afhankelijk van de werkomgeving. 
De tabel hieronder helpt u bij die keuze.

uvex I-VO
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coatings: supravision HC-AF of optidur

NCH
• Inclinatiehoek in meerdere standen

instelbaar
• Veerlengte in meerdere standen instelbaar
• Zachte montuurdelen zorgen voor extra

draagcomfort rond neus, oren en
voorhoofd

131368 Bril I-Vo 9160-265, 2-1,2  1 FT KN DIN CE, supravision HC-AF
130586 Bril I-Vo 9160-120, 2-1,2  1 FT KN DIN CE, supravision HC-AF
130587 Bril I-Vo 9160-285, 2-1,2  1 FT KN DIN CE, supravision HC-AF
110112 Bril I-Vo 9160-076, 5-2,5  1 FT DIN CE, optidur NC
110110 Bril I-Vo 9160-065, 2-1,2  1 FT DIN CE, optidur NC
128720 Bril I-Vo 9160-520, 2-1,2  1 FT DIN CE, optidur NC
110111 Bril I-Vo 9160-068, 5-2,5  1 FT DIN CE, optidur NC
110109 Bril I-Vo 9160-064, 2-1,2  1 FT DIN CE, optidur NC

Kunststof glazen

uvex I-3
• Materiaal: polycarbonaat / metaalvrij
• Coatings: supravision NCH, optidur NCH,

optidur 4C plus of supravision
performance

• Inclinatiehoek: 5 standen instelbaar
• Zachte asveren, welke zorgen voor minder

druk op het hoofd
• Verstelbare flexzone in de veren zorgt

ervoor dat deze bril ook geschikt is voor
brede of smalle gezichtstypen

159742 Bril I-3 9190-275, 2C-1,2  1 FT KN CE, supravision NCH
159745 Bril I-3 9190-070, 2C-1,2  1 FT K CE, optidur NCH
159749 Bril I-3 9190-315, 2C-1,2  1 FT KN CE, supravision performance
159747 Bril I-3 9190-145, 2C-1,2  1 FT KN CE, optidur 4C PLUS
159755 Bril I-3 9190-286, 5-2,5  1 FT KN CE, supravision NCH
159751 Bril I-3 9190-220, 2C-1,2  1 FT KN CE, supravision NCH

110110

159747

128720 110111 110109

130586

130587

110112131368

159755 159751

159745 159749159742

uvex coatings

De unieke uvex supravision HC-AF technologie maakte het voor het eerst mogelijk om aan een
lens verschillende eigenschappen toe te kennen aan binnen- en buitenzijde. uvex brengt een
coating aan die de lens extreem krasbestendig maakt aan de buitenzijde en permanent anti-damp
aan de binnenzijde.De uvex polycarbonaatlenzen bieden tevens een maximale UV-bescherming tot
400 nanometer. 

Lenzen die gecoat zijn met uvex supravision NCH combineren de voordelen van optidur NCH en
optidur 4C+.  Ze zijn krasbestendig en extreem anti-damp aan de binnenzijde, terwijl de buitenzijde
eveneens beschikt over een hoge krasbestendigheid en een goede chemische resistentie.
Daarnaast is dit type lens makkelijk te reinigen door toepassing van nanotechnologie. Dit alles
resulteert in een coating van topniveau.

De anti-dampeigenschappen van de nieuwe uvex supravision performance coating zijn drie maal
hoger dan wat de norm vereist. Deze coating is ideaal bij plotse blootstelling aan condensatie en
werkomgevingen die door de aard van de arbeid vereisen dat de lenzen regelmatig gereinigd dienen
te worden. De aangebrachte anti-damplaag is namelijk permanent en wordt bij het reinigen niet
weggewassen.

uvex supravision extreme lenzen vermijden dat condensvocht zich ophoopt en maken zo een
permanent anti-damp effect mogelijk – de lenzen blijven extreem lang dampvrij. Deze coating wordt
vooral toegepast in ruimzichtbrillen. Brillen en ruimzichtbrillen met uvex supravision extreme coating
technologie zijn uiterst geschikt voor omgevingen met hoge luchtvochtigheid en condensatie.

Photochromatische lenzen met uvex variomatic coating verduisteren binnen de 10 seconden,
beschermen de drager voor 100% tegen UV-straling, en bereiken opnieuw hun originele tint na 30
seconden – sneller dan welke andere coating ook. Deze lenzen zijn voornamelijk geschikt voor
werkzaamheden met snel en frequent wisselende lichtomstandigheden.

Lenzen gecoat met uvex optidur NCH (opvolger van optidur 3000) zijn uiterst krasbestendig en
zijn eveneens zeer chemisch bestendig. Bij het aanbrengen van deze coating wordt gebruik
gemaakt van nanotechnologie, waardoor restanten van vloeistoffen op basis van water en/of olie
zeer makkelijk verwijderbaar zijn.

uvex optidur 4C PLUS combineert in één lens de eigenschappen van permanente anti-damp en
krasbestendigheid met antistatische eigenschappen. Alle uvex polycarbonaatlenzen bieden tevens
een maximale UV-bescherming tot 400 nanometer.



uvex Skyper
• Materiaal: polycarbonaat
• Gewicht: 30 gram
• Coatings: supravision HC-AF of

optidur NCH
• Inclinatiehoek in 4 standen instelbaar
• Veerlengte in 5 standen instelbaar

110107 Bril Skyper 9195-275, 2-1,2  1 F KN DIN CE, supravision HC-AF
110119 Bril Skyper 9195-265, 2-1,2  1 F KN DIN CE, supravision HC-AF
110121 Bril Skyper S 9196-265, 2-1,2  1 F KN DIN CE, supravision HC-AF
110120 Bril Skyper S 9196-065, 2-1,2  1 F DIN CE, optidur NC
110118 Bril Skyper 9195-065, 2-1,2  1 F DIN CE, optidur NC
110105 Bril Skyper 9195-075, 2-1,2  1 F DIN CE, optidur NC
110106 Bril Skyper 9195-078, 5-2,5  1 F DIN CE, optidur NC

uvex Pheos
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: supravision HC-AF
• Modern, modieus design
• Breed gezichtsveld

154806 Bril Pheos 9192-215, 2C-1,2  1 F KN CE, supravision HC-AF
154783 Bril Pheos 9192-245, 5-2,5  1 F KN CE, supravision HC-AF
158957 Bril Pheos 9192-725, 2C-1,2  1 F KN CE, supravision HC-AF
154813 Bril Pheos 9192-225, 2C-1,2  1 F KN CE, supravision HC-AF
155415 Bril Pheos 9192-385, 2C-1,2  1 F KN CE, supravision HC-AF
159757 Bril Pheos Blue 9192-765, 2C-1,2  1 F KN CE, supravision HC-AF

Oogbescherming
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110119 110121

110107

uvex Astrospec
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 34 gram
• Coatings: supravision HC-AF, optidur NCH

of optidur 4C PLUS
• Inclinatiehoek in 3 standen instelbaar
• Veerlengte in 4 standen instelbaar

110094 Bril Astrospec 9168-265, 2-1,2  1 FKN DIN CE, supravision HC-AF
110066 Bril Astrospec 9168-065, 2-1,2 W 1 F DIN CE, optidur NC
110067 Bril Astrospec 9168-005, 2-1,2 W 1 F DIN CE, optidur NC
110065 Bril Astrospec 9168-035, 2-1,2 W 1 F DIN CE, optidur NC
110072 Bril Astrospec 9168-025, 2-1,2 W 1 F DIN CE, optidur NC
110068 Bril Astrospec 9168-165, 2-1,2 W 1 F DIN CE, optidur 4C PLUS
110070 Bril Astrospec 9168-017, 5-2,5 W 1 F DIN CE, optidur NC
110190 Bril Astrospec 9168-006, 5-2,5  1 F DIN CE, optidur NCH

110072110066 110065

154783 158957 154813 155415 159757

154806

110094

Bril I-Fit
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: supravision performance
• XST veren
• Inclinatiehoek in 5 standen instelbaar

153058 Bril I-Fit 9179-375, 2C-1,2  1 F KN CE, supravision performance

uvex Super Fit
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 18 gram
• Kleur: wit / lime
• Coatings: supravision performance en optidur NCH
• Inclinatiehoek in meerdere standen instelbaar
• Perfecte pasvorm

153059 Bril Super Fit 9178-315, 2-1,2  1 F KN DIN CE, supravision performance
154756 Bril Super Fit 91780-65, 2-1,2  1 F KN DIN CE, optidur NCH

uvex Futura
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coatings: optidur NCH of optidur 4C

PLUS
• Inclinatiehoek in meerdere standen

instelbaar
• Veerlengte in 4 standen instelbaar

110079 Bril Futura 9180-015, 2-1,2 W 1 F K DIN CE, optidur NC
110080 Bril Futura 9180-125, 2-1,2 W 1 F KN DIN CE, optidur 4C PLUS

110068 110070

uvex Cosmo-Flex
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: optidur NCH
• Ook te voorzien van correctieglazen
• Veerlengte in 4 standen instelbaar

110076 Bril Cosmo-Flex 9130-305, 2C-1,2 W 1 FK DIN CE, optidur NC

uvex Comfort
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: optidur NCH

110101 Bril Comfort 9150-005, 2-1,2  1 FK DIN CE, optidur NC

110067

154756

153059
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Onderhoud

Reinig de lenzen regelmatig onder stromend,
handwarm water. Zo worden harde stofdeeltjes
eerst van de glazen weggespoeld. Intersafe heeft
een ruim asortiment aan reinigingsmiddelen in het
assortiment welke niet alleen zorgen voor een
helder zicht, maar ook het behoud van de coating
verzorgen.

TIP

Vervolg >>>

3M Peltor Maxim
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: DX
• Beschermt tegen statische elektriciteit
• Asferische lens, 180 graden gezichtsveld
• Zachte neusbrug
• Instelbare veerlengte

131815 Bril Maxim, zwart montuur
131828 Insert Maxim, zwart montuur, insert voor correctieglazen

3M Peltor BX Reader
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: hardium+ coating, AS-AF of 

anti-fog
• Zachte neusbrug
• Instelbare veerlengte
• Model met bifocale polycarbonaat lenzen
• Leverbaar met leesdeel in 3 sterktes:

+1.50, +2.00, +2.50 dpt
• Inclinatiehoek in 3 standen instelbaar
• Oorveren met zachte oortippen
• De onderkant van de lens is voorzien van

een lens op sterkte voor lezen of voor
precisiewerk

131833 Bril BX Reader + 1,50
131834 Bril BX Reader + 2,00
131835 Bril BX Reader + 2,50

Leverbaar als leesbril!

Honeywell Protégé
• Materiaal lens: polycarbonaat 
• Coating: Hard Coat, Fog Ban 
• Gewicht: 28 gr 

160826 Bril Protégé, 1015366, 2C-1,2 FT CE, anti-kras 
141313 Bril Protégé, 1015364, 2C-1,2 FT CE, anti-kras, anti-fog

Honeywell Tactile
• Materiaal lens: polycarbonaat 
• Coating: Hard Coat 
• Gewicht: 22 gr 
• Zachte neusbrug 

153442 Bril Tactile, 908730,  1 F CE, anti-kras 
160992 Bril Tactile, 908731, 5-3,1 1 F CE, anti-kras

Honeywell Adaptec
• Maten: leverbaar in 3 maten S, M en L
• Verstelbare neusbrug om de oogpositie te centreren, om de oogvermoeidheid te verminderen
• Inclinatiehoek in 7 standen (met cursor)
• Nauwkeurige instelling van de oorveren voor een aangenaam en langer draagcomfort
• Materiaal lens: polycarbonaat 
• Coating: 4A+ Anti-kras & Anti-condens 
• Gewicht: 29 gr 

155585 Bril Adaptec (S) narrow, (M) regular, (L) wide, 2C-1,2 FT KN CE, anti-kras, anti-fog 

Kunststof glazen>>> Vervolg

160992
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Bollé Contour
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: ESP, gepolariseerd, C of H2O
• Gewicht: 21 gram
• Anti-kras
• Anti-fog
• Anti-slip tipgrip armen
• Anti-slip neusbrug
• Geleverd inclusief microfiber opbergzakje

135779 Bril Contour, CONTPSI, 2C-1,2 FT CE, anti-kras, anti-fog
141214 Bril Contour, CONTPSF, 5-2,5 1 FT CE, anti-kras, anti-fog
154892 Bril Contour, CONTPOL, 5-2,5 1 FT CE, anti-kras

Bollé Tracker II
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Kleur: zwart
• Verwisselbare schuimrubber rand

135120 Bril Tracker II, TRACPSI, 2C-1,2 1 BT KN CE, anti-kras, anti-fog
154945 Bril Tracker II, TRACPSF, 5-2,5 1 BT KN CE, anti-kras, anti-fog
154946 Bril Tracker II, TRACPSJ, 5-1,4 1 BT KN CE, anti-kras, anti-fog
154950 Insert voor veiligheidsglazen Tracker II

Bollé Cobra
• Materiaal lens: polycarbonaat met

hydrophobe coating
• Gewicht: 25 gram
• Anti-slip neusbrug en brilveren
• Panoramisch gezichtsveld
• Bescherming aan bovenrand

154877 Bril Cobra, COBFSPSI, 2C-1,2 1 BT CE, anti-kras, anti-fog
154881 Bril Cobra, COBCONT, 5-1,1/1,4 1 BT CE, anti-kras, anti-fog
154878 Bril Cobra, COBPSJ, 2C-1,2 1 BT CE, anti-kras, anti-fog
154879 Bril Cobra, COBPSF, 5-3,1 1 BT CE, anti-kras, anti-fog
154880 Bril Cobra, COBPSI, 2C-1,2 1 BT CE, anti-kras, anti-fog
154882 Bril Cobra, COBESP, 5-1,4 1 BT CE, anti-kras, anti-fog
154883 Bril Cobra, COBHDPI, 2C-1,2 1 BT CE, anti-kras, anti-fog
154986 Bril Cobra, COBFSPSI, 2C-1,2 1 BT CE, anti-kras, anti-fog

Kunststof glazen>>> Vervolg

Bollé coatings  

ESP-glas: ESP, Extra Sensory Perception.Een
vernieuwende behandeling om verblinding en
agressies van het blauwe licht te verminderen.

TIP

Bollé Axis
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht; 21 gram
• Anti-kras
• Anti-fog
• Anti-slip neusbrug
• Verstelbare brilveren
• Scharnierende armen

135791 Bril Axis, AXPSI, 2-1,2 1 F CE, anti-kras, anti-fog

Bollé Solis B-Green
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 28 gram
• Kleur: zwart montuur
• Anti-kras, anti-fog
• Montuur van plantaardig en afbreekbaar

materiaal

155577 Bril Solis B-Green, SOLIBPSI, 2C-1,2 1 F CE, anti-kras, anti-fog

154946154945

154883 154986

154881 154878 154879 154880 154882

135120 154877

141214 154892

135779

Bollé Contour metaal
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: ESP, gepolariseerd, C of H2O
• Gewicht: 21 gram
• Anti-kras
• Anti-fog
• Anti-slip tipgrip armen
• Anti-slip neusbrug
• Geleverd inclusief microfiber opbergzakje

143914 Bril Contour Metal, CONTMPSI, 2C-1,2 1 FT CE, anti-kras, anti-fog
154894 Bril Contour Metal, CONTMESP, 5-1,4 1 FT CE, anti-kras
154893 Bril Contour Metal, CONTMPSF, 5-3,1 1 FT CE, anti-kras, anti-fog

154894 154893

143914

Vervolg >>>
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Bollé Silium
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 34 gram
• Anti-slip tipgrip armen
• Flexibele armen
• Verstelbare neusplaatjes
• Metalen frame

132616 Bril Silium, SILPSI, 2-1,2 1 F CE, anti-kras, anti-fog
135770 Bril Silium, SILPSF, 5-2,5 1 F CE, anti-kras, anti-fog

Bollé Mamba
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht; 25 gram
• Coating: AS-AF
• Anti-slip neusbrug en oorveren
• Panoramisch gezichtsveld

144245 Bril Mamba, MAMPSI, 2C-1,2 1 FT CE, anti-kras, anti-fog
154902 Bril Mamba, MAMPSF, 5-3,1 1 FT CE, anti-kras, anti-fog

My-T-Gear Spec 310
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 23 gram
• Kunststof glazen
• Coating: anti-kras
• Doos à 10 stuks

155440 Bril Spec 310, 2C-1,2/ 5-1,1 1 FT CE, anti-kras

My-T-Gear Spec 510
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 34 gram
• Kunststof glazen
• Coating: anti-kras
• Veerlengte in standen instelbaar
• Inclinatiehoek in standen instelbaar
• Doos à 10 stuks

155442 Bril Spec 510, 2C-1,2 1 F CE, anti-kras

My-T-Gear Spec 700-serie
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 22 gram
• Kleur lens: transparant of grijs
• Kleur montuur: zilver
• Coatings: anti-kras en anti-fog
• Zachte neuspads
• Zachte veren
• Doos à 10 stuks

155441 Bril Spec 710, 2C-1,2 1 FT KN CE, anti-kras, anti-fog
155674 Bril Spec 760, 2C-3 1 FT K CE, anti-kras, anti-fog

My-T-Gear Spec 800-serie
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 30 gram
• Coatings: anti-kras, anti-fog en/of

weerspiegelend
• UV 400 protectie
• Zachte neuspads
• Zachte veren
• Doos à 10 stuks

155675 Bril Spec 810, 2C-1,2/ 5-1,1 1 FT KN CE, anti-kras, anti-fog
155676 Bril Spec 860, 2C-3/ 5-3,1 1 FT N CE, anti-kras, anti-fog

Kunststof glazen>>> Vervolg

144902135770

132616

144245

Zuinig op die kostbare bril

Leg de bril nooit zó weg dat de glazen in
aanraking kunnen komen met harde, ruwe of
bevuilde oppervlakken.

TIP
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Mineraal gehard glas

uvex Comfort
• Materiaal lens: mineraal
• Materiaal montuur: metaal

110100 Bril Comfort 9150-002,  1 S DIN CE

uvex Cosmo-Flex
• Materiaal lens: mineraal gehard glas
• Te voorzien van correctieglazen
• Veerlengte in 4 standen instelbaar

110075 Bril Cosmo-Flex 9130-302, W 1 S DIN CE

Overzetbrillen

uvex overzetbril 9161
• Geschikt voor brildragers
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: optidur NCH
• Inclinatiehoek in 2 standen instelbaar

110086 Overzetbril 9161-005, 2C-1,2 W 1 F CE, optidur NC

uvex Super OTG
• Geschikt voor brildragers 
• Materiaal lens: Polycarbonaat 
• Coating: optidur NCH

150418 Bril Super OTG 9169-065, 2-1,2  1 F DIN CE, optidur NCH
143903  Bril Super OTG 9169-260, 2-1,2  1 F DIN CE, supravision NCH

My-T-Gear Spec 110
• Geschikt voor brildragers
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 43 gram
• Kleur lens: transparant
• Coating: anti-kras
• Ventilatie via zijkanten
• Doos à 10 stuks

155535 Bril Spec 110, 2C-1,2 1 F CE 

Ruimzichtbrillen

uvex Carbonvision
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Kleur montuur:  transparant
• Gewicht: 46 gram
• Kleur: zwart / grijs met witte hoofdband
• Clear
• Coating: supravision extreme
• Zeer geschikt voor omstandigheden met

grote luchtvochtigheid en condensvorming

153061 Veiligheidsbril Carbonvision 9307-375, 2-1,2  1 B KN DIN CE, supravision
extreme

uvex Ultrasonic
• Geschikt voor brildragers
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: supravision HC-AF
• Bescherming tegen vloeistofdruppels en -

spatten (code 3) en tegen grofstof (code 4)
• Goede ventilatie
• Bescherming tegen gesmolten metaal

(code 9)

110122 Goggle Ultrasonic 9302-245, 2-1,2  1 B9 KN DIN CE, supravision HC-AF
110123 Goggle Ultrasonic 9302-285, 2-1,2  1 B9 KN DIN CE, supravision HC-AF
110147 Goggleglazen Ultrasonic 9302-255, 2-1,2  1 B9 KN DIN CE, supravision

HC-AF

110123

110122

Zuinig op die kostbare bril

Gebruik een goed passend etui ter bescherming
van de bril.

TIP
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110102

155579

110150110103 110149

uvex Ultravision
• Geschikt voor brildragers
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: supravision HC-AF of anti-fog
• Bescherming tegen vloeistofdruppels en -

spatten (code 3) en tegen grofstof (code 4)
• Elastische hoofdband
• Uitvoering met polycarbonaat ruit biedt

bescherming tegen gesmolten metaal
(code 9)

110091 Goggle Ultravision 9301-714, 2-1,2  1 FN DIN CE, non fogging
110102 Goggle Ultravision 9301-716, 2-1,2  1 FN DIN CE, non fogging
110092 Goggle Ultravision 9301-105, 2C-1,2  1 B9KN DIN CE, supravision HC-AF
115157 Goggle 9301-815, 2-1,2  1 B9KN DIN CE, supravision HC-AF
110103 Goggle Ultravision 9301-603, 2-1,2  1 B9KN DIN CE, supravision HC-AF
110142 Goggleglazen Ultravis 9300-517, 2-1,2  1 FN DIN CE, non fogging
110145 Goggleglazen Ultravis 9301-255, 2C-1,2  1 B9 KN DIN CE, supravision

HC-AF
110150 Tear-Off Ultravision 9300-316, losse beschermfolies, 10 stuks
110149 Mondscherm Ultravision 9301-317, polycarbonaat

uvex Goggle 9305
• Geschikt voor brildragers
• Materiaal lens: acetaat
• Bescherming tegen vloeistofdruppels en -

spatten (code 3) en tegen grofstof (code 4)
• Hoofdband in lengte instelbaar

110089 Goggle 9305-214, 1 F DIN CE
110090 Goggle 9305-714, 1 FN DIN CE, non fogging

110091

110089

110090

Bollé Atom
• Norm: EN 166
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Bescherming 3 B T

155576 Goggle Atom, blauw montuur, anti-kras, anti-fog
155580 Wegtrektruit voor goggle Atom
159225 Insert voor goggle Atom
155579 Vizier voor Atom, blauw, polycarbonaat

My-T-Gear Goggle 510
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 71 gram
• Kleur: transparant

155681 Bril Goggle 510

My-T-Gear Goggle 810
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 123 gram
• Coating: anti-kras/anti-fog
• Indirecte ventilatie

155679 Bril Goggle 810, anti-fog

My-T-Gear Goggle 910
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 110 gram
• Kleur: transparant
• Coating: anti-kras/anti-fog
• Indirecte ventilatie

155677 Bril Goggle 910, anti-kras, anti-fog

My-T-Gear Goggle 950
• Materiaal lens: acetaat
• Gewicht: 110 gram
• Kleur: transparant
• Coating: anti-fog
• Indirecte ventilatie

155678 Bril Goggle 950, anti-fog

FM-clip set

110153 FM-clip set voor ruimzichtbril

TIP

110092 115137
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uvex overzetlasbril 9162
• Geschikt voor brildragers
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: infradur PLUS
• Inclinatiehoek in 2 standen instelbaar
• Keuze uit 2 beschermtinten: 5 en 6

110087 Overzetlasbril 9162-045, 5 W 1 S CE, infradur PLUS
110114 Overzetlasbril 9162-046, 6  1 S CE, infradur PLUS

uvex lasbril 9115
• Materiaal lens: acetaat
• Coating: mineraal
• Inclinatiehoek in 5 standen instelbaar
• Veerlengte in 4 standen instelbaar

110097 Lasbril 9115-035, 5 BG 1 S DIN CE 

uvex Ultravision
• Geschikt voor brildragers
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Kleur: zwart
• Coating: supravision HC-AF
• Beschermt tegen vloeistofdruppels en -

spatten (code 3) en tegen grofstof (code 4)
• Elastische hoofdband

110071 Lasgoggle 9301-245, 5 W 1 FKN DIN CE, supravision HC-AF

uvex I-VO
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: infradur AF
• Zeer goede kleurherkenning
• Inclinatiehoek in meerdere standen

instelbaar
• Veerlengte in meerdere standen instelbaar

159647 Lasbril I-VO 9160-041, kleur 1,7, infradur AF 

Lasbrillen

uvex Astrospec
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Gewicht: 34 gram
• Inclinatiehoek in 3 standen instelbaar
• Veerlengte in 4 standen instelbaar

110069 Lasbril Astrospec 9168-084, 5 W 1 S DIN CE, infradur PLUS
110146 Lasglazen Astrospec 9168-127, 5  1 S DIN CE, infradur PLUS
110073 Lasbril Astrospec 9168-016, 2-1,7 W 1 F DIN CE, optidur NC

uvex Futura
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: infradur PLUS
• Inclinatiehoek in meerdere standen

instelbaar
• Veerlengte in 4 standen instelbaar
• Keuze uit 5 beschermtinten: 

1.7, 3, 4, 5 en 6

110081 Lasbril Futura 9180-041, 1,7 W 1 S K CE, infradur PLUS
110082 Lasbril Futura 9180-043, 3 W 1 S K CE, infradur PLUS
110083 Lasbril Futura 9180-044, 4 W 1 S K CE, infradur PLUS
110084 Lasbril Futura 9180-045, 5 W 1 S K CE, infradur PLUS
110212 Lasbril Futura 9180-046, 6  1 SK CE, infradur PLUS

110081

110084110082 110283110073

110114

Laserbrillen

Intersafe heeft een samenwerking met fabrikant
Laservision op het gebied van laserbrillen. Omdat elke
gebruikssituatie uniek is, maken wij specifiek voor uw
situatie graag een offerte. Vraag uw Customer Service
medewerker voor meer informatie of kijk op
www.uvex-laservision.de.

TIP

110212

110069
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Bollé Tracker II
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Coating: anti-kras, anti-fog 
• Gewicht: 52 gr

154947 Bril Tracker II, TRACWPCC2, 1,7 1 FT CE, anti-kras
154948 Bril Tracker II, TRACWPCC3, 3 1 FT CE, anti-kras
154949 Bril Tracker II, TRACWPCC5, 5 1 FT CE, anti-kras

154948 154949

154947

uvex voorhanger 9206
Opklapbare voorhanger met stevige,
kunststof bevestiging. 
De groene voorhangers zijn geschikt voor
onder andere autogeen lassen.
• Voorzien van een krasvaste coating

110159 Voorhanger 9207-045, 5  1 S DIN CE, infradur PLUS

Etuis

Intersafe etui voor veiligheidsbrillen
• Etui is geschikt voor alle modellen
• Zwart
• Met clip en riemlus

134562 Etui, met clip, riemlus groot, zwart

uvex etui 9954
Etui om uw (veiligheids)bril veilig in op te
bergen.
• Kleur: zwart

110152 Etui 9954-500, zwart, textiel, voor bril en reservelens, heupmodel

uvex etui 9954-501 voor ruimzichtbrillen
• Materiaal: textiel
• Kleur: zwart
• Voor goggle en lens
• Heupmodel

110185 Etui 9954-501, voor goggle en lens, heupmodel

Bollé etuis
• Kleur: zwart

155009 Etui flexibel voor aan een riem
155011 Etui met klittenband voor aan een riem
155010 Etui met rits voor aan een riem
155012 Etui voor alle type brillen

155009 155011 155012

155010

Lenseigenschappen uvex
Lenskleur Kenmerken
Lasfilter groen Filtert alle typen UV- en IR straling. 

Norm EN-166 en EN-169

Lasfilter grijs Filtert niet alleen alle UV- en IR straling, maar zorgt
er ook voor dat de kleurherkenningoptimaal is.
Norm: EN-166, EN-169 en EN-172 
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Intersafe brillenkoordjes

990903300 Brillenkoordje universeel, extra lang, elastisch, blauw
990901100 Brillenkoordje nylon, zwart

uvex brillenkoordje
• Geschikt voor alle uvex beschermbrillen

met of zonder duo-flex veren
• Eenvoudig in lengte verstelbaar

110055 Brillenkoordje 9959-002, zwart
110151 Brillenkoordje 9959-003, blauw
159764 Brillenkoordje 9959-004, voor Pheos

uvex brilreinigingsstation 9970
• Geschikt voor wandmontage
• Materiaal lens: 100% kunststof
• 500 ml reinigingsvloeistof
• 2 x 700 vel papier
• Afsluitbaar
• Siliconenvrij
• Geschikt voor het reinigen van alle soorten

glazen en coatings

128990 Brilreinigingsstation 9970-002, blauw, compleet met vulling
110156 Tissues 9971-000, pak à 700 vel
129516 Pomp 9973-100, voor flacon reinigingsvloeistof

Zuinig op die kostbare bril

Gebruik een brilkoordje, zodat de bril minder
makkelijk kan vallen.

TIP

159764110151

110055

uvex reinigingsdoekjes 9963
• Zonder siliconen
• Met wandbevestiging
• 100 tissues

110154 Reinigingsdoekjes 9963-000

Reinigingsspray
De kleine zakflacon Siclair reinigingsspray.
• Inhoud: 22 ml
• Anti condens

110043 Reinigingsspray, Siclair, 22 ml

Reinigingsproducten

Brillenkoordjes

uvex hoofdband 9958
• Geschikt voor alle uvex beschermbrillen

met of zonder duo-flex veren
• Rekbare grijze elastische hoofdband

130592 Hoofdband 9958-003, geschikt voor duo-flex veren

Bollé brillenkoordjes

155013 Brillenkoordje, zwart
155015 Brillenkoordje, verstelbaar, zwart
155014 Brillenkoordje Sports, verstelbaar, blauw/groen
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Bollé B400 reinigingsstation
• Materiaal: metaal
• 400 tissues
• 500 ml reinigingsspray
• Anti-statisch, anti-reflectie en anti-

bacterieel, alcohol- en siliconenvrij

135800 Reinigingsstation B400, 400 tissues, 500 ml reinigingsspray

Bollé B100 muurdispenser
Dispenser met 100 geïmpregneerde anti-
bacteriële, anti-statische en anti-
reflecterende doekjes
• Materiaal: karton
• Zonder alcohol en siliconen
• Niet geschikt voor anti-reflex lenzen

158861 Muurdispenser B100, karton

Bollé B200 anti-fog kit
• Gewicht: 30 gr
• Kleur: zwart
• Grootte: 11 x 5 x 3,5 cm
• 30 ml anti-fog en anti-statische

reinigingsvloeistof + wasbare
microvezeldoek

158863 Anti-fog kit B200

Bollé B410 muurdispenser
• Materiaal: karton
• 2 x 100 tissues
• 250 ml reinigingsspray

135797 Muurdispenser B410, karton

Bollé B401 tissues voor station B410
• 200 tissues

141980 Tissues B401 voor station B410

Bollé Reinigingssprays
• Anti-statisch, anti-reflectie en anti-

bacterieel, alchohol- en siliconenvrij

136352 Reinigingsspray B412, 50 ml
141981 Reinigingsspray B402, 500 ml
143671 Reinigingsspray B411, 250 ml

Bollé B500 reinigingsdoekjes 
in een display
Dispenser met 500 geïmpregneerde 
anti-bacteriele, anti-statische en 
anti-reflecterende tissues
• Met wandbevestiging
• 500 tissues

155007 Reinigingsdoekjes B500 tissues in een display
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Geluid kan ziek maken 

Beschadigingen zijn onherstelbaar

Het menselijk oor is bedoeld om natuurlijke geluiden op te kunnen vangen. Doordat de
mens apparatuur ontwikkelde en uitvindingen deed, is het geluidenspectrum uitgebreid
met een heel scala onnatuurlijke geluiden die het oor niet goed kan verwerken. De
zintuigcellen (stereocilia) in het oor zullen breken wanneer deze herhaaldelijk
blootgesteld worden aan te sterke geluiden. De resterende zintuigcellen kunnen dan
nog slechts een deel van de gebruikelijke geluidsinformatie overbrengen, zodat een
permanente gehoorbeschadiging een feit is. In de volksmond wordt dit lawaaidoof
genoemd.

Goede gehoorbescherming is daarom essentieel. Goed betekent hier: niet te weinig,
maar ook niet te véél demping. De gehoorbeschermer moet daarnaast op de juiste
wijze gedragen en onderhouden worden. 

Het menselijk gehoor is kwetsbaar. Lawaaidoofheid is  één van de meest voorkomende
beroepsziekten. Zowel hoge als lage tonen kunnen nadelig zijn voor de psychische en
lichamelijke gesteldheid. Een overmatige blootstelling aan ‘verkeerd’ geluid kan leiden
tot allerlei klachten, zoals: 
•  Storingen in het vegetatieve zenuwstelsel (dit regelt de orgaanfuncties);
•  Slapeloosheid;
•  Verminderd concentratievermogen;
•  Evenwichtsstoornissen;
•  Maagaandoeningen;
•  Bloedarmoede.
Alhoewel deze klachten niet altijd direct in verband worden gebracht met lawaai, kan
daar wel degelijk de oorzaak liggen.

Wanneer wordt lawaai schadelijk?
Wennen aan lawaai is een gevaarlijke vorm van zelfbedrog. De ‘slijtage’ aan het gehoor
verloopt zó geleidelijk dat de afnemende gevoeligheid vaak wordt beschouwd als
gewenning. Ten onrechte. In het oor zitten zintuigcellen (stereocilia) die breken af als ze
te vaak worden blootgesteld aan te sterke geluiden. De resterende zintuigcellen kunnen
dan nog slechts een deel van het geluid opvangen. Dan is gehoorbeschadiging een feit
en die schade is onherstelbaar. Zelfs een gehoorapparaat kan dan niets meer
herstellen. Hooguit compenseert zo’n hulpmiddel de schade een beetje. Daarom is
aandacht voor geluid en gehoorbescherming belangrijk.

Preventie, bestrijding en bescherming
Lawaai is geluid dat hinderlijk is of zelfs schadelijk voor de gezondheid. 
Het geluidsniveau is hiervoor een graadmeter. Dit wordt uitgedrukt in decibel (dB(A)). 
Het geluidsniveau is vast te stellen door geluidsmetingen te doen op locatie. 
Vervolgens kunnen de juiste maatregelen genomen worden: 
•  Indien mogelijk overstappen op geluidsarme machines, installaties en

gereedschappen (preventie);
•  De geluidsbron inkapselen (bestrijding);
•  Gehoorbeschermende middelen gebruiken (bescherming).

Buitenoor

(pinna)

Geleiding door

lucht

Kraakbeen

Bot

Trommelvlies

Middenoor
Gehoorbeentjes

Ovale venster
met daaraan

de stijgbeugel

Buis van
Eustachius

Slakkenhuis

Geluidszenuw

Binnenoor

Halfcirkelvormige kanalen

Middenoor

Uitwendig oor

Geleiding door
botjes
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Normen en wetgeving 

Gehoorbescherming moet voldoen aan de technische norm EN 352: 2002. Deze is
uitgewerkt voor verschillende middelen:
•  EN 352-1, voor gehoorkappen;
•  EN 352-2, voor oorpluggen en otoplastieken;
•  EN 352-3, voor varianten zoals oorkappen bevestigd aan veiligheidshelmen;
•  EN 352-4, voor niveau afhankelijke gehoorkappen;
•  EN 352-5, voor actieve geluidsreducerende gehoorkappen;
•  EN 352-6, voor gehoorbeschermers met elektrische audio output.
Voor de bepaling van de geluidsverzwakking geldt de internationale norm ISO 4869-1
en voor het berekenen van de geluidsverzwakking de ISO 4869-2.
Er zijn belangrijke zogenoemde grenswaarden binnen de wetgeving: 
•  Geluidsniveau 80 dB(A)
•  Geluidsniveau 85 dB(A)
• Geluidsniveau 87 dB(A)

Blootstellingsduur Geluidsdruk in dB(A)
8 uur 80 dB(A)
4 uur 83 dB(A)
2 uur 86 dB(A)
1 uur 89 dB(A)
30 minuten  92 dB(A)
15 minuten 95 dB(A)
7 minuten 30 seconden 98 dB(A)
3 minuten 45 seconden 101 dB(A)
2 minuten 104 dB(A)
1 minuten 107 dB(A)

Producten die voldoen aan de ATEX richtlijn herkent u aan het volgende icoon.

ATEX-richtlijn
Voor uitleg van de ATEX-richtlijn zie het hoofdstuk Bedrijfshulpverlening blz. 379 

Bron: Kluwer pbm gids 2011

Afbakening

Werkplekken met een geluidsniveau van boven de
85 dB(A) moeten worden afgebakend. Alleen
personeel voorzien van de benodigde persoonlijke
beschermingsmiddelen heeft toegang tot zulke
locaties.

TIP

Geluidsniveau 85 dB(A)
• Alle hierboven genoemde punten.
• Gehoorbescherming is verplicht.
• Audiometrisch onderzoek is een vereiste.

Geluidsniveau 80 dB(A)
• De risicograad vastleggen.
• De verantwoordelijke maatregelen nemen om de blootstelling te verminderen.
• Het personeel van de risico's op de hoogte stellen.
• Zorgen voor scholing en informatie over de risico's en mogelijke maatregelen.
• Audiometrisch onderzoek vereist wanneer de risico's de gezondheid mogelijk in

gevaar zouden kunnen brengen.

Geluidsniveau 87 dB(A)
• Deze grenswaarde mag in geen geval overschreden worden.
• Het geluidsniveau is in het oor gemeten, hetgeen betekent dat met de

gehoorbescherming rekening gehouden wordt.

Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de maximale blootstellingsduur bij een
bepaalde geluidsdruk zonder schadelijk te zijn:

Intersafe heeft voor artikelen welke op een maatschappelijk verantwoorde
manier geproduceerd worden het Greenseries label ontwikkeld. Alleen
artikelen welke minder schadelijk zijn voor het milieu vergeleken met andere
soortgelijke artikelen, kunnen een dergelijk label krijgen. Bij een aantal
producten in deze catalogus treft u dit Greenseries logo aan. 

Voor meer informatie over het productieproces van uvex, zie: http://www.uvex-
safety.com/en/uvex-safety-group/sustainability/environment/business-case-
sustainable-production-of-hearing-protection-at-swedsafe-ab/.

Elke grenswaarden kent zijn eigen acties:
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Instructie en handhaving

De werkgever hoort erop toe te zien dat werknemers de juiste gehoorbescherming
hebben en die ook op de juiste manier gebruiken. Daar is zowel instructie als
handhaving voor nodig. 

Audiometrie
Voor medewerkers die in hun werk blootstaan aan geluidsniveaus boven de 80 dB(A) is
periodiek audiometrisch onderzoek aan te bevelen. Het doel hiervan is, om de
gehoorfunctie van de werknemer (door middel van controle) te monitoren.
De tussenpozen tussen de onderzoeken hangt af van het geluidsniveau in de
werkomgeving. 

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) geeft als richtlijnen:
•  < 80 dB(A) geen controle;
•  80-90 dB(A) eens per 4 jaar controle;
•  90-95 dB(A) eens per 2 jaar controle;
•  95 dB(A) ten minste eens per jaar controle.
Het audiometrisch onderzoek wordt meestal uitgevoerd als onderdeel van de PAGO
(Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek). Het onderzoek bevat een vragenlijst
en audiometrie. Uit het onderzoek komt een advies. Indien van toepassing, leidt het tot
de registratie van beroepsziekte. 

Eerst geluidsonderzoek en risicobeoordeling 

De keuze voor gehoorbescherming begint altijd met de risicobeoordeling. Als basis
daarvoor kan Intersafe Services B.V. diverse soorten onderzoek voor u verrichten.
Daarover leest u meer op pagina 14.
Als bekend is waartegen beschermd moet worden, volgt de afweging welk type
bescherming gebruikt kan worden. De beste gehoorbeschermer is degene die
daadwerkelijk wordt gedragen. Dat lijkt een open deur, maar wat is de waarde van een
technisch goed product als het niet gebruikt wordt?
Een aantal aspecten is bepalend voor het daadwerkelijk dragen van een
gehoorbeschermer:
• De mate van demping;
• Gebruiks- en draagcomfort;
• De tijdsduur en frequentie waarin gehoorbescherming gedragen moet worden.

Demping: niet te veel, niet te weinig
Demping is noodzakelijk om geluid tot een veilig niveau terug te brengen. Veilig wil hier
niet zeggen: hoe lager, hoe beter. Te veel demping heeft een aantal nadelen. 
Bij overmatige demping wordt namelijk ook het omgevingsgeluid gedempt. Dit kan de
drager een geïsoleerd gevoel geven. Vervolgens kan die drager de gehoorbeschermers
zo min mogelijk gaan dragen. Waarschuwingssignalen, bijvoorbeeld van collega’s,
worden minder snel waargenomen. De drager wordt minder alert voor de omgeving.
Om toch te kunnen communiceren kan een werknemer de gehoorbescherming dan te
pas en te onpas – soms maar even – verwijderen. Dat vermindert de effectiviteit van de
gehoorbescherming. Het leidt ook tot onnodig risico op gehoorschade. Ook geluid dat
deel uitmaakt van het werk wordt niet meer goed waargenomen, met alle risico’s van
dien. 

Normen voor demping
Het voorgaande verklaart waarom vooral gehoorbeschermers met een vlakke demping
de voorkeur hebben. Dit is in lijn met de norm EN 458. Als algemene regel geldt dat
demping tot een niveau tussen de 75 en 80 dB(A) het meest optimaal is. Vermijd
demping tot een niveau lager dan 70 dB(A). De juiste keuze voor gehoorbescherming
begint met een zorgvuldige bepaling van het geluid op een bepaalde werkplek. Wordt
daar bijvoorbeeld 100 dB(A) gemeten, dan is een gehoorbeschermer nodig die
minimaal twintig tot maximaal dertig dB(A) dempt.

SNR-waarde en HML-methode
De keuze voor een bepaalde gehoorbeschermer wordt vaak op basis van het
geluidsniveau op de werkplek en de zogenoemde SNR-waarde (Single Number Rating)
gemaakt. Er is een belangrijk punt van aandacht bij het werken met een SNR-waarde.
Deze geeft een gemiddelde aan van de demping over het gehele geluidsspectrum. Dat
wil niet altijd zeggen dat in uw specifieke situatie de juiste demping gekozen is. Daarom
is er een iets uitgebreidere manier, de HML-methode. Daarbij wordt ook gelet op
geluidsfrequentie, onderverdeeld in Hoogfrequent, Middenfrequent en Laagfrequent
geluid. Bij de artikelen in deze catalogus vindt u daarom altijd zowel de SNR-waarde als
de HML-waarde. Bij nog zorgvuldiger (en wat kostbaarder) onderzoek wordt uitgegaan
van de octaafbandgegevens. 

RNR-systeem
Als toonaangevend producent van oorkappen (Peltor) en oorpluggen (EAR) heeft 3M
een slim en eenvoudig keuzesysteem ontwikkeld. Dit wordt het RNR-systeem
genoemd. RNR staat voor Recommended Noise Rating. Deze geeft aan voor welke
geluidswaarde een bepaald product geschikt is. Daar worden onderstaande
pictogrammen voor gebruikt. U vindt ze niet alleen in deze catalogus bij de
productafbeeldingen, maar ze staan ook op de productverpakkingen. 

Bron: 3M
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Als gekeken is naar bovenstaande factoren, kan daadwerkelijk een productkeuze
gemaakt worden. Intersafe biedt een scala aan gehoorbeschermers. 

Hierin zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden, met daaronder een aantal subgroepen: 
• Inwendige gehoorbescherming individueel aangemeten (otoplastieken);
• Inwendige gehoorbescherming universeel (oorpluggen);
• Uitwendige gehoorbescherming (gehoorkappen).

Gehoorkappen zijn er in een aantal varianten.

• Passieve gehoorkappen
Deze bestaan uit stijve cups met zachte plastic kussens die
om het oor sluiten en het geluid blokkeren. Ze worden op
grote schaal toegepast als gehoorbescherming omdat ze
gemakkelijk in het gebruik zijn. Het is tevens eenvoudig te
controleren of werknemers hun gehoorbescherming dragen.
Ze zijn leverbaar met een hoofdbeugel, nekbeugel,
helmbevestiging en in een opvouwbare uitvoering voor vrijwel
elke toepassing en elke gebruiker.

• Communicatie-gehoorkappen
Hiermee kan de gebruiker effectief communiceren met zijn directe
omgeving en met mensen die wat verder verwijderd zijn. Voor
communicatie met mensen in de directe omgeving worden actief-
volumefunctie - en intercomsystemen gebruikt. Voor communicatie
over grotere afstanden is er de keuze uit aansluiting op
communicatieradio’s (portofoons), DECT-systemen en mobiele
telefoons. De meeste middelen kunnen ook gecombineerd worden
met een geluidssysteem, zoals een FM-radio of MP3/4 speler. 

Gehoorkappen hebben de voorkeur:
• Als het lawaai incidenteel is;
• Bij een kortstondig verblijf in een lawaaiomgeving;
• Als inwendige gehoorbescherming niet verdragen wordt;
• Bij zeer hoge lawaainiveaus of impulslawaai - in combinatie

met inwendige gehoorbescherming.

Oorpluggen zijn er als wegwerp product (disposable) en in
herbruikbare uitvoering.

• Disposable en samenrolbare oorpluggen zijn gemaakt van
expanderend, langzaam herstellend schuim. Ze zijn comfortabel
en geven vrijwel elke gebruiker bescherming. Oorpluggen zijn
vaak leverbaar in verschillende maten. Zodra ze in het oor zijn
aangebracht, zetten schuimpluggen uit en vormen zich naar de
individuele vorm van de gehoorgang. 

• Herbruikbare voorgevormde oorpluggen
Deze zijn gemaakt van flexibele materialen die voorgevormd zijn
in de vorm van het oor. Meestal worden deze pluggen met een
koord geleverd, om verlies te voorkomen. Deze herbruikbare
oorpluggen zijn comfortabel. 

• Gehoorbeugels zijn gemakkelijk in gebruik en comfortabel:
makkelijk op en af te zetten en rond de nek te hangen en dus
uitermate handig wanneer deze niet continu gedragen hoeven te
worden. 

Inwendige gehoorbescherming heeft de voorkeur:
• Bij regelmatig verblijf in een lawaaiomgeving;
• In omgevingen met veel stof of vocht, of waar de

luchtvochtigheid en/of temperatuur hoog zijn;
• In combinatie met andere pbm’s zoals veiligheidshelm,

veiligheidsbril en (stof-)masker;
• Als andere vormen van gehoorbescherming hinderlijk of

onpraktisch zijn;
• Goedkoop voor eenmalig gebruik (bezoekers,

kantoorpersoneel).

Een otoplastiek is een op maat gemaakte gehoorbeschermer.
Deze wordt gemaakt op basis van een afdruk van de gehoorgang
en geeft daardoor een hoger draagcomfort. Otoplastieken zijn
voorzien van een akoestisch kanaaltje met filter die het geluid in
meer of mindere mate dempt. Afhankelijk van de toepassingen op
de werkplaats is een aangepast filter te kiezen. Daardoor is onder
verschillende lawaaisituaties betere bescherming mogelijk.
Bovendien blijft de spraakverstaanbaarheid behouden. 

Otoplastieken hebben de volgende voordelen: 
• Zijn op maat gemaakt, goede pasvorm;
• Extra comfortabel bij langdurig verblijf in een lawaaiomgeving;
• Hogere beschermzekerheid, omdat otoplastieken niet losraken

of van positie veranderen;
• Dankzij de keuze uit het brede assortiment, waaronder filters

speciaal ontwikkeld voor de lagere lawaainiveaus (80 - 90 dB(A)),
is de demping nauwkeurig af te stemmen op de geluidssituatie.
Dit biedt betere bescherming van het gehoor.

Productselectie

Inwendige gehoorbescherming individueel aangemeten (otoplastieken)

Inwendige gehoorbescherming universeel (oorpluggen)

Uitwendige gehoorbescherming (gehoorkappen)
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Deskundige begeleiding 

Intersafe Services B.V. biedt u vele mogelijkheden in het gehele traject van Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) tot de uiteindelijke productselectie. Daarnaast geven
wij toolbox meetings om de gebruikers te trainen in het juiste gebruik van
gehoorbescherming. 

Blootstellingsmetingen geluid (nadere RI&E) 
Om medewerkers de juiste bescherming te bieden is inzicht in de geluidssituatie van
het bedrijf en de blootstelling van de medewerkers van groot belang. Veel organisaties
weten door de RI&E wel dat er schadelijk geluid is, maar op welke locatie, bij welke
werkzaamheden en welke medewerkers echt worden blootgesteld is onduidelijk.
Wanneer u dat inzicht niet heeft, voert Intersafe Services B.V. voor u een QuickScan
Geluid uit.

Het is ook mogelijk zelf een QuickScan uit te voeren met behulp van persoonlijke
geluidsmeters. U huurt van Intersafe Services B.V. een set van 5 meters en rust uw
medewerkers daarmee uit. Intersafe leest de meters uit en rapporteert de 
gemeten waarden. 
Intersafe Services B.V. voert geluidsmetingen uit volgens NEN-EN-ISO 9612:2009. Dat
houdt in dat u inzicht krijgt in de geluidsbronnen, de plaatsen in de organisatie waar
schadelijk geluid voorkomt en dat u inzicht krijgt in de blootstelling van de
medewerkers. Wanneer van toepassing, wordt in de rapportage ook een filteradvies
voor otoplastieken opgenomen.

Toolbox geluid
Wanneer medewerkers gehoorbescherming aangemeten hebben gekregen, is het van
belang dat ze die ook gaan gebruiken. Voorlichting is daarbij een belangrijk hulpmiddel.
Intersafe Services B.V. heeft een toolbox geluid ontwikkeld die medewerkers wijst op de
gevolgen van het niet dragen van pbm’s. Het is een laagdrempelige toolbox van
ongeveer 30 minuten. Ook beschikt Intersafe Services B.V. over meer inhoudelijke
toolboxen over geluid die kunnen worden aangepast aan de specifieke situatie van de
organisatie. Al onze toolboxen worden verzorgd door een professionele trainer die
inhoudelijk op de hoogte is van geluid.

Audiogrammen van de medewerkers
Wanneer medewerkers worden blootgesteld aan schadelijk geluid, stelt de wet dat zij
regelmatig in de gelegenheid moeten worden gesteld hun gehoor te testen. 
Intersafe Services B.V. biedt deze service aan. Op uw bedrijf komen de sales engineers
langs om de gehoortesten uit te voeren. Medewerkers krijgen een persoonlijke

terugkoppeling en de werkgever krijgt groepsrapportages. Naast het voldoen aan een
wettelijke verplichting, is het onze ervaring dat medewerkers die worden
geconfronteerd met hun eigen gehoorschade, of dat van collega’s, beter omgaan met
het dragen van gehoorbescherming.
Twijfelt u wel eens aan uw gehoor? Maak dan eens een afspraak bij één van onze
servicepunten voor een hoortest. U weet dan binnen 15 minuten precies hoe het met
uw gehoor gesteld is. Het resultaat van de test wordt vastgelegd in een audiogram.
Op onze website vindt u de adressen van ons uitgebreide servicenetwerk in België en
Nederland: www.intersafe.eu 

Otoplastieken
Bij otoplastieken speelt persoonlijke aandacht voor de drager een belangrijke rol. Eerst
wordt een afdruk van de gehoorgang gemaakt. Het maken van deze afdruk kan zowel
bij u op locatie verzorgd worden als via ons uitgebreide servicenetwerk. Verspreid over
geheel Nederland en België vindt u geaffilieerde audicienwinkels, zoals bijvoorbeeld de
filialen van Schoonenberg en Van Boxtel. Medewerkers die otoplastieken nodig
hebben, kunnen (na afspraak) ook buiten werktijden bij deze hoorspecialisten terecht
voor aanmeting en advies (bijvoorbeeld op zaterdag, koopavond of koopzondag).
De otoplastieken worden vervaardigd in het laboratorium van Elcea. Na productie krijgt
de drager de nieuwe otoplastieken persoonlijk uitgereikt, compleet met
gebruikersinstructie en eventuele nazorg.

Vier jaar garantie
De garantie geldt voor pasvorm en demping van ELACIN FlexComfort®, ELACIN
SafeSound® en ELACIN ClearSound® otoplastieken. Tijdens de garantieperiode krijgt u
gratis service. Dragers van een otoplastiek worden met een identificatienummer
geregistreerd.
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Zachte otoplastieken

ELACIN ClearSound
• Specifiek voor gematigde lawaainiveaus
• Zachte uitvoering
• Voorkomt overmatige demping
• Voorkomt een afgesloten gevoel/hoge alertheid tot directe omgeving
• Zeer goede spraakverstaanbaarheid 
• Zeer goede perceptie van werkomgevingsgeluiden en waarschuwingssignalen
• Geen noodzaak tot verwijderen tijdens communicatie
• Hoog akoestisch en fysiek draagcomfort
• Verbeterde acceptatie/bereidheid tot dragen
• Door gelijkmatige vlakke demping van het geluid in alle frequentiegebieden wordt

geluidsvervorming voorkomen
• Standaard geleverd met koordje en clip
• Leverbaar met kogeltje voor detectie in de 

voedingsmiddelenindustrie

Demping:
• Filter RC13: H=17, M=13, L=09, SNR=15
• Filter RC15: H=17, M=15, L=12, SNR=17
• Filter RC17: H=17, M=17, L=14, SNR=18
• Filter RC18: H=17, M=18, L=17, SNR=19
• Filter RC19: H=18, M=19, L=19, SNR=20

ELACIN FlexComfort
• Specifiek voor hoge lawaainiveaus
• Zachte uitvoering
• Dragen praktisch onzichtbaar in het oor
• Minder gevaar voor stoten 
• Geen hinder bij telefoneren
• Standaard geleverd met koordje en clip
• Leverbaar met kogeltje voor detectie in

de voedingsmiddelenindustrie

Demping:
• Filter MM12: H=26, M=20, L=14, SNR=23
• Filter MM22: H=26, M=20, L=17, SNR=24
• Filter MM02: H=27, M=24, L=22, SNR=27
• Filter ML 01: H=28, M=26, L=25, SNR=28

f in Hz* / NEN Norm 352-2 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 H M L SNR
Mf in dB

filter RC13 7,3 9,5 13,8 16,0 22,2 22,9 17,1 17 13 9 15
filter RC15 10,8 12,8 17,0 17,9 22,9 23,5 17,5 17 15 12 17
filter RC17 12,7 15,6 20,3 19,9 23,5 21,2 18,9 17 17 14 18
filter RC18 17,5 19,1 21,4 21,8 21,9 23,3 19,1 17 18 17 19
filter RC19 22,4 23,9 23,7 22,5 22,1 20,4 26,2 18 19 19 20

Sf in dB
filter RC13 3,2 2,8 2,9 3,1 4,0 3,5 4,3
filter RC15 3,5 3,2 3,2 3,4 3,2 3,9 5,2
filter RC17 3,2 3,6 3,5 3,2 2,8 4,8 4,6
filter RC18 3,0 3,1 3,6 3,4 2,8 4,7 5,1
filter RC19 3,3 4,7 3,9 2,4 2,7 4,0 3,9

APVf in dB
filter RC13 4,1 6,7 10,8 12,8 18,1 19,3 12,8
filter RC15 7,3 9,6 13,7 14,4 19,7 19,6 12,3
filter RC17 9,5 12,0 16,7 16,7 20,6 16,4 14,3
filter RC18 14,4 16,0 17,8 18,3 19,1 18,6 14,0
filter RC19 19,0 19,2 19,7 20,0 19,4 16,4 22,3

Dempingskarakteristiek ELACIN ClearSound

f in Hz = frequentie in Hertz 
H = gem. dempingswaarde in overwegend hoogfrequent geluidsspectrum (x > 2.000 Hz) 
M = gem. dempingswaarde in overwegend middenfrequent geluidsspectrum 

(500 < x > 2.000 Hz) 
L = gem. dempingswaarde in overwegend laagfrequent geluidsspectrum (x < 500 Hz) 

SNR = gem. dempingswaarde in standaard geluidsspectrum (Single Number Rating) 
Mf in dB = gem. dempingswaarde bij gegeven frequentie in decibel 
Sf in dB = standaarddeviatie bij gegeven frequentie in decibel 
APVf in dB = gem. dempingswaarde per frequentie minus eenmaal de standaarddeviatie in

decibel (Assumed Protection Value)

Bron: Elcea

Vervolg >>>
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ELACIN FlexComfort O-Pact
• Specifiek voor hoge lawaainiveaus
• Zeer klein formaat, waardoor geschikt voor het dragen onder een helm
• Ringvormige handgreep voor makkelijk uitnemen 
• Uitgevoerd in zacht materiaal
• Leverbaar met koord en clip om verlies te voorkomen
• Leverbaar met kogeltje voor detectie in de voedingsmiddelenindustrie

Demping:
• Filter ML 01: H=28, M=26, L=25, SNR=28
• Filter MM02: H=27, M=24, L=22, SNR=27
• Filter MM22: H=26, M=20, L=17, SNR=24
• Filter MM12: H=26, M=20, L=14, SNR=23

ELACIN SleepFit
Voor mensen die onregelmatig werken
(onder andere ploegendienst, defensie,
luchtvaart) bieden wij de ELACIN
SleepFit. Met deze oordoppen kunt u
rustig slapen, zonder het lawaai van weg-
en vliegverkeer of van een rumoerige
omgeving. 

• Extra zacht siliconenmateriaal
• Keuze uit geen filter of ML01 filter
• Geen uitstekende delen: comfortabel tijdens het slapen
• Volledig uitgehold, bijzonder comfortabel

f in Hz* / NEN Norm 352-2 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 H M L SNR
Mf in dB

filter ML01 29,4 28,2 28,1 29,7 31,5 36,9 31,5 28 26 25 28 
filter MM02 22,6 24,5 25,2 29,1 31,2 35,0 30,6 27 24 22 27 
filter MM22 16,1 18,9 20,0 24,2 30,0 33,6 31,0 26 20 17 24 
filter MM12 14,3 16,4 19,7 24,9 29,8 33,4 30,5 26 20 14 23

Sf in dB
filter ML01 3,3 4,0 4,6 4,3 3,0 4,3 5,7
filter MM02 3,7 2,7 4,4 4,5 4,4 3,2 4,7 
filter MM22 3,1 2,5 2,8 4,0 3,6 4,0 6,3 
filter MM12 4,8 4,7 3,4 3,4 4,1 3,5 6,9

APVf in dB
filter ML01 26,1 24,2 23,5 25,4 28,5 32,6 25,8 
filter MM02 18,9 21,8 20,8 24,6 26,8 31,8 25,9 
filter MM22 13,0 16,4 17,2 20,2 26,4 29,6 24,7 
filter MM12 9,5 11,7 16,3 21,5 25,7 29,9 23,6

Dempingskarakteristiek ELACIN FlexComfort en ELACIN FlexComfort O-Pact

f in Hz = frequentie in Hertz 
H = gem. dempingswaarde in overwegend hoogfrequent geluidsspectrum (x > 2.000 Hz) 
M = gem. dempingswaarde in overwegend middenfrequent geluidsspectrum 

(500 < x > 2.000 Hz) 
L = gem. dempingswaarde in overwegend laagfrequent geluidsspectrum (x < 500 Hz) 

SNR = gem. dempingswaarde in standaard geluidsspectrum (Single Number Rating) 
Mf in dB = gem. dempingswaarde bij gegeven frequentie in decibel 
Sf in dB = standaarddeviatie bij gegeven frequentie in decibel 
APVf in dB = gem. dempingswaarde per frequentie minus eenmaal de standaarddeviatie in

decibel (Assumed Protection Value)

Bron: Elcea

Zachte otoplastieken>>> Vervolg
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Harde otoplastieken

ELACIN Compact
• Specifiek voor hoge lawaainiveaus
• Harde uitvoering (acrylaat)
• Leverbaar met koord en clip om verlies te voorkomen
• Leverbaar met kogeltje voor detectie in de voedingsmiddelenindustrie

Demping:
• Filter ML 01: H=30, M=25, L=20, SNR=28
• Filter MM02: H=29, M=24, L=19, SNR=27
• Filter MM22: H=28, M=23, L=19, SNR=26
• Filter MM12: H=28, M=20, L=13, SNR=23

f in Hz* / NEN Norm 352-2 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 H M L SNR
Mf in dB

filter ML01 25,4 25,3 29,3 34,0 32,7 41,9 37,8 30 25 20 28
filter MM02 20,5 23,2 26,6 30,9 32,0 37,5 37,5 29 24 19 27 
filter MM22 20,3 21,1 24,0 28,4 31,9 35,4 39,3 28 23 19 26 
filter MM12 13,5 18,0 21,4 28,1 30,4 35,8 38,5 28 20 13 23 

Sf in dB
filter ML01 11,7 7,9 6,7 5,3 5,0 6,8 4,3 
filter MM02 6,6 6,2 5,3 4,7 4,7 4,3 3,9 
filter MM22 5,3 4,3 3,9 4,8 3,7 5,3 6,9 
filter MM12 5,9 6,5 5,8 3,1 4,5 4,8 3,9

APVf in dB
filter ML01 13,7 17,4 22,6 28,7 27,7 35,1 33,5
filter MM02 13,9 17,0 21,3 26,2 27,3 33,2 33,6 
filter MM22 15,0 16,8 20,1 23,6 28,2 30,1 32,4 
filter MM12 7,6 11,5 15,6 25,0 25,9 31,0 34,6 

Dempingskarakteristieken van de ELACIN Compact

f in Hz* / NEN Norm 352-2 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 H M L SNR
Mf in dB

Oortelefoon 28,9 27,8 25,4 26,8 30,6 35,2 32 26 24 23 27 
Filter MM02 23,3 21,8 24,6 23,4 29,9 29,1 36,5 26 22 21 25 
Filter RC19 23,2 23,3 24 23,3 20,1 26,1 29,3 18 19 20 21 
Filter RC18 19,4 20,6 20,7 20,4 20 26,8 31 18 18 18 20 
Filter RC17 14,5 15,9 18,9 19,3 19,9 25,3 31,4 19 17 15 20 
Filter RC15 12,6 14,5 17,1 18,3 22,1 26,1 30,5 20 16 14 19 
Filter RC13 8,9 11 13,8 18,4 26,3 25,1 30,5 21 14 9 17

Sf in dB
Oortelefoon 3,6 4,4 3,3 3,5 5,2 3,4 5,5 
Filter MM02 2,8 2,4 3,5 3,2 3,2 3,5 4,3 
Filter RC19 3,8 2,4 2,6 2,5 4,5 2,6 5,5 
Filter RC18 3,1 2,3 3,3 2,4 4,2 4,7 4,6 
Filter RC17 2,2 2,2 2,5 2,1 3,4 3,2 5,4 
Filter RC15 3,3 1,7 2,7 2,7 3,5 4,3 3,6 
Filter RC13 4,5 3,2 3,9 3,1 3,9 4,2 5,2 

APVf in dB
Oortelefoon 25,3 23,4 22,1 23,3 25,4 31,8 26,5 
Filter MM02 20,5 19,4 21,1 20,2 26,7 25,6 32,2 
Filter RC19 19,4 20,9 21,4 20,8 15,6 23,5 23,8
Filter RC18 16,3 18,3 17,4 18 15,8 22,1 26,4 
Filter RC17 12,3 13,7 16,4 17,2 16,5 22,1 26 
Filter RC15 9,3 12,8 14,4 15,6 18,6 21,8 26,9 
Filter RC13 4,4 7,8 9,9 15,3 22,4 20,9 25,3

Dempingskarakteristiek ELACIN SafeSound 

f in Hz = frequentie in Hertz 
H = gem. dempingswaarde in overwegend hoogfrequent geluidsspectrum (x > 2.000 Hz) 
M = gem. dempingswaarde in overwegend middenfrequent geluidsspectrum 

(500 < x > 2.000 Hz) 
L = gem. dempingswaarde in overwegend laagfrequent geluidsspectrum (x < 500 Hz) 

SNR = gem. dempingswaarde in standaard geluidsspectrum (Single Number Rating) 
Mf in dB = gem. dempingswaarde bij gegeven frequentie in decibel 
Sf in dB = standaarddeviatie bij gegeven frequentie in decibel 
APVf in dB = gem. dempingswaarde per frequentie minus eenmaal de standaarddeviatie in

decibel (Assumed Protection Value)

f in Hz = frequentie in Hertz 
H = gem. dempingswaarde in overwegend hoogfrequent geluidsspectrum (x > 2.000 Hz) 
M = gem. dempingswaarde in overwegend middenfrequent geluidsspectrum 

(500 < x > 2.000 Hz) 
L = gem. dempingswaarde in overwegend laagfrequent geluidsspectrum (x < 500 Hz) 

SNR = gem. dempingswaarde in standaard geluidsspectrum (Single Number Rating) 
Mf in dB = gem. dempingswaarde bij gegeven frequentie in decibel 
Sf in dB = standaarddeviatie bij gegeven frequentie in decibel 
APVf in dB = gem. dempingswaarde per frequentie minus eenmaal de standaarddeviatie in

decibel (Assumed Protection Value)

Bron: Elcea

Bron: Elcea
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ELACIN Safesound
Een comfortabele gehoorbeschermer
met uitneembare filters, waarop naar
keuze links of rechts een koppeling met
een communicatiesysteem mogelijk is.
Het filter wordt daarbij vervangen door
een speciale oortelefoon, de SoloCom.

Demping:
• Filter ESS MM02: H=26, M=22, L=21, SNR=25 
• Filter RC 19: H=18, M=19, L=20, SNR=21
• Filter RC 18: H=18, M=18, L=18, SNR=20 
• Filter RC 17: H=19, M=17, L=15, SNR=20 
• Filter RC 15: H=20, M=16, L=14, SNR=19 
• Filter RC 13: H=21, M=13, L=09, SNR=17 

Aansluitingen Solocom 
en Solocom BoomMic op
telefoons en portofoons

Voor de Solocom en Solocom BoomMic is voor
een groot aantal telefoons en portofoons een
aansluiting beschikbaar. Omdat de ontwikkelingen
in beschikbare typen snel gaan, hebben we
slechts een beperkt aantal typen vermeld. Wij
sturen u op verzoek graag een overzicht met
actuele aansluitingen.
Voor onderstaande telefoons en portofoons
hebben wij aansluiting op de SoloCom BoomMic

Telefoons:
Blackberry
I-Phone 
Nokia diverse typen zoals 31xx, 61xx
Sony Ericsson W810i, W850i en 2610i
Diverse typen DECT-telefoons

Portofoons:
Motorola GP320/360/380
Kenwood TK3101

TIP

ELACIN SoloCom uitvoeringen met BoomMic
De SoloCom BoomMic is speciaal ontwikkeld om in omgevingen met hoge
lawaainiveaus handsfree te kunnen communiceren. Dit is mogelijk dankzij de speciale
noise-cancelling microfoon, waardoor de spraak als het ware uit het lawaai wordt
gefilterd. De SoloCom BoomMic is zeer licht van gewicht en behoudt zijn ingestelde
positie (naast de mond). Net als de SoloCom is ook de SoloCom BoomMic voorzien van
een geluidsfilter welke is afgestemd op de filterreeks van SafeSound. Hierdoor behoort
overmatige demping en afsluiting van de omgeving tot het verleden. De SoloCom
BoomMic kan gebruikt worden in combinatie met een GSM, een DECT-telefoon of
portofoon. Voor andere communicatiemiddelen, kunt u contact opnemen met uw
Customer Service medewerker.

• Norm: EN 352
• Materiaal: kunststof/metaal
• Gewicht: 20 - 40 gram dit is afhankelijk van de versie/connector 

(NS versie = 11 gram)
• Kleur: licht en donkergrijs
• Voor aansluiting op telefoon of portofoon
• Voorzien van geluidsfilter - 

3 dempingswaarden
• Voorzien van 'noise cancelling' microfoon
• Geleverd in etui voorzien van riemclip

ELACIN SoloCom
• Norm: EN 352
• Materiaal: 100% kunststof
• Gewicht: circa 12 gram (inclusief kabel, microfoon)
• Kleur: licht en donkergrijs
• Productgrootte: H: 12 mm x B: 7 mm x L: 17 mm (exclusief kabel)
• Kabellengte: circa 95 cm (afhankelijk wel/geen krulsnoer)
• Diversen: voor aansluiting op telefoon 

of portofoon handset
• Voorzien van geluidsfilter - 3 dempingswaarden
• Geleverd in etui

Otoplastieken voor aansluiting op communicatiemiddelen
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Toebehoren otoplastieken

ELACIN reinigingsspray
Voor het reinigen en desinfecteren van
otoplastieken.

110916 ELACIN otoplastiek reinigingsspray

ELACIN Cerumen pen
Voor het verwijderen van oorsmeer uit de
otoplastiek.

110914 ELACIN otoplastiek cerumen pen

ELACIN Etui
Handig etui in zakformaat voor het
hygiënisch opbergen van uw
otoplastieken.

110912 ELACIN otoplastiek etui

ELACIN oorcrème
Crème voor het gemakkelijk inzetten van
uw otoplastieken.

110913 ELACIN otoplastiek oorcrème

ELACIN koordje en clip
Koordje en clip voor standaarduitvoering
ELACIN FlexComfort. De handige clip
bevestigt u aan uw revers of borstzak.
Kans op verlies van uw otoplastieken is
daarmee bijna uitgesloten. Het koordje
bevestigt u aan de otoplastiek.

110915 ELACIN otoplastiek koordje en clip voor FlexComfort

Hygiëne

Herbruikbare gehoorbeschermers moeten goed
verzorgd worden. Na gebruik schoonmaken en
op een hygiënische manier bewaren, ter
voorkoming van oorinfecties. 

TIP
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3M EAR Soft Yellow Neon
• Materiaal: polyurethaan
• Kleur: fluorgeel
• Zetten langzaam uit, waardoor men weinig druk 

in de gehoorgang voelt 
• Soepel en uiterst flexibel 
• Goede afdichting en comfortabel door ronde top
• Per paar verpakt in een plastic zakje
• Verpakking: dispenserbox à 250 paar/ met koord dispenserbox à 200 paar
• Demping: H=34, M=34, L=31, SNR=36

110845 Oorpluggen 3M EAR Soft Blasts
128853 Oorpluggen 3M EAR Soft Yellow Neon
129893 Oorpluggen 3M EAR Soft Yellow Neon met koord

3M EAR Soft FX
• Materiaal: polyurethaan
• Gemakkelijk in te brengen 
• Gepatenteerde vorm voor maximaal comfort
• Zetten langzaam uit, waardoor men weinig 

druk in de gehoorgang voelt
• Per paar verpakt in een plastic zakje
• Verpakking: dispenserbox à 200 paar
• Demping: H=39, M=36, L=34, SNR=39

110846 Oorpluggen 3M EAR Soft FX

129893128853

Eenmalige oorpluggen

3M EAR Classic Soft
• Materiaal: gepatenteerd warmte-

reactief schuimrubber
• Kleinere celstructuur waardoor de

oorplug gladder aanvoelt
• Per paar verpakt in een plooidoosje
• Verpakking: dispenserbox à 200 paar
• Demping: H=36, M=33, L=29, SNR=36

128134 Oorpluggen 3M EAR Classic Soft
110851 Wandhouder 3M EAR Classic

3M EAR Classic
• Materiaal: geschuimd polymeer
• Past in vrijwel elk oorkanaal 
• Vochtbestendig 
• Geschikt om te dragen in combinatie

met gehoorkappen
• Per paar verpakt in een plooidoosje
• Verpakking: dispenserbox à 250 paar/

met koord dispenserbox à 200 paar
• Demping: H=30, M=24, L=22, SNR=28

110844 Oorpluggen 3M Ear Classic
110847 Oorpluggen 3M Ear Classic met koord
110851 Wandhouder 3M EAR Classic

110847

110844
110845

110846

3M EAR One Touch kartonnen box
navulling voor plastic koker
• Milieuvriendelijke doos met losse navulling 
• Leverbaar in Classic, en Soft Yellow Neon
• Verpakking: dispenserbox à 500 paar

129891 Oorpluggen 3M EAR Classic, One Touch kartonnen navulling voor plastic
koker

129889 Oorpluggen 3M EAR Soft Yellow Neon, One Touch kartonnen navulling 
voor plastic koker

3M EAR One Touch dispenser
• Stevige navulbare, lege dispenser voor

diverse EAR plugs 
• De dispenser wordt geleverd zonder

plastic koker, deze moet apart besteld
worden

• Economisch in gebruik, geen verspilling 
• Stofvrij en hygiënisch 
• Gemakkelijk hervulbaar 
• Geschikt voor wandmontage

110850 Wandverdeler 3M Ear One Touch, losse dispenser zonder vulling, zonder
plastic koker

3M EAR One Touch dispenser 
plastic koker navulling
• Losse plastic kokervulling 
• Leverbaar in Classic, Soft Blasts en Soft Yellow Neon
• Verpakking: dispenserbox à 500 paar

110848 Oorpluggen 3M EAR Classic, One Touch vulling, plastic koker
110849 Oorpluggen 3M EAR Soft Blasts, One Touch vulling, plastic koker
128854 Oorpluggen 3M Ear Soft Yellow Neon, One Touch vulling, plastic koker

110849 128854 110848

Lege dispenser

Let op artikelnummer 110850 is alleen de lege
dispenser. Het product wordt dus geleverd zonder
de plastic koker.

TIP
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Vervolg >>>

Howard Leight/Bilsom 300 serie
• Materiaal: polyurethaan
• Maten: S of L
• Huidvriendelijk en vuilafstotend
• Per paar verpakt in een plastic zakje
• Verpakking: dispenserbox à 200 paar/

met koord dispenserbox à 100 paar
• Demping: H=32, M=29, L=29, SNR=33

113972 Oorpluggen Howard Leight/Bilsom 303
113975 Oorpluggen Howard Leight/Bilsom 304 met koord

Howard Leight MAX Lite
• Materiaal: polyurethaan
• Comfort voor gebruikers met een kleine

gehoorgang 
• De afgeronde T-vorm is gemakkelijk voor het

inbrengen en dragen
• Per paar verpakt in een plastic zakje
• Verpakking: dispenserbox à 200 paar
• Demping: H=32, M=32, L=31, SNR= 34

110956 Oorpluggen Howard Leight MAX Lite

Howard Leight MAX
• Materiaal: polyurethaan
• Gemakkelijk in te brengen door de

nieuwe vormgeving 
• Het zachte materiaal zorgt voor

optimaal draagcomfort
• Per paar verpakt in een plastic zakje
• Verpakking: dispenserbox à 200 paar
• Demping: H=36, M=35, L=34, SNR=37

110964 Oorpluggen Howard Leight MAX

113975

Howard Leight LS 500 Dispenser
• Materiaal: geanodiseerd aluminium
• Geschikt voor wandmontage

128653 Dispenser Howard Leight LS 500, leeg, voor 500 paar
128651 Oorpluggen Howard Leight MAX, vulling LS 500 dispenser à 500 paar
110963 Oorpluggen Howard Leight Laser Lite, vulling LS 500 dispenser à 500 paar

Howard Leight LS 400 Dispenser
• Materiaal: 100% kunststof
• Wanddispenser voor Bilsom oorpluggen
• Eenvoudig draaimechanisme voor

verdeling per paar
• Geschikt voor wandmontage 
• Navulbaar met 400 paar disposable

oorpluggen zonder koord
• Ideaal voor plaatsing bij bijvoorbeeld de

ingang van lawaaierige ruimten

130558 Dispenser Howard Leight/Bilsom LS 400
130557 Oorpluggen Howard Leight/Bilsom MAX Lite, voor LS 400, 

navulzak à 200 paar
130556 Oorpluggen Howard Leight/Bilsom MAX, voor LS 400, navulzak à 200 paar
114819 Oorpluggen Howard Leight/Bilsom 303 2 navullingzakken à 200 paar
113976 Oorpluggen Howard Leight/Bilsom 303, zak à 200 paar

uvex com4-fit
• Materiaal: polyurethaan
• De 'x' in de plug zorgt ervoor dat de

oorplug makkelijk te verwijderen is
• Door compact ergonomisch design is

deze oorplug geschikt voor gebruikers
met smalle gehoorgangen

• Per paar verpakt in een plooidoosje
• Verpakking: dispenserbox à 200 paar
• CO2 neutrale productie
• Demping: H=33, M=30, L=29, SNR=33

130548 Oorpluggen uvex com4-fit
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>>> Vervolg Eenmalige oorpluggen

uvex xact-fit
• Materiaal: polyurethaan
• Het materiaal van de oordop zorgt ervoor dat

deze zich anatomisch naar het oor vormt
• Het handgreepje aan de oordop zorgt

ervoor dat de oorplug snel en correct
uit het oor te verwijderen is

• De oordop hoeft niet voorgerold te worden,
daarom is hij hygiënisch in gebruik

• Voorzien van een in lengte verstelbaar koordje
• Per paar verpakt in plooidoosje/ navulling per 5 paar verpakt in plooidoosje
• Verpakking: dispenserbox à 50 paar/

navulling dispenserbox à 250 paar
• CO2 neutrale productie
• Demping: H=28, M=23, L=19, SNR=26

160432 Oorpluggen uvex xact-fit met koord
160433 Oorpluggen uvex xact-fit navulling

uvex x-fit
• Materiaal: polyurethaan
• De 'x' in de plug zorgt ervoor dat de

oorplug makkelijk te verwijderen is
• Per paar verpakt in een plooidoosje
• Verpakking: dispenserbox à 200 paar/

met koord dispenserbox à 100 paar
• CO2 neutrale productie
• Demping: H=36, M=34, L=34, SNR=37

155932 Oorpluggen uvex x-fit met koord
130550 Oorpluggen uvex x-fit
131380 Oorpluggen uvex x-fit navulling

131380130550

advertentie
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Herbruikbare oorpluggen

3M EAR Ultrafit
• Materiaal: plastic
• Langdurig comfortabel te dragen 
• Met koordje ter voorkoming van verlies 
• 3 dunne lamellen zorgen voor een zeer

goede geluidsdemping
• Wasbaar en herbruikbaar
• Per paar verpakt in een plastic zakje
• Verpakking: dispenserbox à 50 paar
• Demping: H=33, M=28, L=25, SNR=32

110856 Oorpluggen 3M EAR Ultrafit met koordje

ELACIN ER20 S
• Materiaal: plastic
• Behoud klankkleur door vlakke

demping
• Ventilatie van de gehoorgang
• Zacht en comfortabel
• Makkelijk te reinigen
• Wasbaar en herbruikbaar
• Verpakking: doosje à 1 paar
• Demping: H=16, M=13, L=11, SNR=16

130555 Oorpluggen ELACIN ER20 S

Howard Leight Smartfit
• Materiaal: past zich door

lichaamswarmte aan ieders
gehoorkanaal aan

• Met koordje ter voorkoming van verlies
• Wasbaar en herbruikbaar
• Per paar verpakt in een plastic zakje
• Verpakking: dispenserbox à 50 paar
• Demping: H=32, M=27, L=23, SNR=30

129570 Oorpluggen Howard Leight Smartfit met koord

Howard Leight Fusion
• Materiaal: plastic
• Maten: S of L
• Met koordje ter voorkoming van verlies
• SoftFlange design voor comfort en

pasvorm
• FlexiFirm kern voor gemakkelijke

hanteerbaarheid
• Met HearPack-opbergtasje
• Wasbaar en herbruikbaar
• Per paar verpakt in een plastic zakje
• Verpakking: dispenserbox à 50 paar
• Demping: H=29, M=25, L=24, SNR=28

129573 Oorpluggen Howard Leight Fusion

Detecteerbare oorpluggen

3M EAR Tracers detectable
• Materiaal: plastic
• Met koordje ter voorkoming van verlies
• Wasbaar en herbruikbaar
• Met kogeltje voor detectie in de

voedingsmiddelenindustrie
• Per paar verpakt in een doosje
• Verpakking: doosje à 1 paar
• Demping: H=33, M=28, L=25, SNR=32

110857 Oorpluggen 3M EAR Tracer detectable met koord

3M EAR Soft FX detectable
• Materiaal: polyurethaan
• Met koordje ter voorkoming van verlies
• Gemakkelijk in te brengen 
• Gepatenteerde vorm voor maximaal

comfort
• Zetten langzaam uit, waardoor men

weinig druk in de gehoorgang voelt
• Met kogeltje voor detectie in de

voedingsmiddelenindustrie
• Per paar verpakt in een plastic zakje
• Verpakking: dispenserbox à 200 paar
• Demping: H=34, M=34, L=31, SNR=36

129894 Oorpluggen 3M EAR Soft FX detectable met koord

Howard Leight Laser Track detectable
• Materiaal: polyurethaan
• Met koordje ter voorkoming van verlies
• Met kogeltje voor detectie in de

voedingsmiddelenindustrie
• Per paar verpakt in een plastic zakje
• Verpakking: dispenserbox à 100 paar
• Demping: H=34, M=32, L=31, SNR=35

130018 Oorpluggen Howard Leight Laser Track met koord

Howard Leight Smartfit detectable
• Materiaal: past zich door

lichaamswarmte aan ieders
gehoorkanaal aan

• Met koordje ter voorkoming van verlies
• Wasbaar en herbruikbaar
• Met kogeltje voor detectie in de

voedingsmiddelenindustrie
• Per paar verpakt in een plasticzakje
• Verpakking: dispenserbox à 50 paar
• Demping: H=32, M=27, L=23, SNR=30

129571 Oorpluggen Howard Leight Smartfit detectable met koord
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Oorpluggen

uvex x-fit detectable
• Materiaal: polyurethaan
• Met koordje ter voorkoming van verlies
• Met kogeltje voor detectie in de

voedingsmiddelenindustrie
• Per paar verpakt in een plooidoosje
• Verpakking: dispenserbox à 100 paar
• Demping: H=36, M=34, L=34, SNR=37

131768 Oorpluggen uvex x-fit detectable met koord

Oorpluggen met beugel

3M EAR Caboflex
• Materiaal: plastic
• De beugel kan zowel onder de kin als

rond de nek worden gedragen 
• Uitstekend toe te passen in situaties

waarbij het snel aanbrengen van
gehoorbescherming een vereiste is
zoals inspecties en controles 

• Ook ideaal voor bezoekers
• Verpakking: per stuk
• Demping: H=25, M=17, L=15, SNR=21

110859 Oorpluggen 3M EAR Caboflex

3M EAR Cap
• Materiaal: plastic
• De beugel kan zowel onder de kin als

rond de nek worden gedragen 
• Uitstekend toe te passen in situaties

waarbij het snel aanbrengen van
gehoorbescherming een vereiste is
zoals inspecties en controles 

• Ook ideaal voor bezoekers
• Voor incidenteel gebruik in de bouw en

industrie 
• Bolvormigedopjes dichten meer af

tégen dan in de gehoorgang
• Verpakking: per stuk
• Demping: H=27, M=19, L=17, SNR=23

110860 Oorpluggen 3M EAR Cap

Detecteerbare oorpluggen>>> Vervolg

Greenseries 

De oorpluggen van uvex worden geheel CO2

neutraal geproduceerd.
Bron: uvex

TIP
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3M/EAR/Peltor
TIP

Gehoorkappen

3M Peltor Optime I
Een lichtgewicht gehoorkap bijzonder geschikt 
voor een lichte mate van industrielawaai.

• Zeer breed inzetbaar 
• Door het lage profiel en een inwendig

zeer ruime diepte kan de beschermer
heel eenvoudig worden gecombineerd
met andere uitrustingen 

• Geschikt voor gebruik in werkplaatsen,
plaatslagerijen en drukkerijen 

• Comfortabel, zelfs bij langdurig gebruik 
• Verkrijgbaar als helmuitvoering, hoofdband,

nekbeugel of als opvouwbare beugel 
• De helmuitvoering wordt inclusief

30 mm adapters geleverd

Demping: 
• H510A: H=32, M=25, L=15, SNR=27 
• H510B: H=30, M=24, L=15, SNR=26 
• H510F: H=32, M=25, L=16, SNR=28 
• H510P3E: H=32, M=23, L=15, SNR=26

110878 Gehoorkap 3M Peltor Optime I H510A, hoofdband
110884 Gehoorkap 3M Peltor Optime I H510P3E, helmuitvoering met 30 mm sleuf
110882 Gehoorkap 3M Peltor Optime I H510B, nekbeugel
110874 Gehoorkap 3M Peltor Optime I H510F, opvouwbaar
110908 Hygiëneset 3M Peltor HY51, voor Optime I H510
110905 Hygiëneset 3M Peltor HY100A

3M Peltor Optime II
De gehoorkap voor veeleisende lawaaierige
omgevingen, ook bij lage frequenties.
Afdichtringen zijn gevuld met vloeistof en schuim, 
die zorgen voor een optimale afdichting, een 
lage aandrukkingskracht en optimaal comfort.

• Biedt bescherming tegen lage tonen en
zeer hoge geluidssterkte

• Geschikt in omgevingen met zwaar
industrieel lawaai of machines, op
vliegvelden en in de landbouw

• Verkrijgbaar als helmuitvoering,
hoofdband, nekbeugel of als
opvouwbare beugel

• De helmuitvoering wordt inclusief
30 mm adapters geleverd

Demping: 
• H520A: H=34, M=29, L=20, SNR=31
• H520B: H=34, M=29, L=20, SNR=31 
• H520F: H=34, M=28, L=20, SNR=31 
• H520P3E: H=34, M=28, L=19, SNR=30

110875 Gehoorkap 3M Peltor Optime II H520A, hoofdband
110883 Gehoorkap 3M Peltor Optime II H520P3E, helmuitvoering met 30 mm sleuf
110881 Gehoorkap 3M Peltor Optime II H520B, nekbeugel
114949 Gehoorkap 3M Peltor Optime II H520F, opvouwbaar
110909 Hygiëneset 3M Peltor HY52, voor Optime II H520, per set
110905 Hygiëneset 3M Peltor HY100A

Vervolg >>>

3M Peltor Optime III
• De Optime III is ontwikkeld voor

bijzonder lawaaierige omgevingen
• Optimale demping van hoge en lage

frequenties 
• Ook bescherming tegen basgeluiden

en extreem geluidsaanbod 
• De brede afdichtingen zijn gevuld met

een zacht schuimplastic voor de beste
pasvorm en een lage
aandrukkingskracht 

• Verkrijgbaar als helmuitvoering en
hoofdband 

• De helmuitvoering wordt inclusief
30 mm adapters geleverd

Demping: 
• H540A: H=40, M=32, L=23, SNR=35
• H540P3E: H=40, M=32, L=22, SNR=34

110871 Gehoorkap 3M Peltor Optime III H540A, hoofdband
110872 Gehoorkap 3M Peltor Optime III H540P3E, helmuitvoering met 30 mm sleuf
110910 Hygiëneset 3M Peltor HY54, voor Optime III H540
110905 Hygiëneset 3M Peltor HY100A
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Gehoorkappen>>> Vervolg

3M Peltor X1 
• Geschikt voor de meeste industriële

toepassingen 
• Lichtgewicht design
• Geen metalen onderdelen 
• Gemakkelijk te reinigen
• Kleurcode: groen staat voor het eerste

dempingsniveau van de X-serie. 

Demping:
X1A: H= 32, M=24, L=16, SNR=27
X1P3: H=30, M=23, L=15, SNR=26

160935 Gehoorkap 3M Peltor X1A hoofdband
160964 Gehoorkap 3M Peltor X1P3 helmuitvoering

3M Peltor X2
• Geschikt voor de meeste industriële

toepassingen 
• Lichtgewicht design
• Geen metalen onderdelen 
• Gemakkelijk te reinigen
• Kleurcode: geel helpt om het juiste

product voor matige tot hoge
demping te selecteren. 

Demping:
X2A: H=34, M=29, L=20, SNR=31
X2P3: H=33, M=28, L=19, SNR=30

160936 Gehoorkap 3M Peltor X2A hoofdband
160965 Gehoorkap 3M Peltor X2P3 helmuitvoering

3M Peltor X3 
• Geschikt voor de meeste industriële

toepassingen 
• Lichtgewicht design
• Geen metalen onderdelen 
• Gemakkelijk te reinigen
• Kleurcode: rood voor makkelijke

identificatie en gebruik in een erg
lawaaierige omgeving. 

Demping:
X3A: H=35, M=30, L=25, SNR = 33  
X3P3: H=34, M=30, L=24, SNR=32

160937 Gehoorkap 3M Peltor X3A hoofdband
160966 Gehoorkap 3M Peltor X3P3 helmuitvoering

3M Peltor X4 
• Geschikt voor de meeste industriële

toepassingen 
• Lichtgewicht design
• Geen metalen onderdelen 
• Gemakkelijk te reinigen
• Fluorescerende geel-groene kleur zorgt

voor goede zichtbaarheid bij werken in
openlucht en verbetert de veiligheid

• Nieuwe dempkussens en innovatief
schuim in de afdichtingsring zorgen
voor goede akoestische bescherming,
vooral tegen geluiden met veel lage
frequenties. 

Demping:
X4A: H=36, M=30, L=22, SNR=33  
X4P3: H=36, M=30, L=21, SNR=32

160938 Gehoorkap 3M Peltor X4A hoofdband
160967 Gehoorkap 3M Peltor X4P3 helmuitvoering

3M Peltor X5
• Geschikt voor de meeste industriële toepassingen 
• Lichtgewicht design
• Geen metalen onderdelen 
• Gemakkelijk te reinigen
• Nieuwe dempkussens en innovatief schuim in de afdichtingsring zorgen voor goede 

akoestische bescherming, vooral tegen geluiden met veel lage frequenties.
• Kleurcode zwart voor eenvoudig gebruik in extreem lawaaierige omgevingen.

Demping:
X5A: H=37, M=35, L=27, SNR=37
X5P3: H=36 , M=34, L=26, SNR=36

160939 Gehoorkap 3M Peltor X5A hoofdband
160968 Gehoorkap 3M Peltor X5P3 helmuitvoering

160935 160935

160964 160965

160937 160938

160966 160967

160968160939
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MSA left/RIGHT
Left/RIGHT gehoorkappen zijn persoonlijke gehoorbeschermers in de grootste zin van
het woord. De linker en rechter gehoorbeschermers verschillen van elkaar zodat ze
beter passen. Tezamen met een hoofdband gebaseerd op het concept dat de oren niet
'midden op' ons hoofd zijn gepositioneerd.

• Grotere oorkappen welke 
meer plaats bieden voor de oren

• Speciaal ontworpen oorkappen 
voor het linker- en rechteroor 

• Dunnere flexibele afdichtringen 
voor meer comfort

• Speciaal gevormde hoofdbeugel 
voor meer draagcomfort

Demping: 
• Low: H=27, M=22, L=14, SNR= 24
• Medium: H=32, M=26, L=17, SNR=28
• High: H=33, M=31, L=23, SNR=33
• Kleur: wit
• Hoofdband

134700 Gehoorkap MSA left/RIGHT Low
134701 Gehoorkap MSA left/RIGHT Medium
134702 Gehoorkap MSA left/RIGHT High
152321 Gehoorkap MSA left/RIGHT Medium, helmuitvoering
152349 Gehoorkap MSA left/RIGHT High helmuitvoering
160209 Hygiëneset voor de gehoorkap MSA left/RIGHT

Demping

Door gebruik en inwerking van transpiratievocht worden
de kussens van een gehoorkap hard. Ze dichten dan
niet goed meer af. Daarom is het raadzaam de
hygiënesets van gehoorkappen twee keer per jaar te
vervangen. Dit is hygiënisch en het waarborgt dat de
opgegeven demping ook werkelijk geldt.

TIP

Vervolg >>>

advertentie
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Howard Leight/Bilsom Thunder
Topniveau qua bescherming en comfort
met gepatenteerde Air Flow Control.

• Niet vervormbare comfort hoofdband
past op alle hoofdomtrekken 

• Geventileerde interne hoofdband en
zachte kussens voor maximaal
draagcomfort 

• Quick-Click hoogteverstelling; blijft
stevig zitten tijdens het dragen

• Diëlektrisch design; veilig voor
elektronische omgeving 

• Verkrijgbaar als helmuitvoering en
hoofdband

Demping: 
• T1: H=32, M=28, L=21, SNR=30
• T2: H=34, M=31, L=25, SNR=33
• T3: H=37, M=34, L=26, SNR=36 
• T1H: H=32, M=26, L=20, SNR=29
• T2H: H=32, M=28, L=23, SNR=30

128106 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Thunder T1, hoofdband, SNR 30
128107 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Thunder T2, hoofdband, SNR 33
128108 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Thunder T3, hoofdband, SNR 36
130559 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Thunder T1H, helmuitvoering, SNR 29
130560 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Thunder T2H, helmuitvoering, SNR 30
129057 Hygiëneset Howard Leight/Bilsom voor Thunder T1
129058 Hygiëneset Howard Leight/Bilsom voor Thunder T2
129059 Hygiëneset Howard Leight/Bilsom voor Thunder T3
110903 Hygiëneset Howard Leight/Bilsom cool 3456

Howard Leight/Bilsom Clarity
Clarity gehoorkappen geven een uniforme
demping die de lage frequenties blokkeert
maar de hogere frequenties van stemgeluid
en waarschuwingssignalen zonder
vervorming, maar wel gedempt, doorlaat.

• Diëlektrische constructie geschikt voor
alle elektriciteitstoepassingen 

• Uniforme drukverdeling van de
hoofdband past op alle hoofdvormen
en geeft meer comfort tijdens langdurig
gebruik 

• Inklikbare oorkussens zijn snel en
eenvoudig te vervangen 

• Quick-Click hoogteverstelling waardoor
de kap stevig blijft zitten tijdens het
dragen

Demping: 
• C1: H=24, M=22, L=20, SNR=25
• C2: H=30, M=29, L=25, SNR=30
• C3: H=31, M=32, L=29, SNR=33
• C1F: H=25, M=24, L=19, SNR=26
• C1H: H=26, M=23, L=19, SNR=26
• C3H: H=28, M=28, L=24, SNR=30

128109 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Clarity C1, hoofdband, SNR 25
128110 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Clarity C2, hoofdband, SNR 30
128111 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Clarity C3, hoofdband, SNR 33
128112 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Clarity C1F, opvouwbaar, SNR 26
129484 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Clarity C1H, helmuitvoering, SNR 26
130561 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Clarity C3H, helmuitvoering, SNR 30
129064 Hygiëneset Howard Leight/Bilsom voor Clarity C3, voor C3H, 847, 848 NST
129063 Hygiëneset Howard Leight/Bilsom voor Clarity C2, voor 822 NST
110903 Hygiëneset Howard Leight/Bilsom cool 3456

Howard Leight/Bilsom Viking
Gehoorkap met 1-puntsbevestiging van
de oorschelpen aan de hoofdband.

• De afdichtranden zijn breed, zacht en
glad en veroorzaken geen huidirritatie 

• Speciaal voor een zeer hoog
geluidsniveau met een overwegend
laagfrequent aandeel 

• Door de vormvaste kunststof hoofdband
met schuimstof bekleding blijft de oorkap
correct in positie indien de hoofdbeugel
als nekbeugel wordt gebruikt

• Gewicht: 235 gram

Demping:
• V1: H=30, M=28, L=21, SNR=26
• V3: H=34, M=28, L=20, SNR=30

128103 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Viking V1, hoofdband, SNR 26
128105 Gehoorkap Howard Leight/Bilsom Viking V3, hoofdband, SNR 30
110900 Hygiëneset Howard Leight/Bilsom voor Viking V1, ook voor Blue Comfort
129061 Hygiëneset Howard Leight/Bilsom voor Viking V3
110903 Hygiëneset Howard Leight/Bilsom cool 3456

Gehoorkappen>>> Vervolg
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Elektronische gehoorkappen

MSA left/RIGHT FM met radio
Left/RIGHT gehoorkappen zijn
persoonlijke gehoorbeschermers in de
grootste zin van het woord. De linker en
rechter gehoorbeschermers verschillen
van elkaar zodat ze beter passen.
Tezamen met een hoofdband gebaseerd
op het concept dat de oren niet 'midden
op' ons hoofd zijn gepositioneerd.

• Grotere oorkappen welke meer 
plaats bieden voor de oren

• Speciaal ontworpen oorkappen 
voor het linker- en rechteroor 

• Dunnere flexibele afdichtringen 
voor meer comfort

• Speciaal gevormde hoofdbeugel 
voor meer draagcomfort

• Demping: H=25, M=21, L=16, SNR=24
• Kleur: wit
• Hoofdband
• Met radio

134703 Elektronische gehoorkap MSA left/RIGHT FM met radio

3M Peltor HRXP7A1-01 met radio
• Hoofdband draad (roestvrij staal)
• Twee-punts bevestiging (hoofdband draad)
• Oorkussen (PVC folie en polyester schuim)
• Demping kussen (polyester schuim). 
• Hoofdband met vulling (PVC) cup (ABS).
• Gewicht: 340 gr/m²
• FM radio ontvangen
• 3,5 mm stereo audio input
• Inclusief 2 AA batterijen
• Kleur: zwart
• Demping: H=32, M=31, L=23, SNR=32

155877 Elektronische gehoorkap 3M Peltor HRXP7A1-01 met radio

Howard Leight/Bilsom 797
De Bilsom 797 is een gehoorbeschermer
met ingebouwde radio. U luistert tijdens
het werken naar uw favoriete
radioprogramma zonder de anderen te
storen

• Uitstekende stereo-ontvangst van de
FM-kanalen tussen 88 en 108 Mhz

• De automatische volumebegrenzing
zorgt ervoor dat het geluidsniveau nooit
meer dan 82 dB(A) bedraagt

• Gewicht: 370 gram
• Demping: H=31, M=27, L=19, SNR=29

110921 Elektronische gehoorkap Bilsom 797 met stereo FM radio

3M Peltor Sport Tac
• Deze comfortabele gehoorbeschermer

heeft een actieve volume functie 
• Krachtige impulsgeluiden worden

teruggebracht tot een ongevaarlijk niveau 
• Zachte geluiden worden opgevangen

door 2 microfoons en versterkt in
volledig stereo 

• Aan te sluiten op een portofoon of telefoon 
• Deze zeer kleine opvouwbare kap heeft

geen uitstekende delen 
• Bijzonder geschikt voor jagers door de

uitsparing in de kap voor de geweerkolf
• Gewicht: 318 gram
• Kleur: rood
• Demping: H=32, M=29, L=23, SNR=31

129903 Elektronische gehoorkap 3M Peltor Sport Tac
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Gehoorkappen met communicatie

3M Peltor LiteCom Basic
Zeer gebruiksvriendelijke gehoorkap met
geïntegreerde communicatiefunctie.

• De instellingen worden via slechts drie
knoppen bediend 

• De gekozen instellingen worden door
een elektronische stem bevestigd,
zodat de gebruiker betere controle
heeft over de instellingen zonder de
headset af te zetten 

• De headset is alleen leverbaar in de
uitvoering PMR 446. Zodoende
communiceert de gehoorkap via acht
kanalen op 446 MHz 

• De gehoorkap heeft twee
outputniveaus van respectievelijk 25 en
150 mW 

• Op het hoogste niveau heeft hij een
reikwijdte van twee kilometer

• De gehoorkap kan toonselectief zenden
en ontvangen. Hierdoor kunnen andere
gebruikers hetzelfde kanaal gebruiken
zonder elkaar te kunnen horen praten

Demping:
• Hoofdband: H=32, M=29, L=20, SNR=31
• Helmuitvoering: H=33, M=28, L=20, SNR=30

129362 Gehoorkap met portofoon 3M Peltor LiteCom Basic 446 MHz, hoofdband
129363 Gehoorkap met portofoon 3M Peltor LiteCom Basic 446 MHz, helmuitvoering
129574 Accu 3M Peltor ACK03, voor LiteCom III en Basic
129575 Lader 3M Peltor FR03EU, voor LiteCom III en Basic
110911 Hygiëneset 3M Peltor HY79, voor diverse communicatiekappen

3M Peltor LiteCom III 446MHZ
Moderne gehoorkap met geïntegreerde
communicatiefunctie.

• De gehoorkap communiceert via acht
kanalen op 446 MHz 

• Hij heeft twee outputniveaus van
respectievelijk 25 en 150 mW 

• Op het hoogste niveau heeft hij een
reikwijdte van twee kilometer 

• De gehoorkap kan toonselectief zenden
en ontvangen. Hierdoor kunnen andere
gebruikers hetzelfde kanaal gebruiken
zonder elkaar te kunnen horen praten 

• Voorzien van 2 microfoons, versterkers
en hoofdtelefoon met stereo-ontvangst 

• Wanneer het omgevingslawaai laag is,
wordt het geluid in de hoofdtelefoons
versterkt 

• Hoe sterker het signaal via de
microfoon ontvangen wordt, hoe lager
het niveau van versterking 

• Geluidspieken worden onmiddellijk
gereduceerd 

• Verkrijgbaar als helmuitvoering en
hoofdband

Demping: 
• Hoofdband: H=33, M=28, L=21, SNR=31,
• Helmuitvoering: H=31, M=28, L=22, SNR=30

129360 Gehoorkap met portofoon 3M Peltor LiteCom III 446 MHz, Eu uitvoering,
hoofdband

127191 Gehoorkap met portofoon 3M Peltor LiteCom III 446 MHz, Eu uitvoering,
helmuitvoering

129574 Accu 3M Peltor ACK03, voor LiteCom III en Basic
129575 Lader 3M Peltor FR03EU, voor LiteCom III en Basic
110911 Hygiëneset 3M Peltor HY79, voor diverse communicatiekappen

3M Peltor Tactical XP
Gehoorkap met actieve volumefunctie.

• Voorzien van niveau afhankelijke functie
waarmee het onschadelijke
omgevingsgeluid wordt waargenomen,
zoals spraak, machinegeluiden en
waarschuwingssignalen

• Spraakgestuurd menu
• Audio aansluiting voor externe radio
• Voorzien van de volgende functies:

volume van de niveau afhankelijke
functie, balans, instelbare vrijgave tijd,
equalizer, volume van de externe
aansluiting en externe ingangsmodus

• Gewicht: 400 gram
• Kleur: zwart
• Active -Volume functie
• PPT (Push to listen)-button op de

gehoorkap
• Demping: H=32, M=25, L=20, SNR=31

144255 Gehoorkap 3M Peltor Tactical XP
110911 Hygiëneset 3M Peltor HY79, voor diverse communicatiekappen

3M Peltor headset MT7H79A
• Oorkap met hoofdbeugel,

hoofdtelefoon, microfoon en
aansluitkabel (J11)

• Geschikt voor aansluiting op portofoon
middels spreeksleutel (niet
meegeleverd!)

• Microfoon met effectieve
ruiscompensatie voor duidelijk en
betrouwbare communicatie

• Demping: H=33, M=32, L=24, SNR=33 

110892 Headset 3M Peltor MT7H79A
110911 Hygiëneset 3M Peltor HY79, voor diverse communicatiekappen

Vervolg >>>
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3M Peltor headset 
MT7 H79F-50 ATEX
• Headset met EEx-certificatie volgens

ATEX-klasse EEx ib IIC T4
• Microfoon met effectieve

ruiscompensatie voor duidelijke en
betrouwbare communicatie

• Standaard J11-connector
• Kan door middel van aansluiting op een

spreeksleutel gebruikt worden met
diverse portofoons

• Demping: H=33, M=32, L=24, SNR=33

134704 Headset 3M Peltor MT7 H79F-50 ATEX

3M Peltor headset Tactical XP 
MT1H7F2-07
• Niveau afhankelijke functie waarmee

het onschadelijke omgevingsgeluid
wordt waargenomen, zoals spraak,
machine geluiden en
waarschuwingssignalen

• Kan door middel van aansluiting op een
spreeksleutel gebruikt worden met
diverse portofoons (niet meegeleverd!)

• Spraakgestuurd menu
• Audio aansluiting
• Voorzien van de volgende functies:

volume van de niveau afhankelijke
functie, balans, instelbare vrijgave tijd,
equalizer, volume van de externe
aansluiting en externe ingangsmodule

• Demping: H=32, M=25, L=20, SNR=31

159937 Headset 3M Peltor Tactical XP MT1H7F2-07
110911 Hygiëneset 3M Peltor HY79, voor diverse communicatiekappen

3M Peltor headset Tactical XP
MT1H7F-07-50 ATEX
• Headset met EEx-certificatie volgens

ATEX-klasse EEx ib IIC T4
• Niveau afhankelijke functie waarmee

het onschadelijke omgevingsgeluid
wordt waargenomen, zoals spraak,
machine geluiden en
waarschuwingssignalen

• Kan door middel van aansluiting op een
spreeksleutel gebruikt worden met
diverse portofoons (niet meegeleverd!)

• Spraakgestuurd menu
• Audio aansluiting
• Voorzien van de volgende functies:

volume van de niveau afhankelijke
functie, balans, instelbare vrijgave tijd,
equalizer, volume van de externe
aansluiting en externe ingangsmodule

• Gewicht: 400 gram
• Niveau afhankelijk functie
• Veel ruimte voor de oren
• Demping: H=32, M=25, L=20, SNR=31

159945 Headset 3M Peltor Tactical XP MT1H7F-07-50  ATEX
110911 Hygiëneset 3M Peltor HY79, voor diverse communicatiekappen

3M Peltor headset WS Tactical XP
MT1H7F2WS3 (Bluetooth)
• Elektronische niveau afhankelijke

Bluetooth headset
• Draadloze verbinding via Bluetooth met

intercom, GSM of DECT telefoon
• Niveau afhankelijke functie waarmee

het onschadelijke omgevingsgeluid
wordt waargenomen, zoals spraak,
machine geluiden en
waarschuwingssignalen

• Voorzien van de volgende functies:
volume van de niveau afhankelijke
functie, balans, instelbare vrijgave tijd,
equalizer, volume van de externe
aansluiting en externe ingangsmodule

• Hoofdband, Bluetooth
• Demping: H=32, M=25, L=20, SNR=31

159938 Headset 3M Peltor WS Tactical XP MT1H7F2WS3
110911 Hygiëneset 3M Peltor HY79, voor diverse communicatiekappen

Gehoorkappen met communicatie>>> Vervolg
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Toebehoren gehoorbescherming

3M Peltor hygiëneset HY100
Inlegviltjes voor alle Peltor gehoorkappen.

• Absorbeert zweet en vuil 
• Verhoogt de levensduur van de

gehoorkap
• Verpakking: doos à 100 paar

110905 Hygiëneset 3M Peltor HY100A

Howard Leight/Bilsom Cool 
hygiëneset 3456
Inlegviltjes voor Bilsom gehoorkappen.

• Absorbeert zweet en vuil 
• Verhoogt de levensduur van de

gehoorkap
• Verpakking: doos à 100 paar

110903 Hygiëneset Howard Leight/Bilsom Cool 3456

3M Peltor geluidsindicator NI-100
• Gewicht: 17 gram
• Oplaadbare batterij die tot 200 uur per

oplaadbeurt meegaat
• Levensduur van de batterij is circa 2

jaar na oplaadtijd
• Apparaat wordt automatisch

uitgeschakeld na 10 uur
• Door middel van led signaal word je

gewaarschuwd bij geluiden boven de
85 dB(a)

153622 Geluidsindicator 3M Peltor NI-100

3M Peltor geluidsmeter SD-200
• Norm: IEC 61672-1
• Materiaal: ABS/polycarbonaat
• Gewicht: 125 gram
• Grootte: 16,5 cm x 6,1 cm x 2,3 cm
• Compacte, lichtgewicht geluidsniveaumeter
• 53-7575 USB kabel en SD-WS windbescherming
• Groen/geel/rood gekleurde LED's corresponderen 

met het Optime waarschuwingssysteem
• Met geïntegreerde functie die het gemiddelde 

geluidsdrukniveau berekend
• Eenvoudig te bedienen
• Oplaadbare batterij

160057 Geluidsmeter 3M Peltor SD-200

Effectief educatiemiddel

De geluidsindicator kan gebruikt worden als
effectief educatiemiddel in het kader van het
programma van gehoorgeluid om de
werknemers te helpen begrijpen wanneer ze
gehoorbescherming moeten dragen.

Kijk voor meer informatie over
meetinstrumenten op pagina 80

TIP

Toebehoren gehoorkappen met communicatie

3M Peltor adapter 
met ATEX-certificatie
• Ex-klasse ATEX - Ex II 2 G Eex ib IIC T4

134705 Adapter 3M Peltor voor Motorola GP340/GP320

3M Peltor adapter WS FL6030-WS
• Voor aansluiting van Peltor WS headset

op spreeksleutel en portofoon. Vraag
uw contactpersoon naar alle
aansluitmogelijkheden

• Bluetooth adapter

159940 Adapter 3M Peltor WS FL6030-WS

3M Peltor communicatie 
flexkabel FL64-32
• Voor aansluiting van Peltor headset 

op Motorola portofoon 
type GP320/340/360/380

159939 Communicatie flexkabel 3M Peltor FL64-32
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Grenswaarden 

Bij adembescherming is het begrip ‘grenswaarde’ cruciaal. Een grenswaarde is de
maximaal aanvaarde concentratie van een stof of een gas op de werkplek. 
De grenswaarde is zó vastgesteld dat een werknemer, zijn gehele loopbaan lang,
gedurende acht uur per dag (of 40 uur per week), in deze concentratie mag werken,
zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid of zelfs de gezondheid van het
nageslacht van de werknemer. In werkomstandigheden onder de grenswaarde zijn
geen adembeschermingsmiddelen nodig.

Internationaal en nationaal
Internationaal is vastgesteld in hoeverre werknemers blootgesteld mogen worden aan
bepaalde stoffen of gassen. Voor een beperkt aantal stoffen is de waarde op Europees
niveau geregeld. Voor het merendeel van de stoffen hebben afzonderlijke nationale
overheden lijsten opgesteld met grenswaarden. Verschillende landen hanteren
verschillende aanduidingen, namelijk: 
• Nederland WPG (wettelijk publieke grenswaarde en private grenswaarde)
• België BWG (Belgische grenswaarde)
• Frankrijk VLEP (Valeur d’exposition professionnelle)
• Duits AGW (Arbeitsplatz Grenzwert)
• Internationaal TLV (Treshold Limit Value)

Protectiefactoren

Adembeschermingsmiddelen zijn voorzien van een protectiefactor. Deze geeft aan in
welke mate de lucht wordt gezuiverd van verontreiniging. De protectiefactor is de
verhouding tussen de concentratie schadelijke stof in de omgeving (dus buiten het
masker) en de concentratie daarvan in de ingeademde lucht. In de Europese normen is
de Nominale Protectiefactor (NPF) vastgesteld. Deze geeft aan welke
beschermingsgraad het adembeschermingsmiddel moet behalen. Of het middel dit

behaald, wordt getest in laboratoriumomstandigheden. Naast de NPF bestaan er nog
veel andere protectiefactoren, die iets zeggen over het inzetten van het middel in de
praktijk. Dit kan van land tot land en van situatie tot situatie verschillen. Een in de
praktijk praktische toepasbare protectiefactor is de TPF (Toegekende Protectiefactor)
zoals beschreven in de Britse norm BS 4275. In bijgaande tabel vindt u een overzicht
van zowel de NPF als deze TPF.

Adembescherming

Adembescherming valt in de hoogste klasse voor persoonlijke beschermingsmiddelen!

Zuurstof is een absolute voorwaarde om te kunnen leven. We kunnen enige tijd zonder
voedsel of drank, maar een gebrek aan zuurstof is snel fataal. Adembescherming gaat
echter verder dan dat. De lucht die we inademen moet zo schoon mogelijk zijn. Zelfs de
kleinste stofdeeltjes kunnen al grote schade aanrichten. Denk aan het gevaar van
asbest. Daarnaast kunnen in de omgeving aanwezige gassen en dampen een groot
risico vormen voor de gezondheid. Gevolg van onvoldoende maatregelen: een acute
vergiftiging op korte, of een ernstige ziekte op lange termijn. Niet voor niets wordt de
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de lucht gezien als een groot risico. Daarom zijn
alle adembeschermende producten ingedeeld in de pbm (persoonlijke
beschermingsmiddelen) klasse 3, de klasse met het grootste risico. 

De drie pbm categorieën

Categorie 1
Laag risico;
CE zelfcertificering.

Categorie 2
Ernstig risico;
Certificering door een bevoegde organisatie.
Hoog risico;

Categorie 3
Certificering door een bevoegde organisatie;
Quality Assurance;
Verplicht onderhoud en opleiding.

Protectiefactoren
NPF TPF* NPF TPF*

Stofmasker FFP1 4 4 Motoraangedreven TH1P 10 10
Stofmasker FFP2 12 10 Motoraangedreven TH2P 50 20
Stofmasker FFP3 50 20 Motoraangedreven TH3P 500 40
Filterend gelaatsstuk (ABEK)1 50 10 Motoraangedreven TH GAS 50/500** 20/40**
Filterend gelaatsstuk (ABEK)2 50 10 Motoraangedreven TM1P 20 10
Halfgelaatsmasker met P1 filter 4 4 Motoraangedreven TM1P 200 20
Halfgelaatsmasker met P2 filter 12 10 Motoraangedreven TM1P 2000 20/40***
Halfgelaatsmasker met P3 filter 50 20 Motoraangedreven TM GAS 200/2000*** 20/40***
Halfgelaatsmasker met gasfilter 50 10 Persluchtbron met luchtkap 50 20
Volgelaatsmasker met P1 filter 5 4 Persluchtbron met luchtkap 200 40
Volgelaatsmasker met P2 filter 20 10 Persluchtbron volmasker automaat 2000 2000
Volgelaatsmasker met P3 filter 1000 40 Ademluchttoestel 2000 2000
Volgelaatsmasker met gasfilter 2000 20

* Toegekende protectiefactor volgens BS 4275          ** Filterklasse 1 respectievelijk 2          *** Half- respectievelijk volgelaatsmasker

Bron: Richtlijn 89/686/EEG
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De eerste stap: risico’s vaststellen

Om tot de keuze voor de juiste adembescherming te komen, moet je de antwoorden op
een aantal kernvragen geven. Deze vragen zijn: 
• Is er voldoende zuurstof in de omgevingslucht aanwezig? Het zuurstofniveau moet

minimaal 19,5Vol% zijn.
• Bestaat er bij voldoende zuurstof een kans dat de hoeveelheid beschikbare zuurstof

verminderd? Dit kan bijvoorbeeld in besloten ruimten het geval zijn.
• Welke schadelijke stoffen kunnen er in de omgevingslucht zitten?
• In welke vorm zijn die schadelijke stoffen aanwezig: gasvormig, deeltjesvormig of een

mengsel van beide?
• In welke concentraties zijn deze stoffen aanwezig?

• Hebben de schadelijke stoffen geschikte waarschuwingseigenschappen, zoals een
herkenbare geur of smaak?

• Wat zijn de geldende grenswaarden?
• Zijn er naast adembescherming nog verdere beschermende maatregelen nodig?

Denk aan bijvoorbeeld oog- of gehoorbescherming.

Zuurstoftekort: een dodelijk risico
• Zuurstof speelt een vitale rol in het menselijke ademhalingssysteem;
• Het zuurstofniveau in de omgevingslucht zal bepalend zijn voor de keuze van

adembescherming: autonoom of filtering.

Keuze op basis van voorwaarden

Er zijn acht voorwaarden bepalend voor het juiste type adembescherming:
• Zuurstof in de omgeving > 19,5%

Het is belangrijk te beseffen dat filters niet voor meer zuurstof zorgen. 
Beneden een zuurstofpercentage van 19,5% is er gevaar voor de gezondheid.

• Concentratie < 0,5% voor klasse 2-filters
Klasse 2-filters filteren efficiënt tot een maximale concentratie gassen/dampen van 
0,5 Vol% of 5000 ppm. Ppm staat voor Parts Per Million, het aantal schadelijke
deeltjes per miljoen luchtdeeltjes. 5000 ppm geldt als bovengrens, zelfs al geeft de
formule grenswaarde x NPF of TPF een hogere waarde dan deze 5000.

• Concentratie < 0,1% voor klasse 1 filters
Klasse 1-filters filteren efficiënt tot een maximale concentratie gassen/dampen van 
0,1 Vol% of 1000 ppm. 1000 ppm geldt als bovengrens, zelfs al geeft de formule
grenswaarde x NPF of TPF een hogere waarde dan deze 1000.

• Reukgrens < grenswaarde
Er zijn verschillende manieren om te weten of een gasfilter verzadigd is. De gevaarlijke
stof ruiken of proeven is de meest onbetrouwbare. De reukgrens dient daarom veel
lager te liggen dan de grenswaarde. Zo is gewaarborgd dat medewerkers de stof op
tijd waarnemen. Zou de reukgrens van een stof gelijk zijn aan of zelfs boven de
grenswaarde liggen, dan is in een masker de schadelijke concentratie al bereikt.
Andere manieren om te weten of een gasfilter verzadigd is, is door middel van
metingen en/of berekening.

• Geen besloten ruimte
In besloten ruimten zijn de omstandigheden instabiel en onvoorspelbaar.
Zuurstofgehalte en –concentratie kunnen sterk variëren. In een besloten ruimte moet
daarom altijd met omgevingslucht onafhankelijke adembescherming worden gewerkt.
Tenzij nader onderzoek aangetoond (RI&E) dat een ander type adembescherming
voldoende bescherming geeft.

• Geen anomale substanties
Actieve kool in gasfilters is niet in staat om alle mogelijke stoffen af te vangen. 
Stoffen die niet zijn af te vangen, heten anomale substanties.

• Geen substanties waar speciale regelgeving voor bestaat
• Geen ongekende substanties of mengsels

Uiteraard moet eerst gekeken worden met welke stoffen medewerkers in aanraking
(kunnen) komen. Pas dan is de juiste filterkeuze te maken. Mengsels kunnen andere
eigenschappen vertonen dan hun afzonderlijke bestanddelen. Bij de filterkeuze zijn
mengsels dan ook aan te merken als ‘onbekend’. 
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Afhankelijke adembescherming

Dit type adembescherming is toe te passen onder de volgende voorwaarden:
• Zuurstof in de omgeving > 19,5%;
• Concentratie < 0,5% voor klasse 2 filters (5000 ppm);
• Concentratie < 0,1% voor klasse 1 filters (1000 ppm);
• Reukgrens < grenswaarde-ppm);
• Geen besloten ruimte;
• Geen substanties waar speciale regelgeving voor bestaat;
• Geen onbekende substanties of mengsels.

Ook dit type is weer onder te verdelen:

• Stofmaskers
Dit zijn cupvormige - of vouwbare onderhoudsvrije maskers. Ze worden over neus en
mond gedragen. Deze maskers geven alleen bescherming tegen deeltjes nevel, rook
en bepaalde vezels.

• Halfgelaatsmasker, volgelaatsmaskers en bijbehorende filters
Afhankelijk van de filterkeuze beschermen deze tegen deeltjes, nevels, rook,
bepaalde vezels, gas of combinaties ervan. Er zijn twee soorten half- en
volgelaatsmaskers:
a Half- en volgelaatsmaskers met merkeigen filteraansluitingen

Deze maken vaak gebruik van twee filters in plaats van één. Dit verbetert de
gewichtsverdeling op het masker en het zicht. Het nadeel is dat filters met
merkeigen aansluiting vaak slechts van klasse 1 zijn, omdat ze minder
filtercapaciteit hebben.

b Half- en volgelaatsmaskers met standaard schroefdraad 40 mm 
(EN 148-1)
Maskers en filters van dit type kunnen onderling worden uitgewisseld.

• Motoraangedreven systemen
Dit zijn systemen waarbij de lucht wordt aangezogen door filters met een ventilator.
Motorunits elimineren zo ademweerstand. De drager hoeft niet zelf door een filter te
ademen. Ze zijn geschikt voor baard- en brildragers (bij gebruik van kappen). Daarom
zijn ze vaak een goed alternatief voor stof-, half- en volgelaatsmaskers. Verder bieden
motorunits meer dan alleen adembescherming: slijpkappen, chemisch resistente
kappen, veiligheidshelmen, laskappen, etc. Ze geven alleen niet altijd een betere
bescherming dan maskers (zie tabel protectiefactoren op pagina 178). 

Afhankelijke en onafhankelijke adembescherming

De belangrijkste tweedeling als het gaat om adembescherming is:
• Omgevingsafhankelijke adembescherming. In dit geval wordt de aanwezige lucht gefilterd;
• Omgevingsonafhankelijke adembescherming. Hierbij wordt lucht van buiten de ‘besmette’ zone aangevoerd.

Afhankelijk van omgevingslucht Onafhankelijk van omgevingslucht
Filtering van omgevingslucht Niet autonoom Autonoom
Stofmasker, halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker en Ademlucht van persluchtleidingnet Gebruiker draagt ademlucht bij zich
motoraangedreven systemen met stof-, 
gas- of combinatiefilters! Luchtkappen of maskers (al dan niet Ademluchttoestellen en zuurstof-

met ademhalingsautomaat) met luchtslangen genererende toestellen
aangesloten op leidingluchtnet of ademluchtwagen

Voorwaarden voor gebruik Voorwaarden voor gebruik
• Zuurstof in de omgeving > 19,5% • Als aan de voorwaarden voor bescherming met filters niet wordt voldaan
• Concentratie < 0,5% voor klasse 2 filters (5000 ppm) • Indien er langdurig moet worden gewerkt.
• Concentratie < 0,1% voor klasse 1 filters (1000 ppm) • Voor interventies waar de situatie snel kan veranderen en onbekend is.
• Reukgrens < grenswaarde • Langdurig werk met organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C
• Geen besloten ruimte
• Geen substanties waar speciale regelgeving voor bestaat
• Geen substanties of mengsels die niet gekend zijn
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Gasfilterklassen en markeringen
Kleur- Type Toepassing Klasse Maximaal toegestane Norm
markering gasconcentratie**

A Organische gassen en dampen 1 1000 ppm (0,1 Vol%) EN 141 of EN 14387
(kookpunt > 65°C) 2 5000 ppm (0,5 Vol%) 

3 10000 ppm (1,0 Vol%)        
B Anorganische gassen en dampen (geen CO), 1 1000 ppm (0,1 Vol%) EN 141 of EN 14387

bijvoorbeeld Chloor, H2S, HCN, etc. 2 5000 ppm (0,5 Vol%) 
3 10000 ppm (1,0 Vol%)

E Zwaveldioxide en zure gassen en dampen 1 1000 ppm (0,1 Vol%) EN 141 of EN 14387
2 5000 ppm (0,5 Vol%) 
3 10000 ppm (1,0 Vol%) 

K Ammoniak en organische derivaten 1 1000 ppm (0,1 Vol%) EN 141 of EN 14387
van ammoniak 2 5000 ppm (0,5 Vol%) 

3 10000 ppm (1,0 Vol%) 
AX Organische gassen en dampen (kookpunt - Groep 1 100 ppm   Maximaal 40 minuten EN 371 of EN 14387

< 65°C) van stofgroepen 1 en 2 met Groep 1 500 ppm   Maximaal 20 minuten
laag kookpunt Groep 2 1000 ppm Maximaal 60 minuten 

Groep 2 5000 ppm Maximaal 20 minuten
NO-P3 Stikstofoxide, bijvoorbeeld NO, NO2, - Maximaal toegestane inzettijd 20 minuten EN 141 of EN 14387

NOX en deeltjes
Hg-P3 Kwikzilverdampen en deeltjes - Maximaal toegestane inzettijd 50 uur EN 141 of EN 14387
CO* Koolmonoxide - Plaatselijke richtlijnen DIN 3181*
Reactor Radioactief Jodium en deeltjes - Plaatselijke richtlijnen DIN 3181*
P3*
P Deeltjes 1 Inert zwevend stof grenswaarde van >10 mg/m³ EN 143

2 Schadelijke stof grenswaarde van > 0,1-10 mg/m³
3 Giftig stof met grenswaarde < 0,1 mg/m³ 

Bijvoorbeeld asbest, kankerverwekkers, sporen, 
enzymen, virussen en bacteriën.

* alleen kleurmarkering en type genormaliseerd        ** afhankelijk van het gelaatstuk

Wanneer zijn stoffilters verzadigd?
Stoffilters werken deels op het principe van mechanische filtratie. Een stoffilter is verzadigd wanneer de inademweerstand verhoogt. Als een gebruiker dit merkt, moet het filter
onmiddellijk worden vervangen.

Filters afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming wordt de omgevingslucht gezuiverd met filters. 
Hier onderscheiden we twee soorten: 
• Stoffilters en stofmaskers (ook wel deeltjesfilters genoemd);
• Gas- en dampfilters.
De beide filtertypen kunnen worden gecombineerd in een combinatiefilter.

Stoffilters en stofmaskers (deeltjesfilters)
Deze beschermen alleen tegen vaste en vloeibare deeltjes. De norm kent drie klassen:
• (FF)P1;
• (FF)P2;
• (FF)P3.
Deze indeling is gebaseerd op de filtercapaciteit van 95 liter/minuut. 
• P1 = 80%;
• P2 = 94%;
• P3 = 99,95%.

Let op
Filters voor bescherming tegen deeltjes van kankerverwekkende stoffen, 
deeltjes van radioactieve stoffen, bacteriën, virussen, enzymen en sporen, 
mogen absoluut maar één keer gebruikt worden.

Gas- en dampfilters
Gasfilters beschermen tegen gassen en dampen, maar niet tegen koolmonoxide.
Combinatiefilters beschermen tegen gassen, dampen en deeltjes. De norm EN 14387
onderscheidt drie filterklassen: 1, 2 en 3. De meest voorkomende zijn klasse 1 en
klasse 2.
• Gasfilter klasse 1;

De filtercapaciteit is geschikt voor een omgeving met een verontreiniging lager dan 
0,1 vol% = 1000 ppm. 

• Gasfilter klasse 2;
De filtercapaciteit is geschikt voor een omgeving met een verontreiniging lager dan 
0,5 vol% = 5000 ppm.

Filterbussen met zorg selecteren
Niet alle filterbussen zijn geschikt voor alle typen gassen en dampen. Er wordt
onderscheid gemaakt per gas type. Een overzicht hiervan met bijbehorende markering
vindt u in de tabel. Filterbussen zijn gemaakt van aluminium of kunststof. Ook kunnen
wij de aluminium filterbussen van Dräger innemen voor hergebruik. Vraag ernaar bij uw
vaste Customer Service medewerker.

Filters niet aan te bevelen bij stoffen met een lage grenswaarde 
Stoffen met een lage grenswaarde zijn zeer gevaarlijk. Dit zijn stoffen die al als
gevaarlijk worden beschouwd vanaf 10 deeltjes op 1 miljoen deeltjes. Het gevaar
hiervan neemt zelfs nog toe als werknemers in contact kunnen komen met vrij hoge
concentraties van de stof. Bij dergelijke stoffen is het niet aan te bevelen om met
filters te werken.

Indeling stoffilters
Indeling Bescherming tegen
P1/FFP1 Inert stof, rook en nevel die geen verandering teweegbrengen in de

structuur van de ademhalingswegen. Stofklasse 2a. 
Grenswaarde > 10 mg/m³.

P2/FFP2 Schadelijke stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen
aantasten. Stofklasse 2b. 
Grenswaarde tussen 10 mg/m³ en 0,1 mg/m³.

P3/FFP3 Hogere concentratie schadelijke stof, rook en nevel die
ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b. 
Grenswaarde tussen 10 mg/m³ en 0,1 mg/m³.

P3* Hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden in
het bloed: deeltjes van kankerverwekkende stoffen, deeltjes van
radioactieve stoffen, bacteriën, virussen, enzymen en sporen.
Stofklasse 2c. Grenswaarde < 0,1 mg/m³.

* P3 in combinatie met een volgelaatsmasker.

Bron: MSA SafetySCOPE ID-00-105.2NL/07/01.12,pag 47.
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Onafhankelijke adembescherming 

Adembeschermingsmiddelen in deze categorie zijn gebaseerd op aangevoerde lucht
van buiten de ‘besmette’ zone. Dit type adembescherming is toe te passen onder de
volgende voorwaarden:
• Als niet aan de voorwaarden voor bescherming met filters wordt voldaan;
• Als er langdurig moet worden gewerkt;
• Als de situatie snel kan veranderen en/of onbekend is;
• Bij langdurig werk met organische gassen en dampen met een kookpunt 

lager dan 65oC.

Dit type is onder te verdelen in:
• Aansluiting op leidingluchtnet

Bij deze toepassing wordt lucht uit het persluchtnet gebruikt. De lucht moet voldoen
aan EN 12021. Er wordt gewerkt met een luchtkap, een masker of een masker met
ademhalingsautomaat. Wordt er gewerkt met toxische stoffen (die dus een lage
grenswaarde hebben)? Of is er kans op zuurstofgebrek (zoals in besloten ruimten)? 
Dan is het aan te bevelen om te kiezen voor een overdruk-ademhalingsautomaat met
volgelaatsmasker. Voor minder gevaarlijke toepassingen is een systeem zonder
ademautomaat vaak voldoende.

• Ademluchttoestellen
Bij deze systemen neemt de werknemer de ademluchtflessen mee op de rug. 
De werknemer is dus flexibel en niet gekoppeld aan een vast systeem. 
De luchtvoorraad is beperkt. Deze toestellen worden steeds gebruikt in combinatie
met een ademhalingsautomaat en volgelaatsmasker. Het zijn de meest veilige
toestellen om in omgevingen te werken waar sprake is van risico op zuurstoftekort.
Voor het dragen van een ademluchttoestel zijn een training en een medische keuring
absoluut noodzakelijk.
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Belangrijkste normen voor adembescherming

Wegwerpmaskers
EN 149
Onderhoudsvrije stofmaskers met bescherming tegen deeltjes in 3 beschermklassen:
FFP1, FFP2 en FFP3. Op 1 augustus 2010 is een amendement van norm EN 149.2001
in werking getreden met betrekking tot herbruikbaarheid van het stoffilter R(reusable) of
NR(non reusable), markering EN 149:2001+A1:2009.
EN 405
Filterende halfgelaatsmaskers uit één geheel met ventielen voor bescherming tegen
gassen en deeltjes.

Herbruikbare maskers
EN 140
Herbruikbare half- en kwartgelaatsmaskers, voor gebruik met filters en toestellen voor
adembescherming.
EN 136
Volgelaatsmaskers voor gebruik met filters en toestellen voor adembescherming.
EN 148
Schroefdraad. Deze standaard beschrijft de verschillende connectietypes tussen het
pbm en filters tot de maskers. De meest voorkomende norm is EN 148-1 die
schroefdraad Rd40 x 1/7” omschrijft. 
EN 143
Deeltjesfilters voor adembeschermtoestellen met negatieve druk. Deze moeten doeltreffende
bescherming bieden tegen stof en vezels, de meeste soorten rook en bijvoorbeeld ook
bacteriën. Voor halfgelaatsmaskers die voldoen aan EN 140 of EN 136 volgelaatsmaskers.
3 Klassen: P1: Lage Filtratie, P2: Middelmatige filtratie en P3: Hoge filtratie.
EN 14387
Gas/damp filters. Gecombineerde filters voor adembeschermtoestellen met negatieve
druk. Deze filters worden volgens hun type en klasse geclassificeerd (zie tabel
gasfilterklassen). 3 categorieën komen overeen met de verschillende capaciteiten en
maximaal toegelaten concentratie toxines in vervuilde lucht categorie 1: 0,1%,
categorie 2: 0,5%, categorie 3: 1%.

EN 371 of EN 14387
AX gasfilters en gecombineerde filters tegen organische verbindingen met laag
kookpunt. (< 65°C). Deze patronen zijn bestemd voor éénmalig gebruik.

Motorunits
EN 12941 (voorheen EN 146)
Filtertoestellen met motorunits voor helmen of luchtkappen tegen deeltjes, gassen en
dampen, 3 categorieën voor alle uitrustingen: TH1, TH2 en TH3.
EN 12942 (voorheen EN 147)
Filtertoestellen met motorunits voor volgelaatsmaskers, halfgelaatsmaskers of
kwartgelaatsmaskers tegen deeltjes, gassen en dampen: 3 beschermcategorieën:
TM1, TM2 en TM3.

Toestellen met luchttoevoer en afdichting
EN 14594 (vervangt EN 1835, EN 12419, EN 270 en EN 139)
Ademtoestellen met continu debiet van perslucht via luchtslang – met halfmasker,
volmasker, loszittende vizieren en luchtkappen – de norm omvat vier klassen en iedere
klasse is beschikbaar in Light en Heavy Duty versie.

Ademluchttoestellen
EN 137
Ademluchttoestellen met perslucht, open circuit.
EN 145
Ademluchtautomaten met gesloten circuit en perslucht met zuurstof of perslucht met
zuurstofstikstof.
EN 1146
Evacuatietoestellen, open circuit afgedichte ademluchtautomaten met perslucht in
luchtkap.
EN 402
Evacuatietoestellen, open circuit, afgedichte ademluchtautomaten met perslucht en
volmasker of mondstuk.

Instructie en training

De Europese richtlijn EN 529 geeft aanwijzingen voor het functioneren van
adembeschermende middelen in de praktijk. Dit is een belangrijke richtlijn. Immers,
adembeschermende producten hebben alleen zin als ze: 
• Op de juiste manier worden gedragen;
• Goed worden onderhouden;
• Daadwerkelijk beschermen tegen de gevaren waaraan de drager is blootgesteld.

Zowel gebruikers als leidinggevenden moeten weten hoe met adembeschermende
middelen om te gaan. Het gaat dan om vragen als:
• Op welke plaats wordt het middel gebruikt? 
• Wat zijn de beperkingen van het middel? 
• Hoe moet het worden gedragen?

Intersafe Services B.V. verzorgt deze trainingen. Neem voor meer informatie contact op
met uw Customer Service medewerker.

Effectiviteit vaststellen: Fit-test

Met een Fit-test is vast te stellen of een bepaald adembeschermend middel ook echt de
bedoelde bescherming biedt. Deze test kan worden toegepast op stofmaskers (FFP3)
en op half- en volgelaatsmaskers. Hiermee stelt u vast of het middel goed aansluit op
het gelaat van de gebruiker en of er geen bescherming verloren gaat als gevolg van
lekkages langs de rand van het masker. Deze test is strikt persoonlijk en zal van
gebruiker tot gebruiker verschillende uitkomsten geven.

Meer informatie over Fit-testen leest u in het hoofdstuk Meetinstrumenten op 
pagina 85.
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Onderhoud 

Wie werkt met adembeschermende middelen, moet erop kunnen rekenen dat deze in
goede conditie zijn. Het kan van levensbelang zijn. Daarom zijn onderhoud en
regelmatige controle essentieel. Zowel werknemers als leidinggevenden spelen hier een
rol in. 

Zo raden we u aan de onderhoudsinstructies in de gebruiksaanwijzing nauwkeurig op
te volgen. U kunt er ook voor kiezen om het adembeschermingsmiddel ten minste één
keer per jaar te laten controleren bij een gecertificeerd servicestation. 
Intersafe Services B.V is u hierbij graag van dienst. 

Onderhoud
Norm Identificatie NPF Geadviseerde Intersafe merken Gebruikersonderhoud Onderhoud door 

beschermings- fabrikant of servicestation
factor in de 
praktijk (volgens 
BS 4275)

Filterend gelaatsstuk (stof) EN 149:2001 FFP1 4 4 3M, uvex, Honeywell, n.v.t. n.v.t
FFP2 12 10 Moldex, My-T-Gear
FFP3 50 20

Filterend gelaatsstuk (gas) EN 405:2002 FF(ABEK)1 50 10 3M, Moldex n.v.t. n.v.t
FF(ABEK)2 50 10

Kwart- of halfgelaats- EN 140:1998 P1 4 4 3M, MSA, Dräger, Optische controle op 1 x per jaar
masker met filter P2 12 10 Scott beschadiging voor en na 

P3 50 20 gebruik.  Grondige reiniging, controle van
Gasfilter 50 10 Reinigen na elk gebruik. ventielen en bandenstel.

Volgelaatsmasker EN 136 P1 5 4 3M, MSA, Dräger, Optische controle op 1 x per jaar
met filter P2 20 10 Scott beschadiging voor en na 

P3 1000 40 gebruik.  Grondige reiniging, controle van
Gasfilter 2000 20 Reinigen na elk gebruik. ventielen, vizier en bandenstel.

Lekdichtheidstest met certificaat.
Motoraangedreven EN 12941 THP1 10 10 3M, Scott, North, Optische controle op 1 x per jaar 
filterunit met THP2 50 20 Helmet Integrated beschadiging voor en na 
luchtkap/-helm THP3 500 40 Systems gebruik.  Grondige reiniging.

Gasfilter 50/500** 20/40** Reinigen na elk gebruik.  Controle binnenzijde unit
Controleren van luchtstroom op vervuiling.
voor elk gebruik.

Motoraangedreven EN 12942 TMP1 20 10 Scott, North Vervanging van afsluitringen,
filterunit met half- of TMP2 200 20 luchtslang en batterijen.
volgelaatsmasker TMP3 2000 20/40* Afstellen luchtstroom.

Gasfilter 200/2000* 20/40* Testrapport.
Persluchtbron EN 14594 50 20 Scott, 3M, North Optische controle op 1 x per jaar 
(ademlucht) met 200 40 beschadiging voor en na 
luchtkap gebruik. Grondige reiniging.

Reinigen na elk gebruik.  Vervanging filterelementen
Controleren van ademluchtset.
luchtstroom, werkdruk, 
en filterset voor elk gebruik. Controle van luchtslangen,

koppelingen, gelaatsafdichtingen, etc.
Testrapport.

Ademluchttoestel  EN 137 2000 2000 MSA Optische controle voor en Volgelaatsmasker minimaal 
met volgelaats- na elk gebruik.  1 x per jaar. 
masker

Reinigen masker na elk Ademluchtcilinder  1 x per jaar.
gebruik. Optische controle cilinder en 
Controle aanwezige lucht controle regelkraan en beveiligingen.
in cilinder en werkdruk
en werking fluitsignaal Ademluchttoestel minimaal 1 x per jaar.
voor elk gebruik.

Grondige reiniging.
Bij weinig gebruik, ademlucht Controle van alle leidingen en ventielen.
in de cilinder elk half jaar Lekdichtheidstest met certificaat.
vervangen.

* Half- respectievelijk volgelaatsmasker          ** Filterklasse 1 respectievelijk 2
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In drie stappen naar de juiste adembescherming

Stap 1: Stel vast welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en of de
zuurstofconcentratie voldoende is.
Gevaarlijke stoffen kunnen we in diverse verschijningsvormen aantreffen

Stap 2: Analyseer de risico’s van de gevaarlijke stoffen
De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Nu bekend is
welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is het zaak om ook de concentraties waarin
deze stoffen voorkomen vast te stellen. Pas als dit bekend is, kunnen adequate
maatregelen worden genomen om deze concentraties terug te brengen naar een voor
de gebruiker aanvaardbaar niveau. Hier komt het begrip protectiefactor opnieuw aan
de orde. Als de vastgestelde concentratie wordt gedeeld door de concentratie van
vastgestelde grenswaarde, dan is het resultaat de factor die nodig is om het juiste
beschermingsniveau vast te stellen. Bij de uiteindelijke productkeuze moet altijd een
product gekozen worden met een protectiefactor die hoger is dan de berekende factor. 
Naast het omlaag brengen van de concentraties is dit ook het moment om de risico’s
van de gevaarlijke stoffen vast te stellen en daarmee de keuze te maken voor een
afhankelijk of voor een onafhankelijk pbm.

Stap 3: Selecteer het juiste product
De keuze voor onafhankelijke of afhankelijke adembescherming is al bepaald door de
aard van de gevaarlijke stoffen in de omgeving en/of de omstandigheden waarin moet
worden gewerkt (besloten ruimten, voldoende zuurstof, etc.). De keuze voor het
uiteindelijke product wordt in eerste instantie bepaald door de protectiefactor. 
De uiteindelijke keuze moet worden gemaakt tussen de producten die overblijven als 
aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan. Op dit moment gaan andere
keuzecriteria een rol spelen. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan producten voor eenmalig
gebruik of herbruikbare producten. Ook de duur van de werkzaamheden is een belangrijk
criterium. Tot slot moet nog rekening worden gehouden met andere gevaren die op de
werkplek aanwezig zijn en waardoor ook bescherming moet worden geboden
bijvoorbeeld aan ogen en gelaat, hoofd en gehoor. Het gekozen pbm moet dan ook deze
bescherming bieden of anders in ieder geval met deze bescherming kunnen worden
gecombineerd.

Verschijningsvormen gevaarlijke stoffen
Type Omschrijving
Stof Ontstaat als vaste materialen vergruisd worden. Algemeen kan men stellen: hoe kleiner het stof, hoe gevaarlijker.
Nevel Ontstaat over het algemeen door condensatie van materiaal bij kamertemperatuur of door het opwervelen of verspuiten van een vloeistof.
Rook Ontstaat in de regel als vaste materialen onder inwerking van grote hitte ontleed worden.
Gas Gasfase van een stof met een kookpunt lager dan 20°C. Deze gassen kunnen zich snel over grote afstanden verspreiden.
Damp Dit is een gasvormige toestand van stoffen, die bij kamertemperatuur nog gedeeltelijk vloeibaar of vast zijn.

Producten die voldoen aan de ATEX richtlijn herkent u aan het volgende icoon:

Producten die regelmatig onderhoud nodig hebben herkent u aan het 
volgende icoon:



159993 Stofmasker 9432+ Aura
Speciaal ontworpen voor Food en Pharma
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks

159994 Stofmasker 9422+ Aura
Speciaal ontworpen voor Food en Pharma
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks

155749 Stofmasker 9312+ Aura
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks

155748 Stofmasker 9310+ Aura
Zonder uitademventiel
Doos à 20 stuks
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Opvouwbare stofmaskers 3M serie Aura 9300+ 

Nieuw filtermateriaal zorgt voor zeer lage ademweerstand.

Voorzien van 3M Coolflow uitademventiel:
• Minder warmte opbouw in het masker;
• Snelle afvoer van uitgeademde lucht.

Nieuw toppaneel voorkomt aandampen van de veiligheidsbril.

Elk masker individueel verpakt:
• Masker blijft schoon tot dat het in gebruik wordt genomen, 

ook als de dispenser in een vuile omgeving staat;
• Gemakkelijk en hygiënisch mee te nemen naar de werkplek.

Optimaal draagcomfort:
• Zachte binnenrand rond de neus;
• Voorgevormde pasvorm;
• Hoofdbanden waarvan de spanning afneemt tijdens het dragen.

• Norm: EN 149:2001, A1:2009
• Stoffilterklassen: FFP1(NPF:4), FFP2(NPF:12) of FFP3(NPF:50)
• Alle maskers uit deze serie hebben markering: NR D

Kinflap vereenvoudigt het opzetten van het masker.

155751 Stofmasker 9332+ Aura
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks

155741 Stofmasker 9322+ Aura
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks

155750 Stofmasker 9320+ Aura
Zonder uitademventiel
Doos à 20 stuks

R of NR?

Gevolg van de aanvulling A1:2009 op de EN 149 is dat
stofmaskers voorzien moeten zijn van de letter R of de
letters NR. R staat hier voor Reusable (herbruikbaar)
en NR voor Non Reusable (niet herbruikbaar).
Stofmaskers met de markering R mogen gedurende
meerdere shifts door dezelfde gebruiker worden
ingezet, mits deze schoon worden opgeslagen en het
mogelijk is om het masker te reinigen op de
contactpunten met het gelaat.

TIP
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113967-ML Stofmasker 8835
3M Premium stofmasker
Markering R D (Reusable stofmasker)
Met uitademventiel
Doos à 5 stuks

Voorzien van 3M Coolflow uitademventiel:
• Minder warmte opbouw in het masker;
• Snelle afvoer van uitgeademde lucht.

Optimaal draagcomfort:
• Zachte binnenrand helemaal rondom;
• Eenvoudig bij te stellen neusbeugel;
• Individueel instelbare hoofdbanden.

Maskers met markering R worden aangemerkt als Reusable:
• Voor meerdere shifts te gebruiken;
• Binnenrand kan worden gereinigd met 3M reinigingsdoek 105 (110421).

Voorgevormde stofmaskers 3M series 8800, 8300 en 9900

110651 Stofmasker 9926
3M Classic stofmasker
Markering NR D 
Met actief kool tegen lage concentraties anor-
ganische (zure) dampen (beneden grenswaarde)
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks

110646 Stofmasker 9925
3M Classic stofmasker
Markering NR D 
Met actief kool tegen lage concentraties lasrook
en Ozon (beneden grenswaarde)
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks

110652 Stofmasker 9928
3M Premium stofmasker
Markering R D (Reusable stofmasker)
Met actief kool tegen lage concentraties lasrook 
(beneden grenswaarde)
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks

110639 Stofmasker 8825
3M Premium stofmasker
Markering R D (Reusable stofmasker)
Met uitademventiel
Doos à 5 stuks

152802 Stofmasker 8310
3M Classic stofmasker
Markering NR D 
Zonder uitademventiel
Doos à 10 stuks

152491 Stofmasker 8312
3M Classic stofmasker
Markering NR D 
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks

152492 Stofmasker 8320
3M Classic stofmasker
Markering NR D 
Zonder uitademventiel
Doos à 10 stuks

152493 Stofmasker 8322
3M Classic stofmasker
Markering NR D 
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks

• Norm: EN 149:2001, A1:2009
• Stoffilterklassen: FFP1(NPF:4), FFP2(NPF:12) of FFP3(NPF:50)
• Maskers uit deze serie hebben markering: R D of NR D



Honeywell stofmaskers

Artikelnummer Serie Type Filterklasse Markering Uitademventiel NPF Verpakking Overige informatie

113966 Premium 5321 R D ja 50 Doos à 5 stuks Beschikbaar in maat EL en ML

113963 Premium 5221 R D ja 12 Doos à 5 stuks Beschikbaar in maat EL en ML

113962 Premium 5211 NR D ja 12 Doos à 20 stuks

113957-ML Premium 5110 NR D nee 4 Doos à 20 stuks

113964-ML Premium 5251 NR D ja 12 Doos à 5 stuks Met actief kool dat beschermt 
tegen lage concentraties 
organische (OV) dampen 
(beneden grenswaarde).

113965-ML Premium 5261 NR D ja 12 Doos à 20 stuks Met actief kool dat beschermt 
tegen lage concentraties 
anorganische (AV) dampen 
(beneden grenswaarde).

Moldex stofmaskers

Artikelnummer Serie Type Filterklasse Markering Uitademventiel NPF Verpakking Overige informatie

129720 AIR plus 3405 R D ja 50 Doos à 5 stuks

152269 AIR 3205 en 3255 NR D ja 50 Doos à 10 stuks Beschikbaar in 
maat ML en S

152271 AIR 3105 en 3155 NR D ja 12 Doos à 10 stuks Beschikbaar in
maat ML en S

129721 Classic 2405 NR D ja 12 Doos à 20 stuks

129707 Classic 2360 NR D nee 4 Doos à 20 stuks

Alle Moldex stofmaskers zijn PVC-vrij
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Stofmaskers Honeywell en Moldex

Alle Honeywell stofmaskers zijn siliconen-, latex- en PVC-vrij

Protectiefactoren 
van stofmaskers

*Toegekende protectiefactor volgens BS 4275

TIP

NPF TPF*
Stofmasker FFP1 4 4
Stofmasker FFP2 12 10
Stofmasker FFP3 50 20
Filterend gelaatsstuk (ABEK)1 50 10

Het uitademventiel

Veel stofmaskers zijn uitgerust met een ventiel.
Door dit ventiel kan de lucht alleen van binnen
naar buiten. Stofmaskers met zo’n uitademventiel
voeren de uitgeademde lucht gemakkelijker af en
daarmee wordt onnodige opbouw van vocht en
warmte in het masker voorkomen.

TIP



151444 Stofmasker silv-Air 7100 zilvergrijs
uvex pro stofmasker
Markering NR D (Non Reusabele stofmasker)
Zonder uitademventiel
Doos à 20 stuks

151448 Stofmasker silv-Air 7210 zilvergrijs
uvex pro stofmasker
Markering NR D (Non Reusabele stofmasker)
Met uitademventiel
Doos à 15 stuks
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Voorgevormde stofmaskers uvex series silv-Air exxcel en silv-Air pro

151451 Stofmasker silv-Air 7320 zilvergrijs
uvex pro stofmasker 
Markering R D (Reusable stofmasker)
Met actief kool tegen lage concentraties
organische dampen (beneden grenswaarde)
Met uitademventiel
Doos à 5 stuks

154698 Stofmasker silv-Air 7212 wit
uvex pro stofmasker
Markering NR D (Non Reusabele stofmasker)
Met uitademventiel
Doos à 15 stuks

154700 Stofmasker silv-Air 7312 wit
uvex pro stofmasker
Markering R D (Reusable stofmasker)
Met uitademventiel
Doos à 5 stuks

151450 Stofmasker silv-Air 7310 zilvergrijs
uvex pro stofmasker
Markering R D (Reusable stofmasker)
Met uitademventiel
Doos à 5 stuks

De extra kamers die op het masker zijn geplaatst, geven het masker
meer volume:
• Minder ademweerstand;
• Merkbaar lagere temperatuur in het masker.

De uvex silv-Air stofmaskers zijn ontworpen om te dragen in
combinatie met uvex veiligheidsbrillen en uvex ruimzichtbrillen.

De zilvergrijze kleur voorkomt dat het masker er vervuild uit gaat
zien. Hierdoor neemt de gebruikstijd toe.

Optimaal draagcomfort:
• Zachte binnenrand helemaal rondom (FFP3);
• Individueel instelbare hoofdbanden (FFP3).
• Geen neusbeugel, bijstellen na het opzetten is niet meer nodig (FFP1 en FFP2);
• Neusuitsparing: zorgt voor een ideale afdichting bij bijna elke neusvorm (FFP1 en FFP2).

Alle FFP3 uvex stofmaskers zijn voorzien van markering R
(Reusable):
• Voor meerdere shifts te gebruiken;
• Binnenrand kan worden gereinigd met een reinigingsdoekje.

Alle uvex modellen in de klassse FFP1 en FFP2 zijn metaal vrij.

• Norm: EN 149:2001, A1:2009
• Stoffilterklassen: FFP1(NPF:4), FFP2(NPF:12) of FFP3(NPF:50)
• Maskers uit deze serie hebben markering: R D of NR D

151452 Stofmasker Silv-Air 7330
Markering R D (Reusable stofmasker)
Met uitademventiel
Doos à 3 stuks
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advertentie



154849 Stofmasker My-T-Gear Mask 322
My-T-Gear voorgevormd cupmasker
Markering NR D (NonReusable stofmasker)
Met actief kool tegen lage concentraties
organische dampen (beneden grenswaarde)
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks
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Stofmaskers My-T-Gear 

154848 Stofmasker My-T-Gear Mask 312
My-T-Gear voorgevormd cupmasker
Markering NR D (Non Reusable stofmasker)
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks

154850 Stofmasker My-T-Gear Mask 313
My-T-Gear voorgevormd cupmasker
Markering NR D (Non Reusable stofmasker)
Met uitademventiel
Doos à 5 stuks

154846 Stofmasker My-T-Gear Mask 301
My-T-Gear voorgevormd cupmasker
Markering NR D (Non Reusable stofmasker)
Zonder uitademventiel
Doos à 20 stuks

154847 Stofmasker My-T-Gear Mask 302
My-T-Gear voorgevormd cupmasker
Markering NR D (Non Reusable stofmasker)
Zonder uitademventiel
Doos à 20 stuks

154851 Stofmasker My-T-Gear Mask 412
My-T-Gear vouwmasker
Markering NR D (Non Reusable stofmasker)
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks

My-T-Gear: De nieuwe norm in personal safety!

Stofmaskers in betaalbare kwaliteit.

Voorzien van hoogwaardig uitademventiel:
• Minder warmte opbouw in het masker;
• Snelle afvoer van uitgeademde lucht.

Individueel instelbare hoofdband.

• Norm: EN 149:2001, A1:2009
• Stoffilterklassen: FFP1(NPF:4), FFP2(NPF:12) of FFP3(NPF:50)
• Maskers uit deze serie hebben markering: NR D

Kleurmarkering geeft filterklasse aan:
• FFP1: wit;
• FFP2: geel;
• FFP3: rood.

154852 Stofmasker My-T-Gear Mask 413
Vouwmasker
Markering NR D (Non Reusable stofmasker)
Met uitademventiel
Doos à 10 stuks
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JSP

JSP Filterspec stofmasker met veiligheidsbril
Stijlvolle combinatie van stofmasker met een
veiligheidsbril. Nooit meer problemen om deze twee
samen te dragen.
• Norm maskers: EN 1827: 1999 + A1:2009
• Filterklasse: FMP2 NR of FMP3 NR
• NPF: FMP2-12 en FMP3-50
• Norm veiligheidsbril: EN 166.1.F
Masker:
• Lichtgewicht en economisch
• Filterhouder is herbruikbaar, alleen het filter moet

worden vervangen
• Verkrijgbaar in twee filterklassen en met of zonder

uitademventiel
• Ook te verkrijgen met geurfilter
Bril:
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Bril is individueel instelbaar voor optimaal comfort
• Lens is voorzien van anti-kras en anti-fog coating

153611 Stofmasker Filterspec, met 3 FMP3 V filters met uitademventiel en bril met
heldere PC lens

153606 Stofmasker Filterspec, met 3 FMP2 V filters met uitademventiel en bril met
heldere PC lens

153558 Stofmasker Filterspec, met 3 FMP2 filters zonder uitademventiel en bril met
heldere PC lens

153557 Stofmasker Filterspec, met 3 FMP2 OV (geur)filters met uitademventiel en
bril met heldere PC lens

Vervangfilters 

153339 Vervangfilters FMP3 V voor Filterspec(Pro) met uitademventiel, 
doos à 10 stuks

153338 Vervangfilters FMP2 V voor Filterspec(Pro) met uitademventiel, 
doos à 10 stuks

153463 Vervangfilters FMP2 voor Filterspec(Pro) zonder uitademventiel, 
doos à 10 stuks

153614 Vervangfilters FMP2 OV voor Filterspec(Pro) met uitademventiel en
geurfilter, doos à 10 stuks

JSP Filterspec Pro stofmasker met ruimzichtbril
Stijlvolle combinatie van stofmasker met een
ruimzichtbril. Nooit meer problemen om deze twee
samen te dragen.
• Norm maskers: EN 1827:1999 +

A1:2009
• Filterklasse: FMP2 NR of FMP3 NR
• NPF: FMP2-12 en FMP3-50
• Norm ruimzichtbril: EN 166.1.B.T
Masker:
• Lichtgewicht en economisch
• Filterhouder is herbruikbaar, alleen het filter moet

worden vervangen
• Verkrijgbaar in twee filterklassen en met of zonder

uitademventiel
• Ook te verkrijgen met geurfilter
Ruimzichtbril:
• Materiaal lens: polycarbonaat
• Lens is voorzien van anti-kras en anti-fog coating

153613 Stofmasker Filterspec Pro, met 3 FMP3 V filters met uitademventiel en
ruimzichtbril met heldere PC lens

153610 Stofmasker Filterspec Pro, met 3 FMP2 V filters met uitademventiel en
ruimzichtbril met heldere PC lens

153609 Stofmasker Filterspec Pro, met 3 FMP2 filters zonder uitademventiel en
ruimzichtbril met heldere PC lens

153612 Stofmasker Filterspec Pro, met 3 FMP2 OV (geur)filters met uitademventiel
en ruimzichtbril met heldere PC lens

Vervangfilters 

153339 Vervangfilters FMP3 V voor Filterspec(Pro) met uitademventiel, 
doos à 10 stuks

153338 Vervangfilters FMP2 V voor Filterspec(Pro) met uitademventiel, 
doos à 10 stuks

153463 Vervangfilters FMP2 voor Filterspec(Pro) zonder uitademventiel, 
doos à 10 stuks

153614 Vervangfilters FMP2 OV voor Filterspec(Pro) met uitademventiel en
geurfilter, doos à 10 stuks

3M

3M 4000 Serie
• Norm: EN 405: 2002
• NPF: 50 (met uitzondering van 4251)
• Gas-, damp- en stofmasker uit één geheel 
• Materiaal: TPE
• Lage ademweerstand en snelle afvoer van lucht
• Met twee inademventielen en

parabolisch uitademventiel
• In hermetisch afgesloten verpakking

voor langere houdbaarheid

110629 Filterend gelaatstuk 4251, FFA1P2D
110630 Filterend gelaatstuk 4277, FFABE1P3D
110632 Filterend gelaatstuk 4255, FFA2P3D
110633 Filterend gelaatstuk 4279, FFABEK1P3D

Moldex

Moldex 5000 serie
• Norm: EN 405:2002
• NPF: 50 (met uitzondering van 5174)
• Materiaal: PP
• Gas-, damp- en stofmasker uit één

geheel
• In gesloten verpakking te bewaren tot

aangegeven datum, na openen
beperkte gebruiksduur

159982 Filterend gelaatsstuk 5174, FFA1P2 R D
159980 Filterend gelaatsstuk 5984 M/L, FFABEK1P3 R D
159981 Filterend gelaatsstuk 5584, FFA2P3 R D

Protectiefactoren van half- en volgelaatsmaskers: TIPNPF TPF*
Filterend gelaatsstuk (ABEK)1 50 10
Filterend gelaatsstuk (ABEK)2 50 10
Halfgelaatsmasker met P1 filter 4 4
Halfgelaatsmasker met P2 filter 12 10
Halfgelaatsmasker met P3 filter 50 20
Halfgelaatsmasker met gasfilter 50 10
Volgelaatsmasker met P1 filter 5 4
Volgelaatsmasker met P2 filter 20 10
Volgelaatsmasker met P3 filter 1000 40
Volgelaatsmasker met gasfilter 2000 20

* Toegekende protectiefactor volgens BS 4275
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MSA
MSA halfgelaatsmasker Advantage 410
Met de introductie van de MSA Advantage® 410 serie halfgelaatsmaskers brengt MSA een
product dat hoog scoort in termen van veiligheid, van draagcomfort en van innovatie. De
gebruiker zal onmiddellijk de gebruiksvriendelijkheid van dit masker herkennen.
• Norm: EN 140
• Universele schroefdraad conform EN 148-1
• Gewicht: circa 175 gram
• Gelaatsstuk vervaardigt uit één stuk en gemaakt van 

een combinatie van siliconen en hoogwaardig kunststof
• Hoofdband uit één stuk waardoor drukpunten op hoofd 

en gezicht worden uitgesloten
• Nekband, intuïtief sluitend
• Extra brede banden verhogen het draagcomfort en 

stabiliseren het masker op het gelaat
• Innovatieve bandenklem. Voor het snel en eenvoudig 

omschakelen van lock-down naar drop-down
• Verkrijgbaar in 3 maten S, M en L

154435 Halfgelaatsmasker Advantage 410

MSA Volgelaatsmaskers Ultra Elite
• Norm: EN 136 class 3
• Schroefdraadaansluiting filterbus

conform EN 148-1
• Materiaal: hycar of siliconenrubber
• Optimale pasvorm 
• De panoramische ruit van

polycarbonaat is geheel vervormingsvrij
en heeft perfecte optische
eigenschappen

• Door de unieke flow van de ruit in het
masker, beslaat dit masker niet

110570 Volgelaatsmasker Ultra Elite, hycar
154496 Volgelaatsmasker Ultra Elite, hycar, maat S
110571 Volgelaatsmasker Ultra Elite, siliconenrubber
130992 Wegtrekruitjes Ultra Elite, zelfklevend, pak à 10 stuks

MSA Volgelaatsmasker 3S
• Optimale pasvorm
• Norm: EN 136 class 3
• Schroefdraadaansluiting filterbus

conform EN 148-1
• Materiaal: hycar of siliconenrubber

110569 Volgelaatsmasker 3S hycar
110573 Volgelaatsmasker 3S hycar, maat S
110572 Volgelaatsmasker 3S siliconen
153790 Ruit volgelaatsmasker 3S, polycarbonaat, pak à 10 stuks
130993 Wegtrekruitjes 3S, zelfklevend, zak à 10 stuks

MSA Volgelaatsmasker 3S Basic plus
• Norm: EN 136 class 2
• Schroefdraadaansluiting filterbus

conform EN 148-1

110574 volgelaatsmasker 3S Basic Plus

Artikel Artikelnummer MSA Type Uitvoering Materiaal Kleurmarkering filter Norm

Stoffilters 110724 10094376 Plex Tec P3 kunststof EN 143

Gasfilters 110700 1040000 type 90 A2 aluminium EN 14387
130970 1041000 type 90 A2B2 aluminium EN 14387
130971 1042000 type 90 E2 aluminium EN 14387
130972 1045000 type 90 K2 aluminium EN 14387
130973 1051000 type 90 AX-A2 aluminium EN 14387
110701 1040713 type 90 A2B2E2K1 aluminium EN 14387
130974 1051700 type 90 A2B2E2K2 aluminium EN 14387

Combinatiefilter 130978 1106000 type 93 A2P3 aluminium EN 14387
130980 1070000 type 93 A2B2P3 aluminium EN 14387
130981 1112000 type 93 K2P3 aluminium EN 14387
130979 1070708 type 93 AXP3 aluminium EN 14387
130982 1070705 type 93 A2B2E2K1HgP3 aluminium EN 14387
110697 1070707 type 93 A2B2E2K2HgP3 aluminium EN 14387
130983 1071000 type 93 HgP3 aluminium EN 14387
130984 1018905 type 93 NOCOP3 aluminium DIN 3181*
130985 1070701 type 93 ReactorP3 aluminium DIN 3181*
130986 1070704 type 93 B2 Reactor P3 aluminium DIN 3181*
130988 1018700 type 93 A1B2E2K1CONOHg-P3 aluminium EN 14387
130975 1061000 type 92 A2P2 aluminium EN 14387
130976 1062000 type 92 A2B2P2 aluminium EN 14387
130977 1061702 type 92 A2B2E2K1P2 aluminium EN 14387
110634 1061703 type 92 A2B2E2K2P2 aluminium EN 14387

MSA stof-, gas- en combinatiefilters met universele schroefdraad EN 148-1

* Alleen kleurmarkeringen en type genormaliseerd. Zie tabel pagina 181 voor uitleg kleurmarkering
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Scott

Scott Volgelaatsmaskers Vision 1000
• Norm: EN 136 class 2
• Schroefdraadaansluiting filterbus

conform EN 148-1
• Materiaal: siliconen
• Leverbaar in 3 maten: S, M en L

130995 Volgelaatsmasker Vision 1000, maat S
130996 Volgelaatsmasker Vision 1000, maat M
130997 Volgelaatsmasker Vision 1000, maat L

Scott Volgelaatsmasker Sari NR
• Norm: EN 136 class 3
• Schroefdraadaansluiting filterbus

conform EN 148-1
• Materiaal: natuurrubber

110653 Volgelaatsmasker Sari NR, natuurrubber
110658 Ruit Sari, polycarbonaat

110664 Wegtrekruitjes Sari, pak à 10 stuks

Artikel Artikelnr Scott Type Uitvoering Materiaal Kleurmarkering filter Norm

Stoffilter 110674 052670 PF10 P3 kunststof EN 143

Gasfilter 110688 042870 GF22 A2 aluminium EN 14387
110689 042871 GF22 B2 aluminium EN 14387
110690 042972 GF32 E2 aluminium EN 14387
110691 042873 GF22 K2 aluminium EN 14387
110692 042874 GF22 A2B2 aluminium EN 14387
110693 042970 GF32 AX aluminium EN 14387
110694 042979 GF32 A2B2E2K2 aluminium EN 14387

Combinatiefilter 110682 042670 GF22 A2P3 aluminium EN 14387
110684 042674 GF22 A2B2P3 aluminium EN 14387
110683 042671 GF22 B2P3 aluminium EN 14387
110725 042673 GF22 K2P3 aluminium EN 14387
110726 043072 GF32 E2P3 aluminium EN 14387
110685 042770 GF32 AXP3 aluminium EN 14387
110686 042777 GF32 ReactorHgP3 aluminium DIN 3181*
152216 042778 GF22 A1E1HgP3 aluminium EN 14387
154696 042678 GF22 A2B2E1P3 aluminium EN 14387
110687 042799 GF32 A2B2E2K2P3 aluminium EN 14387
110675 052692 - Voorfilter inclusief houder aluminium niet van toepassing

Scott Pro 2000 stof-, gas- en combinatiefilters met universele schroefdraad EN 148-1

* Alleen kleurmarkeringen en type genormaliseerd. Zie tabel pagina 181 voor uitleg kleurmarkering

AX-filters

AX-filters zijn gasfilters die worden gebruikt voor
gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65oC.
De gebruiksduur van deze filters is zeer beperkt en
hangt af van de gasgroep waarin het gas, dat gefilterd
moet worden, valt. Meer informatie over dit onderwerp
is op uw verzoek beschikbaar.

TIP
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Dräger

Dräger Halfgelaatsmasker 
X-plore 4340 Serie
• Norm: EN 140
• Schroefdraadaansluiting filterbus

conform EN 148-1
• Materiaal: TPE
• Gewicht: 90 gram
• Leverbaar in twee maten: SM, ML

130961 Halfgelaatsmasker X-plore 4340, maat SM
130960 Halfgelaatsmasker X-plore 4340, maat ML

Dräger halfgelaatsmasker 
X-plore 4740 Serie
• Norm: EN 140
• Schroefdraadaansluiting filterbus

conform EN 148-1
• Materiaal: siliconen
• Gewicht: 160 gram
• Voorzien van een kunststof hardbody 
• Dit masker is het voormalige

halfgelaatsmasker Combitox Nova

110398 Halfgelaatsmasker X-plore 4740

Dräger Volgelaatsmasker 
X-plore 6500 Serie
• Norm: EN 136 class 2 (model 6530),

class 3 (model 6570 en 6530 met
triplex ruit)

• Schroefdraadaansluiting filterbus
conform EN 148-1

• Materiaal: EPDM of siliconen
• Met dubbele afsluitrand 
• Voorzien van RVS spreekdiafragma 
• Te combineren met vouwslang voor

extra bewegingsvrijheid en comfort
• Bestand tegen werken met chemicaliën

en temperaturen tot 900°C 
• Dit masker is het voormalige

volgelaatsmasker Panorama Nova

110403 Volgelaatsmasker X-plore 6530
110404 Volgelaatsmasker X-plore 6570, siliconen
130962 Volgelaatsmasker X-plore 6530, triplex ruit

128568 Ruit X-plore 6300 en 6500, polycarbonaat
130963 Ruit X-plore 6530 en 6570, triplex

Dräger Volgelaatsmasker 
X-plore 6300 Serie
• Norm: EN 136 class 2
• Schroefdraadaansluiting filterbus

conform EN 148-1
• Materiaal: neopreen
• Met dubbele afsluitrand 
• Te combineren met vouwenslang voor

extra bewegingsvrijheid en comfort. 
• Dit masker is het voormalige

volgelaatsmasker Panorama Nova
Standaard

110405 Volgelaatsmasker X-plore 6300

128568 Ruit X-plore 6300 en 6500, polycarbonaat

Artikel Artikelnummer Dräger Type Uitvoering Materiaal Kleurmarkering filter Norm

Stoffilter 110457 6732974 type 1140 P3 kunststof EN 143

Gasfilter 110481 6738855 type 940 A2 aluminium EN 14387
110485 6738779 type 940 A2B2 aluminium EN 14387
110616 6738856 type 940 K2 aluminium EN 14387
110619 6738863 type 1140 AX aluminium EN 14387
110620 6738782 type 1140 AX-B2 aluminium EN 14387
110488 6738802 type 940 A2B2E2K1 aluminium EN 14387
110492 6738804 type 1140 A2B2E2K2 aluminium EN 14387

Combinatiefilter 110490 6738860 type 1140 A2P3 aluminium EN 14387
110491 6738783 type 1140 A2B2P3 aluminium EN 14387
110493 6738862 type 1140 AXP3 aluminium EN 14387
110494 6738815 type 1140 A2B2E2K1HgP3 aluminium EN 14387
110486 6738797 type 1140 A2B2E2K2HgP3 aluminium EN 14387
110487 6738814 type 1140 A2B2E2K2CONOHg-P3 aluminium EN 14387

Dräger stof-, gas- en combinatiefilter met universele schroefdraad EN 148-1

* Alleen kleurmarkeringen en type genormaliseerd. Zie tabel pagina 181 voor uitleg kleurmarkering
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3M

3M halfgelaatsmaskers 7500 Serie
• Norm: EN 140: 1998
• Materiaal: siliconen
• Leverbaar in drie maten (S/M/L)
• Uitvoering met twee filters (twinfilter)

voor betere gewichtsverdeling en meer
zicht op de werkplek

• De maskers kunnen worden
gecombineerd met de 3M 2000, 5000
en 6000 serie filters

114812 Halfgelaatsmasker 7500

Onderdelen
130295 Inademventiel 7500-serie, pak à 10 stuks
130296 Uitademventiel 7500-serie, pak à 10 stuks
110429 Afdichtring, bajonetaansluiting, voor half- en volmaskers
130294 Hoofdbandenstel 7500 serie
130297 Filterhouder 7500 serie

3M  halfgelaatsmaskers 6000 Serie
• Norm: EN 140: 1998
• Materiaal: niet allergeen rubber
• Leverbaar in drie maten (S/M/L)
• Onderhoudsarm 
• Lichtgewicht 
• Uitvoering met twee filters (twinfilter)

voor betere gewichtsverdeling en meer
zicht op de werkplek

• De maskers kunnen worden
gecombineerd met de 3M 2000, 5000
en 6000 serie filters

114811 Halfgelaatsmasker 6000

Onderdelen
110427 Uitademventiel 6000 serie
110428 Inademventiel 6000 serie
110429 Afdichtring, bajonetaansluiting, voor half- en volmaskers
130292 Hoofdbandenstel halfmasker voor 6100, 6200, 6300

3M volgelaatsmaskers 6000 Serie
• Norm: EN 136
• Materiaal: siliconen
• Leverbaar in drie maten (S/M/L)
• Met spreekdiafragma, waardoor 

spraakverstaanbaarheid wordt bereikt
• Met Coolflow uitademventiel voor

lagere ademweerstand en minder vocht
en warmte in het masker

• Uitvoering met twee filters (twinfilter)
voor betere gewichtsverdeling en meer
zicht op de werkplek

• De maskers kunnen worden
gecombineerd met alle 3M filters met
bajonetaansluiting

114815 Volgelaatsmasker 6000

Onderdelen
110426 Vensterbeschermer 6000 serie
110427 Uitademventiel 6000 serie
110428 Inademventiel 6000 serie
110429 Afdichtring, bajonetaansluiting, voor half- en volmaskers
110430 Hoofd/nekband 6000 volmaskers
130293 Onderhoudsset volgelaatsmasker 6000, met venster, ventielen en

bajonetkoppelingen

3M volgelaatsmaskers 7000 Serie
• Norm: EN 136
• Materiaal: siliconen
• Met spreekdiafragma, waardoor een

prima spraakverstaanbaarheid wordt
bereikt

• Duurzaam 
• Uitvoering met twee filters (twinfilter)

voor betere gewichtsverdeling en meer
zicht op de werkplek

• De maskers kunnen worden
gecombineerd met alle 3M filters met
baljonetaansluiting

110399 Volgelaatsmasker 7000

Onderdelen
130304 Ruit 7907S
110596 Vensterbeschermer 7907S
110431 Inademventiel 7000 serie
110432 Uitademventiel 7000 serie
130299 Hoofdbandenstel 7907S
130300 Spreekdiafragmakit 7907S, per paar
110429 Afdichtring, bajonetaansluiting, voor half- en volmaskers
130305 Bevestigingsrand venster 7907S
130301 Uitademventieldeksel 7907S

Gebruik maskers en filters

Gebruik maskers en filters niet in besloten ruimten
en alleen bij een zuurstofconcentratie van 
19,5 Vol% of meer. 

TIP
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3M stoffilters 2000 Serie
• Norm: EN 143: 2001
• Lichtgewicht 
• Lage ademweerstand door het gebruik

van de filters aan beide kanten
• Het bajonetsysteem zorgt voor een

precieze en veilige vergrendeling
• Geschikt voor alle 3M half- en

volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 serie

110434 Stoffilter P2 2125, bajonet, set à 2 stuks
110435 Stoffilter P2 2128 koolfilter, bajonet, set à 2 stuks
110436 Stoffilter P3 2135, bajonet, set à 2 stuks
110437 Stoffilter P3 2138 koolfilter, bajonet, set à 2 stuks

3M stoffilters 6000 Serie
• Norm: EN 143: 2001
• Lichtgewicht 
• P3 filter in stevige kunststof behuizing 
• Lage ademweerstand 
• Het bajonetsysteem zorgt voor een

precieze en veilige vergrendeling
• Geschikt voor alle 3M half- en

volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 serie

110456 Stoffilter P3 6035, bajonet, verstevigde uitvoering, set à 4 stuks

Opnamecapaciteit gasfilter

Houd bij de keuze van het filter en masker
rekening met de beperkte opnamecapaciteit 
van het gasfilter.

TIP

3M stoffilters 5000 Serie
• Norm: EN 143: 2001
• Lichtgewicht 
• Voor gebruik in combinatie met de 3M

6000 serie gasfilters 
• Voor bevestiging van het filter altijd

filterkap 501 gebruiken

110453 Stoffilter P1 5911, te combineren met 3M bajonet gasfilters, set à 2 stuks
110454 Stoffilter P2 5925, te combineren met 3M bajonet gasfilters, set à 2 stuks
110455 Stoffilter P3 5935, te combineren met 3M bajonet gasfilters, set à 2 stuks
110424 Filterkap 501
110425 Filterhouder 603

3M gasfilters 6000 Serie
• Norm: EN 14387
• Het bajonetsysteem zorgt voor een

precieze en veilige vergrendeling
• Geschikt voor alle 3M half- en

volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000
serie

110458 Gasfilter A1 6051, bajonet, set à 2 stuks
110459 Gasfilter K1 6054, bajonet, set à 2 stuks
110460 Gasfilter A2 6055, bajonet, set à 2 stuks
110461 Gasfilter A1B1E1 6057, bajonet, set à 2 stuks
110462 Gasfilter A1B1E1K1 6059, bajonet, set à 2 stuks
110463 Gasfilter A1 6075, bajonet, beschermt ook tegen formaldehyde, 

set à 2 stuks
110464 Combifilter HgP3 6096, bajonet, set à 2 stuks

3M combinatiefilters 6000 Serie,
alleen voor 3M volgelaatsmaskers
• Norm: EN 14387
• Het bajonetsysteem zorgt voor een

precieze en veilige vergrendeling
• Geschikt voor volgelaatsmaskers uit de

6000 en 7000 serie

110465 Combifilter AXP3 6098, bajonet, set à 2 stuks
110466 Combifilter A2B2E2K2P3 6099, bajonet, set à 2 stuks
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114811-L 6300
114811-M 6200
114811-S 6100

114812-L 7503
114812-M 7502
114812-S 7501

110399 7907S

110434 Stoffilter P2 2125
110435 Stoffilter P2 2128 koolfilter
110436 Stoffilter P3 2135
110437 Stoffilter P3 2138 koolfilter

110458 Gasfilter A1 6051
110459 Gasfilter K1 6054
110460 Gasfilter A2 6055
110461 Gasfilter A1B1E1 6057
110462 Gasfilter A1B1E1K1 6059
110463 Gasfilter A1 6075

110456 Stoffilter P3 6035 
kunststof huis

bescherming tegen
alleen stof

bescherming tegen
alleen stof

bescherming tegen
alleen gas

114815-L 6900S
114812-M 6800S
114812-S 6700S

110458 Gasfilter A1 6051
110459 Gasfilter K1 6054
110460 Gasfilter A2 6055
110461 Gasfilter A1B1E1 6057
110462 Gasfilter A1B1E1K1 6059
110463 Gasfilter A1 6075
110454 Combifilter HgP3 6096

bescherming 
tegen gas en stof

alleen combineren 
met volgelaatsmasker

110453 Stoffilter P1 5911
110454 Stoffilter P2 5925
110455 Stoffilter P3 5935

112635 Filterkap 501

110453 Combifilter AXP3 6098
110455 Combifilter A2B2E2KP3 6099

+

+

Combinatie-overzicht 3M half- en volgelaatsmaskers

Gebruik combinatiefilters

De 3M combinatiefilters type AXP3 filter (6098) en
type A2B2E2K2P3 (6099) mogen alleen worden
gebruikt in combinatie met een 3M
volgelaatsmasker. 

TIP
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MSA

MSA Halfgelaatsmaskers 
Advantage 200LS Serie
• Norm: EN 140
• Leverbaar in de maten: S, M, L
• Uitvoering met twee filters voor betere

gewichtsverdeling en meer zicht op de
werkplek

• Optimale pasvorm
• Materiaal synthetisch rubber

130965 Halfgelaatsmasker Advantage 200LS, maat S
130964 Halfgelaatsmasker Advantage 200LS, maat M
129612 Halfgelaatsmasker Advantage 200LS, maat L

MSA halfgelaatsmasker Advantage 420 Serie
Met de introductie van de MSA Advantage® 420 serie halfgelaatsmaskers brengt
MSA een product dat hoog scoort in termen van veiligheid, van draagcomfort en
van innovatie. De gebruiker zal onmiddellijk de gebruiksvriendelijkheid van dit
masker herkennen.
• Norm: EN 140
• Met bajonet twinfilter systeem voor

optimale gewichtsverdeling en zicht op
de werkplek

• Gewicht: circa 175 gram
• Gelaatsstuk vervaardigt uit één stuk en

gemaakt van een combinatie van
siliconen en hoogwaardig kunststof

• Hoofdband uit één stuk waardoor
drukpunten op hoofd en gezicht
worden uitgesloten

• Nekband, intuïtief sluitend
• Extra brede banden verhogen het

draagcomfort en stabiliseren het
maskers op het gelaat

• Innovatieve banden klem. Voor het snel
en eenvoudig omschakelen van lock-
down naar drop-down

• Verkrijgbaar in 3 maten S, M en L

154436 Halfgelaatsmasker Advantage 420

MSA Volgelaatsmaskers 
Advantage 3200 Serie
• Norm: EN 136 class 2
• Materiaal siliconen

129613 Volgelaatsmasker Advantage, type 3231, maat L
130966 Volgelaatsmasker Advantage, type 3221, maat M
130967 Volgelaatsmasker Advantage, type 3211, maat S

130968 Ruit volgelaatsmasker Advantage
130969 Wegtrekruitjes Advantage, pak à 10 stuks

300 gram

Het maximale toegestane gewicht van filterbussen
die worden aangesloten op een halfgelaatsmasker
is 300 gram.  

TIP

Kleurmarkering filter

Stoffilter 154445 Stoffilter P2, doos à 10 paar EN 143
129604 Stoffilter P2 Flexi, doos à 5 paar EN 143
129605 Stoffilter P2 Flexi, met geureliminatie, doos à 5 paar EN 143
128004 Stoffilter P3, pak à 2 stuks EN 143
129606 Stoffilter P3 Flexi, doos à 5 paar EN 143
129607 Stoffilter P3 Flexi, met geureliminatie, doos à 5 paar EN 143

Gasfilter 129611 Gasfilter A1 TabTec EN 14387
129616 Gasfilter A2 EN 14387
129601 Gasfilter A2 TabTec EN 14387
129602 Gasfilter A2B2E1 TabTec EN 14387
129608 Gasfilter A2B2E1K1 EN 14387
129617 Gasfilter A2B2E1K1 TabTec EN 14387

Combinatiefilter 129609 Combifilter A2P3 EN 14387
129610 Combifilter A1B2E1K1P3 EN 14387

MSA stof- en gasfilters met bajonetaansluiting, type Advantage

Zie tabel pagina 181 voor uitleg kleurmarkering
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3M

3M Luchtkap S133 en S333G
Lichtgewicht onderhoudsvrije luchtkappen. 
• Norm in combinatie met motorunit: 

EN 12941 TH3, NPF: 500 
• Norm in combinatie met leidingnet: 

EN 14594 3A, NPF: 200
• Norm gelaatsbescherming: EN 166 2:F:3
• Materiaal vizier: PETG (S-133) of

Polycarbonaat met coating voor
verhoogde chemische bestendigheid
en krasvastheid (S-333G)

• Materiaal kap: polypropyleen (S-133) of
polyamide met PU-coating (S-333G)

• Hoofd- en gelaatscherming
• Maten: SM en ML
• Onderhoudsvrij

152892 Luchtkap type S133
152427 Luchtkap type S333G

Onderdelen
152821 Beschermfilm S-920SM voor type S133SM, S333SM, S433SM, S533SM
152822 Beschermfilm S-920ML voor type S133ML, S433ML, S533ML

3M Luchtkap S433 en S533
Lichtgewicht onderhoudsvrije luchtkappen. 
• Norm in combinatie met motorunit: EN

12941 TH3, NPF: 500 
• Norm in combinatie met leidingnet: EN

14594 3A, NPF: 200
• Norm gelaatsbescherming: EN 166 2:F:3
• Materiaal vizier: PETG (S-433) of

polycarbonaat met coating voor
verhoogde chemische bestendigheid
en krasvastheid (S-533)

• Materiaal kap: polypropyleen (S-433) of
polyamide met PU-coating (S-533)

• Maten: SM en ML
• Onderhoudsvrij
• Hoofd-, gelaats- en

schouderbedekking

152817 Luchtkap type S433
145156 Luchtkap type S533

Onderdelen
152821 Beschermfilm S-920SM voor type S133SM, S333SM, S433SM, S533SM
152822 Beschermfilm S-920L voor type S133ML, S433ML, S533ML

3M Luchtkap S655, S657 en S757
Lichtgewicht duurzame luchtkappen met
herbruikbare hoofdband.
• Norm in combinatie met motorunit: EN

12941 TH3, NPF: 500 
• Norm in combinatie met leidingnet: EN

14594 3A, NPF: 200
• Norm gelaatsbescherming: EN 166 2:F:3
• Materiaal vizier: PETG 
• Materiaal kap: Polypropyleen
• Materiaal van de S-757 is speciaal

behandeld polypropyleen voor
schilderen en verfspuiten

• Luchtkappen zijn voorzien van
comfortabel herbruikbaar binnenwerk
met regelbare luchttoevoer

152827 Luchtkap type S655
152882 Luchtkap type S657
152818 Luchtkap type S757

Onderdelen
152824 Vervangkap voor S757
152825 Vervangkap voor S657
152826 Vervangkap voor S655
152820 Beschermfilm S922 voor type S655, S657, S757 en S855E
152819 Zweetband Premium luchtkap voor type S655, S657, S757 en S855E

3M Luchtkap S855E
Lichtgewicht luchtkap voor bescherming
tegen chemische spatten.
• Norm in combinatie met motorunit: EN

12941 TH3, NPF: 500 
• Norm in combinatie met: EN 14594 3A, NPF: 200
• Gewicht: 375 gram
• Norm gelaatsbescherming: EN 166 2:F:3
• Materiaal vizier: Polycarbonaat met

coating voor verhoogde chemische
bestendigheid en krasvastheid (S-533)

• Materiaal: Zytron® 200 (gedeponeerd
handelsmerk van Kappler) 

• Kap beschermt hoofd-, gelaat-,
schouders en deel van borst en rug

• Luchtkappen zijn voorzien van
comfortabel herbruikbaar binnenwerk
met regelbare luchttoevoer

153464 Luchtkap type S855E

Onderdelen
159992 Vervangkap S855E
152820 Beschermfilm S922 voor type S655, S657, S757 en S855E
152819 Zweetband Premium luchtkap voor type S655, S657, S757 en S855E
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Luchtkappen M-serie

154512 M-106 154517 M-306 154522 M-406
154513 M-107 154518 M-307 154523 M-407

154562 Regelkraan V100 luchtkoeler
154563 Regelkraan V200 luchtverwarmer

154560 Luchtslang BT-30, voor M-serie, 
in lengte aanpasbaar

154561 Luchtslang BT-40, voor M-serie, 
voor zware toepassingen 

Lichtgewicht kappen S-serie

152892-ML S133L 152817-ML S433L 152827 S655 153464 S855E
152892-SM S133L 152817-SM S433S 152882 S657
152427-SM S333G 145156-L S533L 152818 S757
152427-ML S333G 145156-S S533S

110822 Nippel CEJN 342 1/4" bu

3M versaflo keuze systeem

145155-ML Luchtslang BT-20L, voor S-serie, lengte 70 cm
145155-SM Luchtslang BT-20S, voor S-serie, lengte 55 cm

154564 Versaflo V-500110413 Jupiter IS 
Aansblaassyteem

110413 Aansblaassyteem
Jupiter

154542 Motorunit 
TR-302E Versaflo

158654 Koppeling Oetiker 3/8" binnen

132365 Nippel CEJN 342 3/8" 
binnendraad

110824 Toevoerslang standaard 10 meter
110825` Toevoerslang standaard 30 meter
110826 Toevoerslang light duty 5 meter
110827 Toevoerslang spiraal 7,5 meter
130244 Toevoerslang 10 m standaard

154548 Batterij TR-330 
economy

154549 Batterij TR-332
high capacity

154551 Oplader TR-341E 
Enkelvoudig

110580 Batterij Jupiter
4 uur

110414 Batterij Jupiter
8 uur

110416 Oplader Jupiter

110415 Batterij Jupiter IS 
met hoes

110416 Oplader Jupiter

154556 Stoffilter TR-3710E 
Versaflo

154557 Stoffilter TR-3800E 
Versaflo

154558 Stoffilter TR-3820E 
Versaflo

154555 Voorfilter TR-3600

110417 Stoffilter P3 Jupiter
110418 Combifilter A2P3 

Jupiter
110419 Combifilter

ABE1P3 Jupiter
110581 Combifilter 

A2B1E1K1P3 
Jupiter

110420 Voorfilter Jupiter

110417 Stoffilter P3 Jupiter
110418 Combifilter A2P3 

Jupiter
110419 Combifilter 

ABE1P3 Jupiter
110581 Combifilter 

A2B1E1K1P3 
Jupiter

110420 Voorfilter Jupiter

158654 Koppeling Oetiker 3/8" binnen
158656 Afsluitdop Oetiker koppeling
158659 Verloopstuk Oetiker 3/8"-3/8"

130289 Ademluchtset Aircare ACU 
wandmodel
130290 Ademluchtset Aircare ACU 
staand model
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3M Luchtkap M306 en M307
3M Luchtkappen Versaflo M300 met veiligheidshelm is
een uitgebalanceerde luchtkap tegen risico’s van
ademhaling, en inslagen van deeltjes en/of spatten.
Tevens voorzien van een veiligheidshelm.
• Norm in combinatie met motorunit Versaflo 

TR300: EN 12942 TH3, NPF: 500
• Norm in combinatie met motorunit Jupiter 

EN 12942 TH2, NPF: 50
• Norm in combinatie met leidingnet: EN 14594 3B, 

NPF 200
• Norm gelaatsbescherming: EN 166 1:B:3
• Materiaal vizier: polycarbonaat gecoat
• Gewicht 832 gram
• Norm hoofdbescherming: EN 397 LD 440 Vac
• Gelaatsafdichting van de M-307 is van een

vlambestendig polyester
• Te voorzien van gehoorbescherming

154517 Luchtkap M306, met helm, gecoat PC vizier
154518 Luchtkap M307,  met helm, gecoat PC vizier

3M Luchtkap type M406 en M407
3M Luchtkappen Versaflo M400 met veiligheidshelm en
schouderbedekking is een uitgebalanceerde luchtkap
tegen risico’s van ademhaling, en inslagen van deeltjes
en/of spatten. Tevens voorzien van een veiligheidshelm.
• Norm in combinatie met motorunit: EN 12942 TH3,

NPF: 500
• Norm in combinatie met leidingnet: EN 14594 3B,

NPF: 200
• Norm gelaatsbescherming: EN 166 1:B:3
• Materiaal vizier: polycarbonaat
• Norm hoofdbescherming: EN 397 LD 440 Vac
• Gewicht 1066 gram
• De M406 is voorzien van een slijtvaste Cordura 

schouderbedekking
• De M407 is voorzien van een vlambestendige 

Nomex schouderbedekking

154522 Luchtkap M406, gecoat polycarbonaat vizier,
met helm en slab (duurzaam)

154523 Luchtkap M407, gecoat polycarbonaat vizier,
met helm en slab (brandwerend)

3M>>> Vervolg

3M Luchtkap type M106 en M107
Uitgebalanceerde luchtkap tegen risico’s van
ademhaling, en inslagen van deeltjes en/of spatten.
• Norm in combinatie met motorunit: EN 12942 TH2,

NPF: 50
• Norm in combinatie met leidingnet: EN 14594 2B, 

NPF 50
• Gewicht 544 gram
• Te voorzien van gehoorbescherming
• Norm gelaatsbescherming: EN 166 1:B:3
• Materiaal vizier: polycarbonaat
• Gelaatsafdichting van de M107 is van een

vlambestendig polyester

154512 Luchtkap type M106
154513 Luchtkap type M107

M serie onderdelen
Art.nr. Art.nr. Omschrijving 3M luchtkap 
Intersafe 3M M 106 M 107 M 306 M 307 M 406 M 407

154533 M-935 Gelaatsafdichting standaard, voor gebruik met M-100, M-300 en M-400 reeks • • • • • •
154534 M-936 Gelaatsafdichting comfort, voor gebruik met M-100, M-300 en M-400 reeks • • • • • •
154535 M-937 Gelaatsafdichting brandvertragend, voor gebruik met M-100, M-300 en M-400 reeks • • • • • •
154516 M-154 Afdichting voorhoofd voor luchtkap M-106 en M-107 • •
154521 M-354 Afdichting voorhoofd voor gebruik met M-300 en M-400 reeks • • • •
154525 M-444 Binnenkraag voor luchtkappen M-406 en M-407 • •
154515 M-150 Hoofdband compleet voor luchtkap M-106 en M-107 • •
154520 M-350 Hoofdband compleet voor gebruik met M-300 en M-400 reeks • • • •
154536 M-956 Comfort pad aanpasbaar, voor hoofdband met draaiknop van M-100, M-300 en M-400 reeks • • • • • •
154514 M-116 Luchtstroom deflector voor luchtkap M-106 en M-107 • •
154519 M-316 Luchtstroom deflector voor gebruik met M-300 en M-400 reeks • • • •

154531 M-927 Vizier gecoat polycarbonaat, voor gebruik met M-100, M-300 en M-400 reeks • • • • • •
154532 M-928 Beschermfilm vizier zelfklevend, voor gebruik met M-100, M-300 en M-400 reeks, pak à 40 stuks • • • • • •
154530 M-921 Afdichting vizier voor gebruik met M-100, M-300 en M-400 reeks • • • • • •
154524 M-441 Afdichting vizier voor luchtkappen M-406 en M-407 • •
154537 M-960 Draaimechanisme vizier voor gebruik met M-100, M-300 en M-400 reeks • • • • • •
154529 M-920 Kader voor vizier voor gebruik met M-100, M-300 en M-400 reeks • • • • • •
154528 M-919 Knoppen v vizier kader voor gebruik met M-100, M-300 en M-400 reeks • • • • • •

154538 M-972 Bescherming helmschaal brandvertragend, voor gebruik met M-300 en M-400 reeks, 3M • • • •
154539 M-976 Bescherming voor hoofd-, nek-, en schouders, voor M-100 en M-300, 3M • • • •
154527 M-448 Duurzame buitenslab voor luchtkap M-406 •
154526 M-447 Brandwerende buitenslab voor luchtkap M-407 •
160864 H520-25 Peltor oorkap Optime II voor luchtkap • • • •
160865 H540-15 Peltor oorkap Optime III voor luchtkap • • • •
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Overzicht NPF/TPF

Protectiefactoren van motoraangedreven
systemen en onafhankelijke adembescherming: 

*   Toegekende protectiefactor volgens BS 4275
**  Half- en volgelaatsmasker
*** Filterklasse 1 resp. 2

TIP

NPF TPF*
Motoraangedreven TH1P 10 10
Motoraangedreven TH2P 50 20
Motoraangedreven TH3P 500 40
Motoraangedreven TH GAS 50/500*** 20/40***
Motoraangedreven TH1P 20 10
Motoraangedreven TH1P 200 20
Motoraangedreven TH1P 2000 20/40**
Motoraangedreven TH GAS 200/2000** 20/40**
Persluchtbron met luchtkap 50 20
Persluchtbron met luchtkap 200 40
Persluchtbron volmasker 2000 2000
automaat 

Ademluchttoestel 2000 2000

Vervolg >>>

3M Versaflo TR-300
Motoraangedreven systeem voor bescherming 
tegen deeltjes. Te combineren met 
een van de 3M Versaflo Luchtkappen.
• Norm: EN 12941
• NPF: afhankelijk van de toegepaste luchtkap
• Plat, lichtgewicht en evenwichtig ontwerp
• Luchttoevoer: 190 liter per minuut
• Gewicht inclusief filter: 1.095 gram
• Batterij: 4,5-6 uur met economy batterij

en 9-12 uur met de high capacity
batterij, herlaadtijd: 3 uur

154543 Motorunit TR-315E Versaflo inclusief riem, batterij, lader, stof- en voorfilter
154542 Motorunit TR-302E Versaflo, zonder riem, luchtslang, batterij en lader

Filters
154556 Stoffilter TR-3800E Versaflo
154557 Stoffilter TR-3710E Versaflo, actief kool tegen hinderlijke geurorganische

dampen
154558 Stoffilter TR-3820E Versaflo, actief kool tegen HF en hinderlijke geurzure

gassen
154555 Voorfilter TR-3600 Versaflo motorunit

Onderdelen
154553 Vonkenvanger TR-362E Versaflo motorunit
154554 Filterhoes TR-370 Versaflo motorunit
154548 Batterij TR-330 economy Versaflo motorunit
154549 Batterij TR-332 high capacity Versaflo motorunit
154550 Laadstation TR-340 zonder voeding, Versaflo motorunit
154551 Oplader TR-341E enkelvoudig Versaflo, voeding, laadstation TR-340
154552 Multilader TR-344E Versaflo, voor 4 laadstations TR-340
154544 Riem TR-325 standaard (stof), Versaflo motorunit
154545 Riem TR-326 leder, Versaflo motorunit
154546 Riem TR-327 kunststof, reinigbaar, Versaflo motorunit
130230 Bretellen voor comfortriem
130235 Kalibratiebuisje voorzien van luchtstroomindicator
154559 Luchtstroomindicator TR-970, Versaflo motorunit
154547 Rugzak BPK-01, Versaflo motorunit

3M Jupiter
Motoraangedreven systeem voor
bescherming tegen gassen, dampen 
en deeltjes.
Te combineren met een van de 3M
Versaflo Luchtkappen.
• Norm: EN 12941
• NPF: afhankelijk van de toegepaste

luchtkap
• Materiaal: polyphenyleen
• Verpakt per stuk

110413 Motoraangedreven systeem Jupiter

Filters
110417 Stoffilter P3 Jupiter, set à 2 stuks
110418 Combifilter A2P3 Jupiter, set à 2 stuks
110419 Combifilter ABE1P3 Jupiter, set à 2 stuks
110581 Combifilter A2B1E1K1P3 Jupiter, set à 2 stuks
110420 Voorfilter Jupiter

Onderdelen
130235 Kalibratiebuisje voorzien van luchtstroomindicator
110580 Batterij Jupiter 4 uur
110414 Batterij Jupiter 8 uur
110415 Batterij Jupiter 4 uur, IS met hoes
110416 Oplader Jupiter
130232 Stationslader voor batterij Jupiter
128115 Riem Jupiter
150348 Riem Jupiter decontaminabel met rugsteun
130233 Beschermkap Jupiter

3M luchtslangen van luchtkap
naar motorunit of regelkraan

145155-SM Luchtslang S serie luchtkappen maat SM, 55 cm
145155-ML Luchtslang S serie luchtkappen maat ML, 70 cm
154560 Luchtslang BT-30 voor M-serie, lengte aanpasbaar
154561 Luchtslang BT-40 voor M-serie, zware toepassingen
152823 Beschermhoes luchtslang disposable materiaal
154541 Beschermhoes ademslang M926, vuur- en hittebestendig
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3M Luchttoevoerslangen
• Te gebruiken in combinatie met 

alle 3M luchtkappen 
• Slangen zijn voorzien schroefdraad 

3/8" buiten
• Geleverd zonder koppelingen 

en nippels

110826 Toevoerslang light duty 5 meter
110824 Toevoerslang standaard 10 meter
110825 Toevoerslang standaard 30 meter
110827 Toevoerslang spiraal 7,5 meter
130244 Toevoerslang 10 m standaard, anti-statisch, hoge temperatuur
158654 Koppeling 3/8" binnendraad ademluchtknikkoppeling
132365 Nippel CEJN 342 3/8" binnendraad

3M Aircare ademluchtfilterset
• 3-traps filtersysteem
• Verwijdert water, olienevel, stof en geur

uit compressorlucht
• Leverbaar als wandmodel of als

staandmodel
• Aansluiting ingaande lucht 1/2",

aansluiting uitgaande lucht 3/8"
• Maximale werkdruk: 10 bar

130290 Ademluchtset Aircare ACU, staandmodel
130289 Ademluchtset Aircare ACU, wandmodel

Onderdelen
150141 Filters Aircare ACU, set 3 filters (voor-, fijn- en actief koolfilter)
158654 Koppeling 3/8" binnendraad ademluchtknikkoppeling
158656 Afsluitdop geel kunststof
158659 Verloopstuk 3/8"-3/8" om van 158654 buitendraad te maken

3M luchttoevoersysteem S200
• Norm: EN 139
• NPF met volgelaatsmasker: 200
• NPF met halfgelaatsmasker: 50
• Luchttoevoersysteem voor 3M half- en

volgelaatsmaskers 
• Te gebruiken als standaard systeem

met alleen luchttoevoer of als duaal
systeem waarbij twee filters
bescherming garanderen bij
loskoppeling of uitval van het systeem 

• Ademslang gemonteerd op de rug voor
optimale bewegingsvrijheid

110656 Luchttoevoersysteem S200

Onderdelen
110399 Volgelaatsmasker 7907S
114812 Halfgelaatsmasker 7500
114815 Volgelaatsmasker 6000S
110822 Nippel CEJN 342 1/4" buitendraad
129287 Toevoerslang 10 meter S200
129286 Toevoerslang 20 meter S200
130308 Toevoerslang 30 meter S200
129288 Slang 1,2 meter voor spuitpistool, S200 verseluchtsysteem, doos à 6 stuks
129273 Overdrukventiel, S200 verseluchtsysteem
129274 Regelventiel, S200 verseluchtsysteem
129275 Ademslang, S200 verseluchtsysteem

3M Luchtregelaars
Luchtregelkraan voor aansluiting van 3M Versaflo luchtkappen op een
ademluchtleidingnet (vereiste kwaliteit EN 12021) inclusief riem.
• Norm: EN 14594 in combinatie met alle 3M luchtkappen
• NPF: afhankelijk van de toegepaste luchtkap
• V-500E regelkraan regelt de individuele luchtstroom in de

luchtkap, drukbereik 3,5 – 8 bar
• V-100E regelkraan verkoelt de lucht met maximaal 28ºC,

drukbereik 4-8 bar
• V-200E regelkraan verwarmt de lucht met 

maximaal 28ºC drukbereik 4-8 bar
• Koppelingen worden niet bijgeleverd
• LET OP: bij het verwarmen of verkoelen kan de 

regelkraan tot 500 l/min aan lucht gebruiken

154564 Regelkraan V-500 Versaflo met riem
154562 Regelkraan V-100 luchtkoeler met riem en kussen
154563 Regelkraan V-200 luchtverwarmer met riem en kussen
110822 Nippel CEJN 342 1/4" buitendraad

3M>>> Vervolg

EN 12021

Ademlucht moet altijd voldoen aan EN 12021. 
Dit geldt voor lucht uit een ademluchtleidingnet 
en voor lucht uit een ademluchtcilinder. 

Luchtkwaliteit volgens EN 12021:1999:
• Minimaal 19% en maximaal 23% zuurstof;
• Maximaal 15 ppm koolmonoxide;
• Maximaal 0,5 mg/m3 olienevel; 
• Maximaal 500 ppm koolstofdioxide;
• Geen enkele andere vervuiling met druppels,

deeltjes of gevaarlijke gassen en dampen.

TIP

Compressor capaciteit

Houd er bij het werken met leidinglucht rekening
mee dat de compressor capaciteit is afgestemd
op het aantal gebruikers.

TIP
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Scott Provizor
• Norm: EN 12941 TH2
• Norm oogbescherming: EN 166 3B
• NPF: 50
• Lichtgewicht luchtkap, zeer

comfortabel 
• Siliconen gelaatsafdichting 
• Compleet met luchtslang met

elleboogstuk voor meer comfort tijdens
het dragen

131007 Luchtkap Provizor inclusief luchtslang

Onderdelen
131008 Ruit Provizor, acetaat
131009 Wegtrekruit Provizor pak à 10 stuks
131010 Luchtslang Provizor gehoekt met elleboogstuk

Scott Automask
• Norm: EN 12941 TH2
• NPF: 50
• Materiaal: PVC (kap), acetaat (vizier)
• Lichtgewicht luchtkap, zeer comfortabel 
• Litehooduitvoering beschermt hoofd en nek

110835 Luchtkap Automask
110837 Luchtkap Automask Litehood

Onderdelen
110718 Vervangruit Automask
110668 Ruit Automask, acetaat
110670 Ruit wegtrek Automask, pak à 10 stuks
110669 Dichting Automask
110717 Hoofdband Automask
131020 Luchtslang Proflow 100 cm

Scott Procap
• Norm: EN 12941 TH2. NPF: 50, EN

1835 LDHZ, NPF 50
• Norm oogbescherming: EN 166 1 B9
• Norm hoofdbescherming: EN 397
• Zeer complete ademluchthelm 
• Helm blijft in balans ook bij geopend vizier 
• Luchtslang kan meedraaien met de

bewegingen van de gebruiker 
• Hittebestendige polyamide helmschaal
• Te combineren met

gehoorbeschermers

131011 Luchtkap Procap heldere ruit, polycarbonaat inclusief luchtslang

Onderdelen
131014 Ruit Procap helder, polycarbonaat
131015 Ruit Procap groen, kleur 3
131016 Wegtrekruit Procap, pak à 10 stuks
132421 Luchtslang Proflow SC 80 cm voor Procap

Scott

Aanduidingen op
motoraangedreven systemen:
TH1, TH2 of TH3?

Bij het kiezen van een motoraangedreven systeem
worden vaak termen gebruikt als TH of TM. De
afkorting TH staat hierbij voor Turbo Hood
(aangedreven luchtkap) en TM staat voor Turbo
Mask (aangedreven masker). Achter de afkorting
staat een getal: 1,2 of 3. Hoe hoger dit getal, des te
groter de beschermingsfactor (zie tabel
protectiefactor in de inleiding van het hoofdstuk
adembescherming). Het betreft in dit geval altijd de
beschermingsfactor van een volledig systeem
bestaand uit luchtkap/masker, motorunit en filter(s). 

TIP



131017 Luchtkap 
Flowhood 25*

150298 Luchtkap
Flowhood
25CS*
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Scott keuzesysteem

131007 Luchtkap Provizor 131011 Luchtkap 
Procap 
heldere ruit

nieuw, Luchtkap FH3 
leverbaar
oktober
2012

110835 Luchtkap 
Automask

110837 Luchtkap
Automask
Litehood

110667 Volgelaatsmasker 
Promask zwart

110720 Aanblaassysteem 
Proflow SC 
compleet met 
luchtslang, oplader 
en batterij

160017 Luchtslang 
Procap 
naar T/A/Line

153891 Luchtslang 
Flowhood 25
naar T/A/Line

160256 Luchtslang 
FH3 naar 
T/A/Line

145122 Regelkraan 
T/A/Line 
met riem en 
koppeling

160018 Luchttoevoerslang 10 meter 
met koppelingen

160019 Luchttoevoerslang 20 meter 
met koppelingen

160020 Luchttoevoerslang 30 meter 
met koppelingen

154378 Ademluchtfilterset AFU600
compleet met koppelingen

nieuw, Aanblaassysteem 
leverbaar Spirit compleet
oktober met luchtslang
2012 oplader en batterij

160251 Stoffilter PSL voor
Spirit SX

160252 Combi filter AP for
Spirit SX

160253 Combi filter 
ABEKP for
Spirit110674 Stoffilter P3 Pro 2000

110682 Combifilter A2P3 Pro 2000
110684 Combifilter A2B2P3 Pro 
110683 Combifilter B2P3 Pro 2000
110725 Combifilter K2P3 Pro 2000
110726 Combifilter E2P3 Pro 2000
154696 Combifilter A2B2E1P3 Pro 
110687 Combifilter A2B2E2K2P3 Pro 2000

110698 Aanblaassysteem 
Proflow 2 EX 
compleet met 
luchtslang, 
oplader en batterij

Vervolg >>>* Flowhood 25 mag niet worden gecombineerd met Proflow 2 EX
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Scott Proflow motoraangedreven systeem
• Norm: EN 12941
• NPF: afhankelijk van de toegepaste

luchtkap
• Gewicht: 1400 gram
• Comfortabel systeem voorzien van de

modernste elektronica 
• Batterij geïntegreerd in het systeem 
• Historie motorunit uitleesbaar via PC 
• 3 jaar of 1800 gebruiksuren volledige

garantie op motorunit 
• 1 jaar garantie op batterij 
• Beschermt tegen gassen, 

dampen en stof 
• Geluidsniveau voor gebruiker < 70 dB
• Intrinsiek veilige uitvoering verkrijgbaar

(Proflow 2EX)
• Certificering ATEX uitvoering: 

Eex II 2G EEX ib IIC T3
• Intrinsiek veilige combinaties met

Automask, Procap, Promask en
Provizor

110720 Aanblaassysteem Proflow SC
110698 Aanblaassysteem Proflow 2 EX, intrinsiek veilig

Filters
110674 Stoffilter P3 Pro 2000
110682 Combifilter A2P3 Pro 2000
110683 Combifilter B2P3 Pro 2000
110684 Combifilter A2B2P3 Pro 2000
110725 Combifilter K2P3 Pro 2000
110726 Combifilter E2P3 Pro 2000
110687 Combifilter A2B2E2K2P3 Pro2000
110675 Prefilterhouder + 6 prefilters

Onderdelen
110840 Oplader Proflow
131019 Batterij Proflow SC, NiMH 9,6 Volt
131020 Luchtslang Proflow 100 cm
131010 Luchtslang Provizor gehoekt met elleboogstuk
132696 Luchttslang Proflow SC voor Flowhood 2 en Flowhood 25
132421 Luchtslang Proflow SC 80 cm voor Procap
132357 Batterij Proflow Ex NiMH 9,6 Volt
159208 Harnass voor Proflow
160393 Luchtkap FH3
160394 Motorunit Spirit SX compleet met batterij, oplader en luchtslang

Scott regelkraan T/A/Line
• Norm: EN 1835 in combinatie met T-

line luchtkappen
• NPF: afhankelijk van de toegepaste

luchtkap

145122 Regelkraan T/A/Line

Onderdelen
145147 Comfortriem van vonkbestendig materiaal
154387 Flowmeter luchtstroom meter
160256 Luchtslang van FH3 naar TA-Line
153891 Luchtslang los van T/A/Line naar Flowhood 3
160017 Luchtslang Procap naar T/A/Lin

Scott Flowhood 25
• Norm: EN 12941 TH3
• Norm oogbescherming: EN 166
• Norm hoofdbescherming: EN 397
• NPF: 500
• Materiaal: cape hypalon (grijs) of butyl-

viton (oranje), Vizier polycarbonaat

131017 Scott luchtkap Flowhood 25, inclusief helm en luchtslang, 
polycarbonaat ruit

150298 Scott luchtkap Flowhood 25, inclusief helm en luchtslang, 
butyl-viton cape

Scott Promask
• Norm: EN 136 class 3
• NPF: 2000
• Norm: EN 12942 TM3 icm Proflow SC of Spirit SX

110667 Volgelaatsmasker Promask zwart, schroefdraad EN 148

Scott>>> Vervolg
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Scott Ademluchtfilterset AFU600
• Filter unit AFU600 Scott
• Voor twee personen
• Compleet met koppelingen 
• Anti-statisch

154378 Ademluchtfilterset AFU600 voor twee personen, compleet met koppelingen

Toebehoren
160018 Luchttoevoerslang 10 meter compleet met koppelingen
160019 Luchttoevoerslang 20 meter compleet met koppelingen
160020 Luchttoevoerslang 30 meter compleet met koppelingen
154387 Flowmeter luchtstroom meter

North by Honeywell 
Luchtkap Junior A-VL
• Norm: EN 12941 TH1P in combinatie

met Compact Air en/of Airbelt
motorunit

• NPF: 10
• Materiaal: cellulose acetaat
• Gewicht: 550 gram
• Groot gezichtsveld

110449 Luchtkap Junior A-VL, voor Compact Air/Airbelt

Onderdelen
110751 Ruit Junior A VL/PL nieuw, acetaat
110743 Wegtrekruit Junior A nieuw, set à 100 stuks
127196 Onderscherm junior A VL/PL
131021 Gelaatsafdichting Junior A
110801 Disposable Kap Tyvek®, set à 10 stuks
110448 Zweetband luchtkap zelfklevend, voor Multi Vision en North luchtkappen

North by Honeywell 
Luchtkap Junior B-VL
• Norm: EN 146 12941 TH3 in combinatie

met Compact Air en/of Airbelt motorunit
• NPF: 50
• Materiaal: polyurethaan (hoes),

cellulose acetaat (ruit)
• Gewicht: 675 gram
• Groot gezichtsveld

110450 Luchtkap Junior B-VL, voor Compact Air/Airbelt

Onderdelen
110448 Zweetband luchtkap zelfklevend, voor Multi Vision en North luchtkappen
110742 Wegtrekruit Junior A, B + Kolibri, pak à 100 stuks
110740 Ruit Junior B 415x168 mm, acetaat
131022 Halsafdichting Junior B

North by Honeywell

North by Honeywell Compact Air 200 
motoraangedreven systeem
• Norm: EN 12941
• Totaalgewicht: 1500 gram
• Elektronisch aangestuurde motorunit
• Comfortabele rugsteun
• 3-kleurige LED's schakelaar voor batterij 

en stoffilterstatus
• Akoestisch en optisch waarschuwingssyteem bij te lage 

luchtstroom en/of lege batterij
• Geluidsarm: 25% minder dan gewone Compact air
• Luchtstroom van 170 liter/minuut, past zich 

automatisch aan de filterweerstand (alleen bij stoffilter)
• Luchtstroom is door de gebruiker zelf te verhogen met 

4 stappen van 15 liter per minuut
• Gebruiksduur batterij: Min. 8 uur
• Laadtijd batterij: 6 uur
• Automatische kalibratie
• Bajonetaansluiting voor North VL Luchtkappen
• Beschermt tegen gassen, dampen en stof
• Met trilalarm

160121 Compact Air 200 motoraangedreven systeem

Filters
135592 Stoffilter P3 Compact Air, 

kunststof
135348 Combifilter A2P3 Compact Air, 

aluminium
135350 Combifilter B2P3 Compact Air, 

aluminium
135351 Combifilter A2B2P3 Compact Air, 

aluminium
135355 Combifilter A2B2E2K2P3 

Compact Air, aluminium

Onderdelen
160122 Batterij NiMH Compact Air 200
160123 Oplader Compact Air 200
110606 Luchtslang Compact Air bajonet
110607 Luchtslang Compact Air roldraad nieuwe model
110804 Riem luchtkap PL zwart/geel
150303 Rugsteun Compact Air 200

Scott>>> Vervolg
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Vervolg >>>

North by Honeywell Luchtkap Junior A-PL
• Norm: EN 14594, LDH2
• NPF: 50
• Materiaal: cellulose acetaat
• Gewicht: 550 gram
• Volledig doorzichtige luchtkap 
• Groot gezichtsveld 
• Kap wordt geleverd compleet met

regelkraan en gordel

110733 Luchtkap Junior A-PL met regelkraan

Onderdelen
131021 Gelaatsafdichting Junior A
110448 Zweetband luchtkap zelfklevend, voor Multi Vision en North luchtkappen
110759 Luchtslang 22 mm Arbin kappen, inclusief regelkraan
110804 Riem luchtkap PL zwart/geel
128133 Koolfilter regelkraan, pak à 3 stuks
110750 Hoofdband junior A-PL
110802 Junior A-PL acetaat ruit à 5 stuks

North by Honeywell Luchtkap Junior B-PL
• Norm: EN 14594 LDH3
• NPF: 200
• Materiaal: polyurethaan (hoes),

cellulose acetaat (ruit)
• Gewicht: 675 gram (met helm 900 gram)
• Luchtkap met volledig bescherming van

hoofd, nek/hals en borst 
• Uitvoering met en zonder

veiligheidshelm 
• Kap wordt geleverd compleet met

regelkraan en gordel

110735 Luchtkap Junior B-PL met regelkraan

Onderdelen
110448 Zweetband luchtkap zelfklevend, voor Multi Vision en North luchtkappen
110742 Wegtrekruit Junior A, B + Kolibri, pak à 100 stuks
110740 Ruit Junior B 415x168 mm, acetaat
131022 Halsafdichting Junior B
110759 Luchtslang 22 mm Arbin kappen, inclusief regelkraan
110804 Riem luchtkap PL zwart/geel
128133 Koolfilter regelkraan, pak à 3 stuks

North by Honeywell Luchtkap Condor
• Norm: EN 14594 LDH3
• NPF: 200
• Materiaal: ferranyl of neopreen
• Gewicht: 1200 gram
• Luchtkap die beschermt tegen chemicaliën 
• Volledige bescherming van hoofd, nek/hals

en borst inclusief veiligheidshelm 
• Vormt optimale combinatie met de Rinba

ferranyl en neopreen overalls
• Kap wordt geleverd compleet met

regelkraan en gordel

128968 Luchtkap Condor combi PL, neopreen, heavy duty

North by Honeywell>>> Vervolg

North by Honeywell Luchtkap AG-PL
• Norm: EN 14594 LDH3
• NPF: 200
• Luchtkap voor het werken in een

kritische atmosfeer waar schadelijk stof
of gas onder druk kan vrijkomen

• Volledige bescherming van hoofd,
nek/hals en borst 

• Luchtkap rust op de schouders
waardoor het hoofd vrij kan worden
bewogen in de kap

• Materiaal ruit: acetaat 
• Kap wordt geleverd compleet met

regelkraan en gordel

110731 Luchtkap AG bisonyl

Onderdelen
110739 Ruit AG kap 320x210 mm acetaat
110745 Bovenruit AG polycarbonaat
110796 Bovenruit AG aluminium
110209 Luchtslang luchtkap AG
110806 Riem luchtkap AG
110756 Geluiddemper AG/straalhelm
110757 Regelkraan Serto AG/straalhelm
131022 Halsafdichting Junior B

Filterbussen bij 
Compact Air

Gebruik de Compact Air motorunit altijd met 3
filterbussen!

TIP
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North by Honeywell>>> Vervolg

North by Honeywell 
Straalhelm Commander
• Norm: EN 14594
• NPF: 200
• Straalhelmen inclusief veiligheidshelm

voor gritstralen 
• Volledige bescherming van hoofd,

nek/hals en borst 
• Helm is overtrokken met slijtvast en

geluiddempend rubber
• Materiaal cape: bisonyl in

standaarduitvoering (leder en katoen
optioneel)

• Kap wordt geleverd compleet met
regelkraan en gordel

110737 Straalhelm Commander

Onderdelen
110741 Ruit Commander (ZGH) perspex
110754 Ruit gaas straaldraad 165x100 mm
110753 Ruit glas Commander (ZGH), 166x110 mm
110807 Rubber Kader Commander (ZGH)
110760 Cape Commander en Panorama, bisonyl
110756 Geluiddemper AG/straalhelm
110757 Regelkraan Serto AG/straalhelm
131022 Halsafdichting Junior B

North by Honeywell Luchttoevoerslangen
• Norm: EN 139
• Light duty slang ongewapend en heeft

een maximale lengte 10 meter 
• Heavy duty slang gewapend 
• Slangen inclusief nippels en

koppelingen
• CEJN koppeling

110761 Luchttoevoerslang 10 meter light duty
110810 Luchttoevoerslang 10 meter heavy duty
110766 Luchttoevoerslang 20 meter heavy duty
110811 Luchttoevoerslang 40 meter heavy duty

Domnick Hunter

Domnick Hunter Ademluchtfilterset BA4350
• Filterset in stevige en eenvoudig te

reinigen kunststof behuizing 
• Drietraps filtering: voorfilter, fijnstoffilter,

actief koolfilter 
• Manometer en reduceerventiel aan

buitenzijde behuizing 
• Hygiënische en mileuvriendelijke

condensafvoer via ingebouwd
condensreservoir 

• Met vervuilingsindicator voor voor- en
fijnstoffilter 

• Geschikt voor 1 t/m 4 gebruikers 
• Wordt geleverd zonder afsluitdoppen

en koppelingen 
• Minimale werkdruk 2 bar, maximale

werkdruk 10 bar

129590 Ademluchtfilterset BA4350

Onderdelen
110767 Voorfilter K017AO voor ademluchtfilterset
110768 Microfilter K017AA voor ademluchtfilterset
110770 Koolfilter K017ACS voor ademluchtfilterset
130957 Kijkglas ademluchtset
130958 Vlotterset ademluchtset
130959 Vervuilingsindicator ademluchtset
129643 Plug 1/4" buiten voor ademluchtset BA4350
158654 Koppeling 3/8" binnendraad ademluchtknikkoppeling
158656 Afsluitdop geel kunststof
158660 Verloopstuk 3/8"-1/4" om van 158654 buitendraad te maken
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Helmet Integrated Systems

Ademhelm Pureflo PF33 ESM
De Pureflo ESM motoraangedreven adembeschermingshelm is op de eerste plaats
bedoeld als bescherming van de luchtwegen tegen stof. Maar door de vormgeving
biedt deze helm ook bescherming van hoofd, ogen, gelaat en hals.
• Norm adembescherming: EN 12941:1999 TH3P
• NPF: 500 (TPF: 40)
• Norm hoofdbescherming: EN 397
• Norm oog- en gelaatsbescherming: EN 166 1B39
• Certificering: ATEX Ex IIC T4
• Gewicht: 1495 gram
• Zichtbaar en hoorbaar alarm bij verzadiging

filter en/of lege batterij
• Luchtstroom 170 l/min (boostknop voor extra lucht)
• Douchen met de ademhelm is mogelijk
• Opklapbaar vizier van polycarbonaat met 

krasvaste coating, wegtrekvizieren beschikbaar
• Voorzien van twee NiMH batterijen die zorgen 

voor een constante luchtstroom ook bij afnemende capaciteit
• Geluidsniveau in de helm (veroorzaakt door de helm) < 70 dBA
• Alles in de luchtkap, dus geen slangen en snoeren
• 3 Filtertypen beschikbaar

159995 Ademhelm Pureflo PF33 ESM wit, compleet met P3 filter en oplader
154419 Ademhelm Pureflo PF33 ESM geel, compleet met P3 filter en oplader
134101 Ademhelm Pureflo PF33 ESM met veiligheidshelm, filter en oplader

134103 Stoffilter P3 voor Pureflo ademhelm
134105 Stoffilter P3 met HF en SO2 voor Pureflo ademhelm
152804 Combifilter ABE P voor Pureflo ademhelm
155386 Beschermvizier geïntegreerd in helm voor Pureflo ademhelm
134106 Batterij NiMH voor Pureflo ademhelm
134107 Oplader voor Pureflo ademhelm

Ademhelm Pureflo PF 23 ESM Pharma
• Ademhelm Pureflo zonder opklapbaar vizier
• Ontwikkelt voor o.a. de farmaceutische industrie, 

de chemie en de intensieve veehouderij
• Helmschaal is geen veiligheidshelm, maar een 

stootpet conform EN 812

152841 Ademhelm Pureflo PF23 ESM Pharma compleet met P3 filter, batterij en
oplader

Ademhelm Pureflo PF33 ESM ALU 
Hittewerend
Hittewerende uitvoering van de Pureflo
ademhelm. Volledig gealuminiseerd en
met een goudbedampt vizier Optioneel te
voorzien van een metaalgaasscherm.

160112 Ademhelm Pureflo PF33 ESM ALU met goudbedampt vizier en compleet
met P3 filter, batterij en oplader

Onderdelen
160111 Vizier goudbedampt voor Ademhelm Pureflo PF33 ESM ALU
160113 Voorzet vizier metaalgaas voor Ademhelm Pureflo PF33 ESM ALU

MSA Turbo-Flo ventilatorsysteem
De Turbo-Flo is een volgelaatsmasker waarmee gebruik wordt gemaakt van lucht die
van een afstand door de gebruiker wordt aangezogen of die 
met behulp van een aanblazer naar 
de gebruiker wordt gebracht.
• Norm: EN 138
• Maximale werkafstand 54 meter
• Robuust en waterbestendig (IP54) systeem

154437 Unit Turbo-Flo exclusief volgelaatsmasker en aanblazer

Onderdelen
154438 Aanblazer Turbo-Flo 240 Vac
154443 Aanprikpunt en klem Turbo-Flo
154441 Ademluchtslang Turbo-Flo met toevoerkoppelstukken 18 meter
154440 Ademluchtslang Turbo-Flo 9 meter
154444 Eindfilter Turbo-Flo
154439 Opbergkoffer Turbo-Flo
154442 Slangaansluiting Turbo-Flo
110569 Volgelaatsmasker 3S hycar
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MSA

159263 Ademluchttoestel Airgo Pro, complete kit (toestel,
automaat, volgelaatsmasker en parkeerstand)

MSA ademluchtcilinders
Lichtgewicht cilinders met lange gebruiksduur.
• Norm: EN 12245 en PED 97/23/CE
• Met zwart/wit geblokte nek overeenkomstig EN 1089-3
• Schroefdraad M18 x 1,5 conform EN 144-1
• Voorzien van veiligheidsafsluiter en stofafsluitbout
• Vuldruk 300 Bar

133017 Ademluchtfles 6,8 liter, volkunststof, met veiligheidsafsluiter en
stofafsluitbout

160021 Ademluchtfles 6 liter/300 bar lichtgewicht Carbon met veiligheidsafsluiter
en stofafsluitbout

154459 Cilinderbeschermlap 6,8 liter volkunststof cilinder
150152 Nomex® III cilinderbescherming met klittenbandsluiting, reflectiestroken,

fotoluminiscerende strook
154458 Cilinderbeschermhoes 6 liter carbon cilinder
160022 Luchtstroomrestrictie, met afbreekbeveiliging, voor MSA luchtcilinders
160023 Stofafstluitbout 300 bar

MSA toebehoren ademluchttoestellen

133015 Ademhalingsautomaat AutomaXX-AS short
154461 Ademhalingsautomaat AutomaXX-AS long
154462 Volgelaatsmasker Ultra Elite PS-MaXX / hycar, PC, siliconen coating maat S
150142 Volgelaatsmasker 3S-PS-MaXX, hycar
150143 Volgelaatsmasker 3S-PS-MaXX, siliconen
133016 Volgelaatsmasker Ultra Elite PS-MaXX, hycar
150144 Volgelaatsmasker Ultra Elite PS-MaXX, siliconen
150145 Parkeerstand ademautomaat
150146 Wandbox ademluchttoestel
150147 Opbergkoffer ademluchttoestel
154460 Draagkoffer voor ademluchttoestel met cilinder

Vervolg >>>

MSA Ademluchttoestel Airgo Pro
Het werkpaard voor alle toepassingen.
• Norm: EN 137: 2006 klasse 2
• Voorzien van ergnomische en lichtgewicht AirGo Rugplaat 
• Rugplaat van glasvezelversterkt polyamide, geschikt voor 

1 of 2 cilinders
• Rugplaat voorzien van stootbeschermer
• Pro bandenstel voorzien van royale bekleding, comfortabel, instelbaar en 

voorzien van snelsluitingen
• Bekleding van het bandenstel is vervaardigd van Nomex®

• Beweegbare scharnierende heupriem voor een 
verbeterde ergonomie

• Waarschuwingssignaal als de cilinder bijna leeg is
• Mogelijkheid voor tweedeman-aansluiting
• Alleen te gebruiken door gediplomeerd personeel
• Voor meer informatie over dit product kunt u contact 

opnemen met uw vaste Customer Service medewerker
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MSA ademluchtwagen AirXL7
Complete en zeer praktische
ademluchtwagen met een capaciteit van
meer dan 14.000 liter ademlucht.
• 97/23/EG PED 

(Pressure Equipment Directive)
• NEN14593 / 14594

Ademhalingsbeschermingsmiddelen -
Slangentoestel

• NEN 3268 Cilinder appendages
• NEN-EN 139/NEN-EN 270/ISO/DJS 8573

Ademlucht
• NEN-EN 144 en NEN-EN144-2 Cilinder

detail (lSO 228-1 )
• Stabiele ademluchtwagen door het gebruik van 7 ademluchtcilinders van 6,8

liter/300 Bar, in plaats van de traditionele 50 liter/200 Bar cilinder
• Kan op eigen terrein achter de auto worden vervoerd, maximaal 40 kilometer per uur
• Voorzien van ALPHA Click snelvuladapter
• Alle cilinders worden via 1 vulpunt gevuld
• Gewicht zonder cilinders: 135 kg
• Alarm dmv luchthoorn bij cilinderdruk beneden 25 Bar
• Voorzien van refelectie
• Ademluchtwagen wordt geleverd compleet met 50 meter slang op haspel maar

zonder cilinders, ademautomaat en volgelaatmasker
• Cilinders verplicht door MSA in te bouwen
• Opties: ATEX verlichting, weerbestendige beschermhoes.
• Voorzien van hijsogen

160025 MSA ademluchtwagen AirXL7
133017 Ademluchtfles 6,8 liter, volkunststof, met veiligheidsafsluiter en

stofafsluitbout

MSA ademluchtwagen HP Air Trolley
Compacte ademluchtwagen voor kortdurende klussen waarbij externe
ademluchtwagen.
• Twee wielen en handgreep voor eenvoudige verplaatsing
• Ademluchtslang van 40 meter op haspel
• Reduceerinrichting MSA Auer 500 geschikt voor 200 en 300 Bar
• Luid akoestisch alarm als de druk onder de 50 Bar komt
• Zonder 2 x 6 liter of 6,8 liter ademluchtcilinder
• Zonder volgelaatsmasker en ademautomaat
• Afmetingen: 120 x 60 x 75 cm
• Gewicht: circa 46 kilo

160024 Ademluchtwagen HP 2x6 liter, exclusief 2 cilinders
133017 Ademluchtfles 6,8 liter, volkunststof, met veiligheidsafsluiter en

stofafsluitbout

MSA back-upsysteem BD 96 Mini
Ademluchttoestel voor kort durende werkzaamheden in nauwe ruimten en voor inzet als
backup bij het werken met leidingnetsystemen en ademluchtwagens. Het toestel staat
toe dat de ademluchtcilinder op verschillende manieren kan worden gedragen en dus
niet per definitie op de rug, maar bijvoorbeeld ook op de heup.
• Zonder ademhalingsautomaat
• Waterdichte en zelfverlichtende manometer: Gemakkelijk af te lezen in elke positie
• Draagplaat: Gemakkelijk en comfortabel te dragen (diverse manier van dragen

mogelijk)
• Klein en lichtgewicht
• In het bijzonder geschikt voor krappe ruimtes
• Gewicht: 5 à 6 kilo inclusief cilinder
• Via een automatische omschakelventiel (niet inclusief) kan de BD mini worden

gecombineerd met een leidingnetsysteem

160026 Ademluchttoestel BD 96 Mini, exclusief ademhalingsautomaat
160027 Ademluchtcilinder 2 liter/300 bar
154461 Ademhalingsautomaat AutomaXX-AS long
133016 Volgelaatsmasker Ultra Elite PS-MaXX, hycar

Toebehoren MSA Ademluchtwagens 

154449 Omschakelventiel automatisch ASV
154461 AutoMaXX-AS met snelkoppeling, voor standaard luchttoevoer, MSA
133016 Volmasker Ultra Elite PS-MaXX, voor AutomaXX ademautomaat, MSA
150142 Volgelaatsmasker 3S-PS-MaXX, hycar, MSA
150143 Volgelaatsmasker 3S-PS-MaXX, siliconen, MSA
150144, Volgelaatsmasker Ultra El. PS-MaXX, siliconen, MSA
129455 Aansluitstuk ademhalingsautomaat, MSA, heavy duty airline
129805 Riem Auer D3043918, leder, tbv aansluitstuk/trekbeveiliging, MSA
154416 Adapterring AS Auto-MaXX, MSA
154462 Ultra Elite PS-MaXX/hycar, ruit polyc/sil. coating/maat small 

MSA>>> Vervolg
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Vluchtmaskers met filter

MSA vluchtmasker MiniSCAPE
Vluchtmasker voor eenmalig gebruik.
Beschermt tegen de meest voorkomende
industriële gassen. 
• Norm: DIN 58647-T7
• Filter: ABEK
• Inzettijd: 5 minuten 
• Opslagtijd: 4 jaar
• Unieke tab tec technologie 

toegepast in het filter  
• Zeer compact 
• Eenvoudig in gebruik

110400 Minivluchtfilter Miniscape MSA, unité
110557 Draagtas minivluchtfilter Miniscape

MSA vluchtmasker MSR
Vluchtmasker voor eenmalig gebruik.
Beschermt tegen de meest voorkomende
industriële gassen en tegen deeltjes.
• Norm: DIN 58647.7
• Filter: ABEK P2
• Gebruikstijd: minimaal 15 minuten
• Uitvoering als halfgelaatsmasker
• Lage ademweerstand
• Filters zijn na gebruik te vervangen

154488 Vluchtmasker MSR2

Dräger Vluchtmaskers Parat 3100/3200
Vluchtmasker voor eenmalig gebruik.
Beschermt tegen de meest voorkomende
industriële gassen.
• Inzettijd: 15 minuten 
• Opslagtijd: 4 jaar, zonder filter te

wisselen 
• Parat 3100, halfmasker voor glad

gezicht, gewicht 360 gram 
• Parat 3200, halfmasker met mondstuk

en neusklem voor baarddragenden
• Norm: DIN 58647-T7
• Gewicht: 330 gram
• Filter: ABEK

110401 Vluchtmasker Parat 3100
110402 Vluchtmasker Parat 3200

Dräger vluchtmasker Parat 4500
Vluchtkap voor eenmalig gebruik.
Beschermt tegen de meest voorkomende
industriële gassen.
• Norm: DIN 58647-T7
• Gewicht: 600 gram
• Filter: ABEK-P2
• Inzettijd: 15 minuten 
• Opslagtijd: 4 jaar, zonder filter te

wisselen 
• Kap beschermt het gehele hoofd
• Verpakt in softpack

110406 Vluchtmasker Parat 4500

Dräger Vluchtmasker Parat C
Vluchtkap voor eenmalig gebruik.
Beschermt tegen koolmonoxide en
rookdeeltjes. Zeer geschikt voor gebruik
tijdens een brand zonder verhoogd risico
op het vrijkomen van chemicaliën.
• Norm: EN 403
• Inzettijd: 15 minuten 
• Opslagtijd: 6 jaar, zonder filter te

wisselen 
• Kap beschermt het gehele hoofd 
• Condensvrije ruit
• Gewicht: 600 gram
• Filter: CO-P2
• Verpakt in softpack, travellerpack 

of twinpack voor wandmontage

110578 Vluchtmasker Parat C softpack
110576 Vluchtmasker Parat C travellerpack
110577 Vluchtmasker Parat C twinpack

MSA vluchtmasker Smoke Hood
De MSA Smoke Hood is een
vluchtademtoestel speciaal ontworpen
voor de offshore en olie-industrie. 
De oranje kap biedt bescherming tegen
stralingswarmte, terwijl de nekafdichting
extra bescherming biedt tegen rook die
opstijgt in de kap. 
• Norm: EN 403
• Inzettijd: 15 minuten
• Zelf instellende hoofdband 
• Elastische nekafdichting 
• Eenvoudig en snel in het gebruik 
• Veilige bescherming van ademhaling,

ogen en hoofd 
• Groot gezichtsveld

154489 Vluchtmasker Smoke Hood opbergtas
154490 Trainer Smoke Hood, zonder filter
154491 Filterhouder Smoke Hood, voor trainer
154492 Inlegfilters Smoke Hood, voor trainer
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MSA Vluchtmasker S-cap
Vluchtkap voor eenmalig gebruik.
Beschermt tegen de meest voorkomende
industriële gassen en tegen kool-
monoxide en rookdeeltjes. Geschikt 
voor gebruik tijdens een brand en bij 
het vrijkomen van chemische gassen 
en dampen.
• Norm: EN 403
• Inzettijd: 15 minuten 
• Opslagtijd: 4 jaar, zonder controle 
• Kap beschermt het gehele hoofd
• Gewicht: 540 gram
• Filter: ABEK-CO-P2

110575 Vluchtmasker S-CAP in wandhouder
131002 Vluchtmasker S-CAP in kartonverpakking
150130 Vluchtmasker S-CAP in draagtas

Ademluchtvluchttoestellen

MSA S-Cap-Air
• Norm: EN 1142
• Inzettijd 15 minuten
• Continu flow van 35 liter per minuut
• 3 liter/200 bar ademluchtcilinder
• Vuldruk 200 Bar
• Luchttoevoer start automatisch bij het

opzetten van het masker
• Wordt geleverd met lege cilinder
• Navulling mogelijk
• Leverbaar met stalen cilinder of met

lichtgewicht composite cilinder

150131 Ademluchtvluchttoestel S-Cap-Air met stalen ademluchtcilinder
150132 Ademluchtvluchttoestel S-Cap-Air met composiet ademluchtcilinder

MSA Zuurstofzelfredder SavOx
Onafhankelijk ademtoestel met een inzettijd van 30 minuten of meer. De aanmaak van
zuurstof uit de chemische substantie kaliumperoxide (KO2) biedt een zuurstoftoevoer
als reactie op de gebruikersvraag. Ideaal in situaties waarin de vluchttijd lang is of hulp
enige tijd op zich kan laten wachten, bijvoorbeeld in tunnels.
• Norm: EN 401 klasse K30S
• Inzettijd minimaal 30 minuten
• Volledig onderhoudsvrij
• Opslagtijd 10 jaar
• Te dragen met schouderband of riem
• Gewicht: 2,5 kilo
• Trainingstoestel beschikbaar

150133 Zuurstofzelfredder SavOx
150134 Trainingstoestel SavOx-TR
150137 TR ademslangvervangingsset SavOx
150136 Schouderband SavOx
150135 Riem SavOx

Maskerreiniging

Maskerreiniger
Doekjes om uw masker te reinigen

110421 3M reinigingsdoek maskers
110433 Reinigingsdoek Daisy Quick pak à 10 stuks

Desinfectiespray voor maskers
• Voor het hygiënisch houden van uw

masker
• Alle flessen zijn voorzien van een

verstuiver
• Divosan Etha-plus mag uitsluitend op

de Nederlandse markt verkocht worden
• Divodes FG mag uitsluitend op de

Belgische markt verkocht worden

160313 Desinfectiespray Divosan Etha-plus, doos à 12 flessen, 500 ml
131229 Desinfectiespray Divodes FG, doos à 6 flessen, 750 ml

Dräger safetywash reinigingsvloeistof
Safetywash reinigingsvloeistof is geschikt
voor alle maskers en is biologisch
afbreekbaar.
Leverbaar in 1 en 5 litercan met
handpomp.

110433 Reinigingsdoek Daisy Quick pak à 10 stuks
151002 Reinigingsvloeistof Safetywash met pomp 1 liter
151003 Reinigingsvloeistof Safetywash met pomp 5 liter
151004 Navulling Safetywash 1 liter
151005 Navulling Safetywash 5 liter
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Beschermkleding

Kleding beschermt ons tegen alle mogelijke invloeden van buiten. Koude, warmte, regen of juist zonneschijn. Naarmate die invloeden risicovoller worden, wordt de mate van
bescherming steeds belangrijker. Intersafe heeft een breed aanbod aan werk- en veiligheidskleding, voor verschillende omstandigheden. In dit hoofdstuk vindt u alle informatie om
de juiste keuzes te maken.

Verschil tussen werkkleding en veiligheidskleding 
Er is een belangrijk verschil tussen werkkleding en veiligheidskleding. Ook de Europese
wetgever maakt dit onderscheid. Werkkleding is in eerste instantie niet bedoeld om de
drager ervan te beschermen. Dit is kleding die het productieproces beschermd. Denk
bijvoorbeeld aan schone kleding in een omgeving waar met voedsel wordt gewerkt.
In dit hoofdstuk hebben we het zowel over werkkleding als over veiligheidskleding.
Veiligheidskleding is bedoeld om de drager te beschermen. Het gaat dan om
schadelijke en mogelijk zelfs risicovolle invloeden als:
• Koude, regen en wind;
• Hitte;
• Gevaarlijke stoffen (zuren, basen, oplosmiddelen, oliën, chemicaliën);
• Gevaarlijke omstandigheden (zoals snijden, schuren, statische – en elektrische

ontladingen, explosiegevaar);
• Straling (zoals UV en infrarood).

Normering
De eisen voor veiligheidskleding zijn wettelijk vastgelegd in de richtlijn 
EEG 89/686/EEG. Uit deze richtlijn zijn per kledingsoort Europese normen
voorgeschreven. Per kledingsoort vindt u in het normenoverzicht op de volgende
pagina de betreffende norm (CEN/TRI5321) en de verschillende prestatieniveaus. 
Ook zijn er bijzondere richtlijnen als de SUCAM. Dit staat voor Selection, Use, Care and
Maintenance. De verschillende richtlijnen geven dus houvast bij:
• Keuze voor het product;
• Het gebruik ervan;
• De verzorging;
• Het onderhoud.

Markering: wat betekenen al die symbolen?
Aan beschermende kleding hangt altijd een label. Daarop vindt u allerlei symbolen en
cijferreeksen. Hieronder ziet u wat deze codes betekenen. In de omschrijvingen van de
diverse kledingtypen leest u vervolgens welke codes bij welke typen kleding passen. 

Etiketnummer S2003

Fabrikant

Relevante Europese normen en pictogram Prestatieniveau

L 
II = 54-56 Maataanduiding

Type-nummer(s) technisch dossier GP 1054
GP 9011

3720.02 Artikelnummer

Tissu/Fabric:Gewebe:
Samenstelling Polyamide 100%

Eduction/Coating/Besch.: 
Polyurethan 100%

Wasinstructies

Verwijzing naar de gebruiksinstructies van de fabrikant

0001 S001 337 Code voor interne opvolging

Beschermkleding

Bron: Conform Sioen
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Risico Bescherming tegen EN Norm Symbool Verdieping
EN 340:2003 Algemeen norm voor veiligheidskleding

Regen Weersinvloeden EN 343:2003 X 1 - 3 - waterdichtheid
Y 1 - 3 - ademend vermogen

Koude < -5°C Weersinvloeden EN 342:2004 A - thermische isolatie bij beweging
B - thermische isolatie statisch
C 1 - 3 - winddichtheid
D 1 - 3 - ademend vermogen

Koude > -5°C Weersinvloeden EN 14058:2004 A - thermische weerstand klasse
B - luchtdoorlatendheid
C - weerstand aan het doordringen van water
D - voortkomende thermische isolatie
E - voortkomende thermische isolatie

Slechte zichtbaarheid Onzichtbaarheid EN 471:2003 X 1 - 3 oppervlakte fluorescerend materiaal
Y 1 - 3 oppervlakte retroflecterende stroken

Vloeistoffen Beperkte bescherming tegen chemicaliën EN 13034:2005 Type 6 - beperkte bescherming bovenlichaam en 
ledematen. 
Beperkte bescherming tegen kleine 
hoeveelheden minder gevaarlijke chemische 
producten, waarbij een ondoorlatende barriere 
niet noodzakelijk is.

Vloeistoffen Bescherming tegen chemicaliën EN 14605:2005 Type 3 - waterstraaldichte verbindingen (jet test)
(voorheen EN 465) Type 4 - weerstand aan de doordringing van

verstuifte vloeistoffen (spray test)

Explosies Electrostatische omgevingen (ATEX) EN 1149-1:2006 1 - testmethode meten oppervlakte 
weerstand materiaal
3 - testmethode meten vermindering 
lading/geleidende vezels 
5 - prestatie eisen van materialen 
en fabricatie

Vlammen Bescherming tegen vlammen EN ISO 14116:2008 Index 1 - geen vlamverspreiding, 
(voorheen EN 533) geen brandafval, stof blijft niet gloeien, 

een gat kan zich vormen
Index 2 - geen vlamverspreiding, 
geen brandafval, stof blijft niet gloeien, 
geen vorming van gaten
Index 3 - geen vlamverspreiding, 
geen brandafval, stof blijft niet gloeien, 
vlam dooft in minder dan 2 seconden

Hitte en vlammen Bescherming tegen hitte en vlammen EN ISO 11612:2008 A - vlamverspreiding = EN 11611 
(GEEN BRANDWEER en/of LASSEN ) (voorheen EN 531) (A1 = oppervlakte/A2 = rand) 

B 0 - 3 - isolatie tegen convectiewarmte
C 0 - 4 - isolatie tegen stralingswarmte
D 0 - 3 - isolatie tegen gesmolten aluminium
E 0 - 3 - isolatie tegen gesmolten ijzer
F 0 - 3 - contact warmte
W waterdichtheid

Lassen Bescherming tegen lassen EN ISO 11611:2011 Class 1 - laagste niveau
(voorheen EN 470) Class 2 - hoogste niveau

Elektrische vlamboog Bescherming tegen thermische effecten IEC 61482 Class 1 - 4 kA, 500 ms
lagere spanningsinstallaties Class 2 - 7 kA, 500 ms

Normenoverzicht beschermkleding
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Eigenschappen Vereisten Index 1 Index 2 Index 3
Vlamverspreiding Geen enkel doek staat toe dat een vlam of gat de bovenste of verticale rand bereikt X X X
Brandende resten Geen enkel doek staat toe dat er brandende resten los laten X X X
Nagloeien Nagloeien mag zich niet verder verspreiden naar het onbeschadigde doek na het doven van de vlam X X X
Gatvorming Geen enkel doek staat gatvorming toe X X
Nabranden Geen enkel doek staat toe dat de nabrandtijd langer is van 2 seconden X

Kleding die beschermt tegen vlammen EN ISO 14116:2008

Klasse 1 2
Vereisten Stralingswarmte: RHTI 24> 7 s Stralingswarmte RHTL 24 > 10 s

Lasspatten: minimaal 15 druppels Lasspatten: minimaal 25 druppels
Toepassing • Gaslassen • MAG lassen

• TIG en MIG lassen • MIG lassen (high current)
• Microplasmalassen • Vlambooglassen
• Frezen • Plasmasnijden
• Puntlassen • Zuurstofsnijden
• MMA lassen (met name bedekte baquette) • MMA lassen (basis baquette of met cellulose bedekte baquette)

• Thermisch sproeien
• Kerven

Kleding voor lassen en aanverwante werkzaamheden EN ISO 11611:2007

Type 1 1a:     Gasdichte kleding met persluchttoestel in het pak EN 943-1:2002
1b:     Gasdichte kleding met persluchttoestel buiten het pak
1c:     Gasdichte kleding aangesloten op externe overdrukbron
1aET: 1a voor reddingsploegen (ET)
1bET: 1b voor reddingsploegen (ET)

Type 2 Niet gasdichte kleding met ademlucht onder overdruk EN 943-1:2002
Type 3 en type (PB)3 2 Bescherming tegen vloeibare chemicaliën EN 47905:2005+A1:2009

Kleding met vloeistofdichte verbindingen Vervangt EN 466 (herbruikbare kleding) en EN 1511 (wegwerpkleding)
Type 4 en type (PB)4 2 Bescherming tegen vloeibare deeltjes EN 47905:2005+A1:2009

Kleding met neveldichte verbindingen Vervangt EN 466 (herbruikbare kleding) en EN 1512 (wegwerpkleding)
Type 5 Bescherming van het volledige lichaam tegen door de lucht EN ISO 13982-1:2004

verspreide vaste deeltjes, bijvoorbeeld asbestverwijdering
Type 6 en type (PB)6 2 Beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën EN 13034:2005+A1:2009 vervangt EN 467
Radio-activiteit Bescherming tegen radio-actieve besmetting door vaste deeltjes

Deel 1: geventileerde kleding EN 1073-1:1998
Deel 2: niet geventileerde kleding EN 1073-2:2002

Biologische agentia Bescherming tegen biologische agentia EN 14126:2003

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën EN 943:2002, EN 13034:2005 type 6
en EN 14605:2005

Materiaal Class 3 Class 2 Class 1
Fluordoek 0,8 m2 0,5 m2 0,14 m2

+ + + +
Reflectiebanden 0,2 m2 0,13 m2 0,10 m2

Signaalkleding EN 471:2003

Beschermkleding

Kleding voor bescherming tegen vlammen en hitte EN ISO 11612:2008

Verdieping
A - vlamverspreiding = EN 11611 (A1 = oppervlakte/A2 = rand)
B 0 - 3 - isolatie tegen convectiewarmte
C 0 - 4 - isolatie tegen stralingswarmte
D 0 - 3 - isolatie tegen gesmolten aluminium
E 0 - 3 - isolatie tegen gesmolten ijzer
F 0 - 3 - contact warmte waterdichtheid
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Reiniging en onderhoud

Bron: Etitex

Beschermkleding tegen weersinvloeden EN 343:2003

Verdieping

X 1 - 3 - waterdichtheid 
Y 1 - 3 - ademend vermogen

Beschermkleding tegen elektrische vlamboog IEC 61482

Beschermkleding voor electrostatische omgeving (ATEX) EN 1149-5:2008

Verdieping

5 - prestatie eisen van materialen en fabricatie

1 - testmethode meten oppervlakte weerstand materiaal)

3 - testmethode meten vermindering lading/geleidende vezels 

Verdieping

Klasse 1 - 4 kA, 500 ms
Klasse 2 - 7 kA, 500 ms
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Passervice Footwear & Clothing Intersafe: 
kostenbesparend en efficiënt
Bedrijven geven jaarlijks geld uit voor de veiligheid en
bescherming van hun werknemers. Dit in eerste instantie voor
het welzijn van de werknemers, maar ook om het
productieproces te waarborgen. Veilig werken onder
omstandigheden met de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen is daarom een gezamenlijk belang voor
zowel werkgever als werknemer. Sommige pbm’s zijn
maatgebonden en kunnen dus alleen maar veilig en goed
worden ingezet als ze ook met zorg worden verstrekt; ‘passend’
voor de individuele gebruiker. Denk hierbij aan veiligheidsbrillen
met gecorrigeerde veiligheidsglazen, individueel aangemeten
gehoorbescherming (otoplastieken), veiligheidsschoenen en
beschermingkleding. Intersafe levert niet alleen de juiste pbm’s,
maar biedt tevens de mogelijkheid om deze maatgebonden
middelen individueel af te passen. Voor het aanmeten van
beschermkleding kunt u gebruik maken van de expertise die
Intersafe in de loop van vele jaren heeft opgebouwd.

Toegevoegde waarde Intersafe

Totaaloplossing
In deze (maatafhankelijke) artikelgroep ‘beschermkleding’
worden verreweg de hoogste uitgaven gepleegd als het gaat om
pbm’s. Deze kosten kunnen nog hoger uitvallen als blijkt dat de
maatvoering niet goed is afgestemd op de individuele gebruiker. 
Het is jammer als het verkeerde artikel wordt gekozen en deze
dus helemaal niet gebruikt wordt. Het kan dan ook gebeuren dat
het artikel niet de juiste bescherming biedt, met alle gevolgen
van dien. Kortom, de pas-service van Intersafe biedt veel
voordelen:
• Totaaloplossing voor verstrekking van beschermkleding:

passen, aanpassen,registreren, nabestellen, beheren;
• Minder klachten;
• Minder ziekteverzuim;
• Minder omruilen;
• Grotere acceptatiegraad;
• Persoonlijke aandacht;
• Minder incourante voorraden;
• Minder leveranciers. Geen kostbare, afwijkende

inkooptrajecten meer. Dus geen werknemers die zelf gaan
“shoppen” onder werktijd. Zo verbetert u de uniformiteit en
veiligheid en dringt u interne kosten terug;

• Betere registratie;
• Merk-onafhankelijk advies op basis van de wensen en eisen;
• Waarborg van uw veiligheidsbeleid ten aanzien van kleding,

inclusief registratie;
• Compleet ontzorgd.
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Om structuur te brengen in de bestelmethodiek van bedrijfskleding binnen uw bedrijf,
heeft Intersafe het online bestel-, beheer- en registratiesysteem
www.mijnPBMpakket.eu. Met dit online systeem kunnen de medewerkers binnen een
afgebakend pakket bedrijfskleding bestellen.
Voordelen van dit systeem zijn:
• Overzicht wat, wanneer en door wie is besteld;
• Budget per persoon goed beheersbaar;
• Systeem kan per functie ingericht worden;
• Medewerkers bestellen alleen de kleding die vooraf is gedefinieerd;
• Er wordt alleen kleding besteld waar de inkoopafspraken over zijn gemaakt;
• Er wordt alleen kleding besteld die voldoet aan de gewenste normering;
• Er wordt alleen kleding besteld die voldoet aan de huisstijl van uw organisatie;
• Uitgebreide rapportage mogelijkheid;
• Minder belasting van de interne organisatie doordat er geen papieren

bestelformulieren naar bestellers op het kantoor gaan.

MijnPBMpakket.eu
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Werkbroek HaVeP 8262
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 300 gr/m2

• Kleur: korenblauw, marine,
flessengroen, kaki en rafblauw

• Maten: 44 t/m 64
• Ritssluiting
• 2 Ingezette zijzakken
• 2 Achterzakken waarvan 1 met knoop
• Duimstokzak
• Elastiek in de rug

114712 Werkbroek HaVeP 8262
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306, 310, 608, 808

Werkbroek HaVeP 8286
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 300 gr/m2

• Kleur: korenblauw, marine en wit
• Maten: 44 t/m 64
• Ritssluiting
• 2 Ingezette zijzakken
• 2 Achterzakken waarvan 1 met knoop
• Duimstokzak
• Dijbeenzak met klep
• Kniezakken
• Elastiek in de rug

114715 Werkbroek HaVeP 8286
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306, 400

Bedrijfskleding

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Werkkleding 100% katoen

A-overall HaVeP 2191
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 300 gr/m2

• Kleur: korenblauw en marine
• Maten: 44 t/m 64
• Ritssluiting
• 2 Zijzakken
• 2 Intasten
• Borstzak met klep en pennenzakje
• Achterzak
• Kniezakken
• Duimstokzak
• Verstelbare taille d.m.v. knopen
• Verstelbare elastische schouderbanden

115172 A-overall HaVeP 2191
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306

Overall HaVeP 2090
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 300 gr/m2

• Kleur: korenblauw, marine,
flessengroen, oranje, kaki en wit

• Maten: 46 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Zijzakken
• 2 Intasten
• 2 Borstzakken met klep
• Achterzak
• Duimstokzak
• Elastiek in de rug
• Rugplooien

114771 Overall HaVeP 2090
115147 Overall HaVeP 2090
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306, 400, 608, 808

Overall HaVeP 2231
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 300 gr/m2

• Kleur: korenblauw en marine
• Maten: 44 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Zijzakken
• 2 Intasten
• 2 Borstzakken met klep
• Achterzak
• Kniezakken
• Duimstokzak
• Elastiek in de rug
• Rugplooien

129418 Overall HaVeP 2231
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306

Werkjas HaVeP 3054
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 300 gr/m2

• Kleur: korenblauw, marine, wit en
flessengroen

• Maten: 46 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Voorzakken
• Borstzak
• Binnenzak

114696 Werkjas HaVeP 3054
115436 Werkjas HaVeP 3054
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306, 400, 608



Stofjas HaVeP 4023
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 300 gr/m2

• Kleur: korenblauw, marine, wit, kaki en
rafblauw

• Maten: 46 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Voorzakken
• Borstzak
• Binnenzak
• GSM-zakje
• Pennenzakje op mouw
• Tailleband op rug
• Rugplooien
• Split

114422 Stofjas HaVeP 4023
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306, 310, 400, 808

Werkbroek Fristads FAS-255K
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 375 gr/m2

• Kleur: marine, zwart en flessengroen
• Maten: 44 t/m 64
• 2 Extra wijde voor- en achterzakken
• 2 Loshangende spijkerzakken zijn weg te stoppen
• 1 Met extra opgestikte zak 
• 1 Met extra lussen voor gereedschap
• 3 Extra kleinere zakken
• Spijkerzakken verstevigd met 100% Cordura
• Beenzakken met telefoonzak en gereedschapzak
• 2 Hamerlussen
• 2 D-ringen
• Duimstokzak met knoop voor mes
• Voorgevormde broekspijpen
• Zakken voor kniebeschermer van 100% Cordura 

met de openingen aan de binnenzijde
• Kniebeschermers in de hoogte verstelbaar

114709 Werkbroek Fristads FAS-255K
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 510, 600

Werkbroek My-T-Gear Pant 500
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 305 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Achterzak
• 2 Voorzakken
• Kniezakken

129409 Werkbroek My-T-Gear Pant 500
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Bedrijfskleding
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A-overall My-T-Gear Bib 500
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 305 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Elastische schouderbanden
• Borstzak
• Zijzak
• Achterzak
• Kniezakken

129407 A-overall My-T-Gear Bib 500
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Overall My-T-Gear Boil 500
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 305 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Borstzakken
• 2 Zijzakken
• Achterzak
• Elastiek in de rug
• Duimstokzak
• Kniezakken

129405 Overall My-T-Gear Boil 500
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Beschermkleding

Werkjas My-T-Gear Jack 500
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 305 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Voorzakken
• 2 Borstzakken
• Pennenzak

129411 Werkjas My-T-Gear Jack 500
Leverbaar in de volgende kleuren: 306
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Werkkleding katoen/polyester

Overall HaVeP 2154
• Materiaal: 65% katoen/35% polyester
• Doekgewicht: 290 gr/m2

• Kleur: korenblauw, marine en flessengroen
• Maten: 44 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Zijzakken
• 2 Intasten
• 2 Borstzakken met klep
• Achterzak
• Duimstokzak
• Elastiek in de rug
• Rugplooien
• Manchetten met drukknopen

114774 Overall HaVeP 2154
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306, 608

A-overall HaVeP 2943
• Materiaal: 65% katoen/35% polyester
• Doekgewicht: 290 gr/m2

• Kleur: marine en zwart
• Maten: 46 t/m 64
• Ritssluiting
• 2 Ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje
• Borstzak met klep 
• 2 Achterzakken met klep
• Kniezakken Cordura
• Duimstokzak met rolmaatzakje
• Dijbeenzak met klep  
• GSM-zakje
• Verstelbare taille d.m.v. knopen
• Verstelbare elastische schouderbanden

132739 A-overall HaVeP 2943
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 510

Werkjas HaVeP 3045
• Materiaal: 65% katoen/35% polyester
• Doekgewicht: 290 gr/m2

• Kleur: korenblauw en marine
• Maten: 44 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Voorzakken
• Borstzak
• Binnenzakken
• Manchetten met drukknopen

115199 Werkjas HaVeP 3045
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306

Werkbroek HaVeP 8275
• Materiaal: 65% katoen/35% polyester
• Doekgewicht: 290 gr/m2

• Kleur: korenblauw en marine
• Maten: 44 t/m 64
• Ritssluiting
• 2 Ingezette zijzakken
• 2 Achterzakken waarvan 1 met knoop
• Duimstokzak
• Elastiek in de rug

114450 Werkbroek HaVeP 8275
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306

Vervolg >>>

Beschermkleding

Werkbroek HaVeP 8402
• Materiaal: 65% katoen/35% polyester
• Doekgewicht: 290 gr/m2

• Kleur: korenblauw, marine en wit
• Maten: 44 t/m 64
• Ritssluiting
• 2 Ingezette zijzakken
• 2 Achterzakken waarvan 1 met knoop
• Duimstokzak
• Dijbeenzak met klep
• Kniezakken
• Elastiek in de rug

114717 Werkbroek HaVeP 8402
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306, 400

Werkbroek HaVeP 8597
• Materiaal: 65% katoen/35% polyester
• Doekgewicht: 290 gr/m2

• Kleur: marine, zwart en grijs
• Maten: 46 t/m 64
• Ritssluiting
• 2 Ingezette zijzakken waarvan 1 met horlogezakje
• 2 Achterzakken met klep
• Duimstokzak met rolmaatzakje
• Dijbeenzak met klep
• GSM-zakje
• Kniezakken van Cordura
• 2 D-ringen voor en achter

129825 Werkbroek HaVeP 8597
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 500, 510
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Werkkleding katoen/polyester>>> Vervolg

Werkjas HaVeP 5317
• Materiaal: 65% katoen/35% polyester
• Doekgewicht: 290 gr/m2

• Kleur: marine en zwart
• Maten: 46 t/m 64
• Drukknoopsluiting
• 2 Ingezette voorzakken
• 2 Borstzakken met klep
• Verstelbare taille d.m.v. drukknopen
• Mouwen met steldrukkers
• Versterkte elleboogstukken met Cordura

132740 Werkjas HaVeP 5317
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 510

Totaaloplossing

Intersafe biedt u een totaaloplossing voor de
verstrekking van beschermkleding.

TIP

Stofjas HaVeP 4043
• Materiaal: 65% katoen/35% polyester
• Doekgewicht: 290 gr/m2

• Kleur: korenblauw, marine, wit en flessengroen
• Maten: 44 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Voorzakken
• Borstzak
• Binnenzak
• GSM-zakje
• Pennenzakje op mouw
• Tailleband op rug
• Rugplooien
• Split

114767 Stofjas HaVeP 4043
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306, 400, 600

Stofjas HaVeP 4089
• Materiaal: 65% katoen/35% polyester
• Doekgewicht: 270 gr/m2

• Kleur: korenblauw/marine en grijs/rood
• Maten: 46 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Voorzakken
• Borstzak
• Binnenzak
• GSM-zakje
• Pennenzakje op mouw
• Tailleband op rug
• Rugplooien
• Split

114769 Stofjas HaVeP 4089
Leverbaar in de volgende kleuren: 900, 907

Werkbroek Fristads PS25-241
• Materiaal: 65% polyester/35% katoen
• Doekgewicht: 300 gr/m2

• Kleur: korenblauw, marine, zwart en kaki
• Maten: 44 t/m 62
• 2 Ruime voor en achterzakken
• 3 Kleinere zakjes en gereedschaplussen
• 2 D-ringen
• Beenzak met telefoonzak en gereedschapzak
• 2 Hamerlussen
• Duimstokzak
• Pennenzakje
• Bevestiging voor een timmermansmes
• Verborgen ID-pashouder
• Zakken voor kniebeschermer van 100% 

Cordura met de openingen aan de binnenzijde
• Kniebeschermers in de hoogte verstelbaar

129030 Werkbroek Fristads PS25-24
131763 Werkbroek Fristads PS25-24
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 308, 510, 808
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De stofsamenstelling heeft invloed op het
draagcomfort. Let hier dus op bij uw keuze!

TIP

Overall My-T-Gear Boil 565
• Materiaal: 60% katoen/40% polyester
• Doekgewicht: 245 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Borstzakken
• 2 Zijzakken
• Achterzak
• Elastiek in de rug
• Duimstokzak
• Kniezakken

129406 Overall My-T-Gear Boil 565
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

A-overall My-T-Gear Bib 565
• Materiaal: 60% katoen/40% polyester
• Doekgewicht: 245 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Elastische schouderbanden
• Borstzak
• 2 Zijzakken
• Achterzak
• Kniezakken

129408 A-overall My-T-Gear Bib 565
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Werkjas My-T-Gear Jack 565
• Materiaal: 60% katoen/40% polyester
• Doekgewicht: 245 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Voorzakken
• 2 Borstzakken
• Pennenzak

129412 Werkjas My-T-Gear Jack 565
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Werkbroek My-T-Gear Pant 565
• Materiaal: 60% katoen/40% polyester
• Doekgewicht: 245 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Achterzak
• 2 Voorzakken
• Kniezakken

129410 Werkbroek My-T-Gear Pant 565
Leverbaar in de volgende kleuren: 306
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Spijkerbroeken

Spijkerbroek Mike
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 411 gr/m2

• Kleur: blue stone denim
• Maten: 29" t/m 44", lengte: 32 t/m 36
• Rechte pijp
• Duimstokzak
• 5 Pocket Jeans

128326 Spijkerbroek Bram's Paris Mike
Leverbaar in de volgende kleuren: 314

Spijkerbroek Linda
• Materiaal: 98% katoen/2% elastan
• Doekgewicht: 380 gr/m2

• Kleur: blue stone denim
• Maten: 28" t/m 40", lengte: 30 t/m 34
• Rechte pijp
• 5 Pocket Jeans
• Stretch

130027 Spijkerbroek Bram's Paris Linda
Leverbaar in de volgende kleuren: 314

Spijkerbroek Danny
• Materiaal: 98% katoen/2% elastan
• Gewicht: 397 gr/m²
• Kleur: blue stone denim
• Maten: 29" t/m 44", lengte: 30 t/m 36
• Rechte pijp
• 5 Pocket Jeans
• Stretch

152017 Spijkerbroek Bram's Paris Danny
Leverbaar in de volgende kleuren: 313

Spijkerbroek Toolbox
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 397 gr/m2

• Kleur: blue stone denim
• Maten: 28" t/m 46", lengte: 30 t/m 36
• 2 Duimstokzakken
• Grote achterzakken
• 5 Riemlussen
• Telefoonzak op dijbeen
• 2 Duimstokzakken

134326 Spijkerbroek Crosshatch Toolbox
Leverbaar in de volgende kleuren: 313

Spijkerbroek Rider
• Materiaal: 100% katoen
• Kleur: blue stone denim
• Maten: 28" t/m 48", lengte: 30 t/m 36
• Lowrise
• Rechte pijp
• Grote achterzakken
• 5 Riemlussen

151759 Spijkerbroek Crosshatch Rider
Leverbaar in de volgende kleuren:  314

Spijkerbroek Wrangler Texas
• Materiaal: 100% katoen
• Kleur: darkstone en blue stone denim
• Maten: 30" t/m 48", lengte: 30 t/m 36
• 5 Pocket Jeans

114886 Spijkerbroek Wrangler Texas
114691 Spijkerbroek Wrangler Texas
114692 Spijkerbroek Wrangler Texas
Leverbaar in de volgende kleuren:  313, 314

Bedrijfskleding
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Overhemden 100% katoen

Overhemd HaVeP 1626
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 145 gr/m2

• Kleur: blauw en groen
• Maten: S t/m 3EL
• Metalen knoopsluiting
• 2 Borstzakken met klep en pennenzakje
• Rugplooien
• Korte mouw

114336 Overhemd HaVeP 1626
Leverbaar in de volgende kleuren: 300, 600

Overhemd HaVeP 1624
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 145 gr/m2

• Kleur: blauw en groen
• Maten: S t/m 3EL
• Metalen knoopsluiting
• 2 Borstzakken met klep en pennenzakje
• Rugplooien
• Manchetten met knopen
• Lange mouw

114766 Overhemd HaVeP 1624
Leverbaar in de volgende kleuren: 300, 600

Overhemd Guido
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 140 gr/m2

• Kleur: marine, wit en rood
• Maten: S t/m EEL
• Unisex
• Knoopsluiting
• Lange mouw
• Borstzak
• Button down kraag

114657 Overhemd Guido
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 306, 400

Overhemd Martin
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 140 gr/m2

• Kleur: rood, marine en wit
• Maten: S t/m EEL
• Korte mouw
• Borstzak
• Button down kraag

129799 Overhemd Martin
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 306, 400

Logo van uw bedrijf 

Houd bij de bepaling van de kleur werkkleding
rekening met de kleur logo van het bedrijf!

TIP
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T-shirts 100% katoen

T-shirt Joy
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 150 gr/m2

• Kleur: rood, geel, lime en oranje in de
maten S t/m 3EL en korenblauw,
marine, wit, ashgrey, donkergrijs, zwart
en donkergroen in de maten S t/m 5EL

• Unisex
• Rondgebreid (zonder zijnaden)
• Dubbele ribboord
• Nektape van schouder tot schouder
• Korte mouw

114780 T-shirt Joy
115202 T-shirt Joy
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 200, 304, 306, 400, 500, 502, 510, 602, 613, 700

T-shirt B&C longsleeve
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 145 gr/m2

• Kleur: marine, wit en rood
• Maten: S t/m 3EL
• Unisex
• Ronde hals
• Lange mouw

114768 T-shirt B&C longsleeve
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 400

T-shirt Jolly
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 190 gr/m2

• Kleur: marine, wit en zwart
• Maten: S t/m 5EL
• Unisex
• Rondgebreid (zonder zijnaden)
• Dubbele ribboord
• Nektape van schouder tot schouder
• Korte mouw

132743 T-shirt Jolly
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 400, 510

Poloshirts 

Poloshirt Charma
• Materiaal: 100% katoen
• Doekgewicht: 210 gr/m2

• Kleur: rood, bordeaux, lichtblauw,
marine, korenblauw, wit, ashgrey,
zwart, donkergroen en oranje

• Maten: S t/m 5EL
• Unisex
• Verlengd rugpand
• Zijsplitjes
• Korte mouw
• Platgebreide ribkraag
• 3-Knoopssluiting

114824 Poloshirt Charma
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 104, 301, 306, 308, 312, 319, 400, 500, 510, 602, 700

Poloshirt Ricardo
• Materiaal: 60% polyester/40% katoen
• Doekgewicht: 210 gr/m2

• Kleur: rood, bordeaux, marine,
korenblauw, wit, donkergrijs en zwart

• Maten: S t/m 5EL
• Unisex
• Verlengd rugpand
• Zijsplitjes
• Korte mouw
• Platgebreide ribkraag
• 3-Knoopssluiting

132745 Poloshirt Ricardo
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 104, 306, 308, 400, 502, 510
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Bedrijfskleding

Sweaters

Polosweater Rick
• Materiaal: 50% katoen/50% polyester
• Gewicht: 280 gr/m2

• Kleur: marine, donkergrijs en zwart
• Maten: S t/m 5EL
• Unisex
• Polokraag
• Knoopsluiting
• Manchetten met elastaan
• Rechte onderzijde
• Splitsjes in de zijnaden
• Binnenzijde geruwd
• Lange mouw

128845 Polosweater Rick
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 502, 510

Sweater Roland
• Materiaal: 50% polyester/50% katoen
• Doekgewicht: 280 gr/m2

• Kleur: rood, bordeaux, korenblauw,
marine, wit, grijs, donkergrijs, zwart en
donkergroen

• Maten: ES t/m 5EL
• Unisex
• Ronde hals
• Tailleband
• Manchetten met elastaan
• Binnenzijde geruwd
• Lange mouw

114440 Sweater Roland
114453 Sweater Roland
114711 Sweater Roland
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 104, 304, 306, 400, 500, 502, 510, 602

Polosweater Robin
• Materiaal: 50% polyester/50% katoen
• Doekgewicht: 280 gr/m2

• Kleur: rood, korenblauw, marine,
ashgrey, donkergrijs, zwart,
donkergroen en oranje

• Maten: ES t/m 5EL
• Unisex
• Polokraag
• 3-Knoopsluiting
• Tailleband
• Manchetten met elastaan
• Binnenzijde geruwd
• Lange mouw

114823 Polosweater Robin
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 304, 306, 500, 502, 510, 600, 700

Truien

Schipperstrui
• Materiaal: wol
• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• 1/4 Ritssluiting

114477 Schipperstrui
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Commandotrui
• Materiaal: 50% wol/50% acryl
• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Ronde hals
• Borstzak met klep 

en klittenband
• Schouderstukken 

met epauletten
• Elleboogstukken

130938 Commandotrui
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Schipperstrui Klipper
• Materiaal: 100% acryl
• Kleur: zwart
• Maten: M t/m EEL
• Kraag met ritssluiting

129454 Schipperstrui Klipper
Leverbaar in de volgende kleuren: 510
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Regenoveralls

Overall Sioen Montreal 4964
• Norm: EN 343 class 3/1, EN 14605 class 4, EN 14786
• Materiaal: Flexothane® Classic
• Doekgewicht: 180 gr/m2

• Kleur: geel, korenblauw, marine, groen en oranje
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiekvernauwing in de rug

114542 Overall Sioen Montreal 4964
114752 Overall Sioen Montreal 4964
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 304, 306, 600, 700

Regenpakken

Regenpak 9007/9207/9507
• Materiaal 114610: PVC/polyester/PVC
• Materiaal 114611: nylon/PVC
• Materiaal 114613: PVC
• Kleur: geel
• Maten 114610: S t/m 3EL
• Maten 114611: S t/m EEL
• Maten 114613: S t/m 3EL
• Jack: vaste capuchon, 2 zakken,

ritssluiting met drukknoppen en de
oksels zijn voorzien van ventilatie

• Broek: elastiek in de taille

114610 Regenpak 9007
114611 Regenpak 9207
114613 Regenpak 9507
Leverbaar in de volgende kleuren: 200

Wasvoorschriften 

Om de levensduur van uw beschermkleding te
garanderen, adviseren wij u altijd exact de
desbetreffende wasvoorschriften te volgen.
Meer informatie over wasvoorschriften leest u in
de introductietekst van dit hoofdstuk.

TIP
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Regenjas 8007
• Materiaal: PVC/polyester
• Kleur: geel
• Maten: S t/m EEL
• Ritssluiting
• Drukknopen
• Vaste capuchon
• 2 Zakken met klep

114734 Regenjas 8007
Leverbaar in de volgende kleuren: 200

Doorwerkjas Sioen Dover 4893
• Norm: EN 343 class 3/1
• Materiaal: Flexothane® Classic
• Doekgewicht: 170 gr/m2

• Kleur: geel, marine en groen
• Maten: S t/m 3EL
• Vaste capuchon
• Ritssluiting onder beleg met

drukknopen
• 2 Opgezette zakken
• Raglan mouwen
• Fleece in lijf en capuchon
• Gewatteerde voering in mouwen
• Gebreide windvangers in mouwen
• 1 Binnenzak

114754 Doorwerkjas Sioen Dover 4893
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 306, 600

Regenjassen

Regenjas Sioen Dortmund 4820
• Norm: EN 343 class 3/2
• Materiaal: Flexothane® Classic
• Doekgewicht: 180 gr/m2

• Kleur: geel, korenblauw, marine en groen
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Ritssluiting onder beleg met

drukknopen
• 2 Opgezette zakken
• Raglan mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Onderarmventilatie

114751 Regenjas Sioen Dortmund 4820
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 304, 306, 605

Regenjas Helly Hansen 
Mandal 70129
• Norm: EN 343 class 3/1
• Materiaal: polyester met PVC coating
• Doekgewicht: 400 gr/m2

• Kleur: oranje
• Maten: S t/m EEL
• 2 Klepzakken
• Drukknopen onder voorklep
• Schimmelbestendig
• Verstelbare capuchon

114297 Regenjas Helly Hansen Mandal 70129
Leverbaar in de volgende kleuren: 700

Regenkleding
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1e Paaljas
• Materiaal: PVC
• Kleur: wit
• Maten: M, L en EEL
• Drukknoopsluiting

114592 1e Paaljas
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Regenbroeken

Paaljassen

Regenbroek Sioen Rotterdam 4500
• Norm: EN 343 class 3/2
• Materiaal: Flexothane® Classic
• Doekgewicht: 180 gr/m2

• Kleur: geel, korenblauw, marine en groen
• Maten: S t/m 3EL
• Enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden

114725 Regenbroek Sioen Rotterdam 4500
114753 Regenbroek Sioen Rotterdam 4500
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 304, 306, 600

Regenbroek Helly Hansen Mandal 70529
• Norm: EN 343 class 3/1
• Materiaal: polyester met PVC coating
• Doekgewicht: 400 gr/m2

• Kleur: oranje
• Maten: S t/m EL
• Elastische schouderbanden
• Schimmelbestendig

114791 Regenbroek Helly Hansen Mandal 70529
Leverbaar in de volgende kleuren: 700

Regenbroek 7007
• Materiaal: PVC/polyester
• Kleur: geel
• Maten: S t/m EEL
• Elastiek in taille

114578 Regenbroek 7007
Leverbaar in de volgende kleuren: 200

Normeringen

Alle informatie over normeringen vindt u in de
introductietekst van dit hoofdstuk. 

TIP
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Winterkleding

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Winteroveralls

Winteroverall HaVeP 2205
• Materiaal: 65% katoen/35% polyester
• Doekgewicht: 290 gr/m2

• Kleur: korenblauw
• Maten: 48 t/m 64
• Verdekte 2-weg kunststof ritssluiting

met drukknopen
• 2 Zijzakken  
• 2 Intasten
• 2 Borstzakken met klep
• 2 Achterzakken
• Duimstokzak
• Elastiek in de rug
• Afneembare capuchon met koord
• Mouwen en pijpen verstelbaar d.m.v.

klittenband
• Windvangers
• Kunststof rits in de zijbenen
• Reflectieband

114777 Winteroverall HaVeP 2205
Leverbaar in de volgende kleuren: 304

Winteroverall Sioen Rabaul 5616
• Norm: EN 471 class 3/2, EN 343 class 3/2
• Materiaal: Flexothane® Classic
• Doekgewicht: 180 gr/m2

• Kleur: fluorgeel/marine en
fluororanje/marine

• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• 2 Ingezette zakken
• 2 Ingezette dijbeenzakken
• Ritssluiting onderzijde pijpen
• Elastiekvernauwing in de rug
• Vaste gewatteerde voering
• Gebreide windvangers in de mouwen

132228 Winteroverall Sioen Rabaul 5616
Leverbaar in de volgende kleuren: 902, 905

Jassen en Parka's

Winterparka HaVeP 4077
• Materiaal: 80% polyester/20% katoen
• Doekgewicht: 225 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• 2 Voorzakken met klep
• 2 Zijzakken
• 2 Ingezette borstzakken met

drukknoop
• Binnenzak
• Pennenzakje met klep op mouw
• Verstelbare taille d.m.v. koord
• Windvangers
• Verdekte capuchon in kraag

114428 Winterparka HaVeP 4077
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Pilotjack HaVeP 5032
• Materiaal: 80% polyester/20% katoen
• Doekgewicht: 225 gr/m2

• Kleur: marine en groen
• Maten: S t/m 3EL
• Ritssluiting
• 2 Ingezette zijzakken met drukknoop
• 2 Schuine borstzakken met rits
• Pennenzakje met rits op mouw
• Elastiek in taille
• Manchetten met elastische band

114699 Pilotjack HaVeP 5032
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 600
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Vervolg >>>

Winterjack HaVeP 5065
• Norm: EN 342
• Materiaal: 80% polyester/20% katoen
• Doekgewicht: 225 gr/m2

• Kleur: marine/korenblauw of
korenblauw/marine

• Maten: S t/m 3EL
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Napoleonzak
• 2 Ingezette zijzakken met drukknoop
• 2 Borstzakken met stolplooi en klep
• Pennenzakje op mouw
• Elastiek in de taille 
• Afritsbare mouwen
• Uitneembare voering
• Manchetten met elastische band
• Verdekte capuchon in kraag

114702 Winterjack HaVeP 5065
Leverbaar in de volgende kleuren: 900, 921

Parka Helly Hansen Kiruna 71334
• Norm: EN 343 class 3/2, EN 342 class 3/1
• Materiaal: 100% polyamide
• Doekgewicht: 225 gr/m2

• Kleur: marine en zwart
• Maten: S t/m 3EL
• Waterdicht- 10.000 mm
• Ademend met reflecterende accenten
• 2 Steekzakken met ritssluiting
• 2 Borstzakken met ritssluiting
• Fleecevoering in de kraag
• Borstzak met ritssluiting onder de stormflap
• Binnenzak
• Stormflap met ritssluiting
• Elastische manchetten met

klittenbandsluiting
• Trekkoord aan de zoom
• Klittenbandsluiting op de capuchon
• Rits in jas voor aanbrengen logo
• Rits onder de mouwen voor ventilatie
• Trekkoord in de taille

155928 Parka Helly Hansen Kiruna 71334
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 510

Jack Helly Hansen Haag 71043
• Norm: EN 343 class 3/3
• Materiaal: 100% polyester met PU coating
• Doekgewicht: 150 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Verborgen, afneembare capuchon met trekkoord
• Fleecevoering in de kraag
• Kinbeschermer
• Stormflap met rits
• 2 Steekzakken met rits
• Binnenzak met rits
• Borstzak met getapete naden bij de rits
• Klittenbandsluiting bij de manchetten
• Trekkoord in de boord met knoopsluiting voor
• Kleur extra veiligheid
• Verlengd rugpand
• Lus aan de binnenzijde voor ID-card
• Rits aan de binnenzijde voor

aanbrengen van logo

155772 Jack Helly Hansen Haag 71043
158625 Jack Helly Hansen Haag 71043
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 510

Jack Helly Hansen Kiruna 71333
• Norm: EN 343 class 3/2, EN 342 class 3/1
• Materiaal: 100% polyamide
• Doekgewicht: 225 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Waterdicht- 10.000 mm
• Ademend
• Reflecterende accenten
• 2 Steekzakken met ritssluiting
• 2 Borstzakken met ritssluiting
• Fleecevoering in de kraag
• Borstzak met ritssluiting onder de stormflap
• Binnenzak
• Stormflap met ritssluiting
• Elastische manchetten met klittenbandsluiting
• Trekkoord aan de zoom
• Klittenbandsluiting op de capuchon
• Rits in jas voor aanbrengen logo
• Rits onder de mouwen voor ventilatie

159255 Jack Helly Hansen Kiruna 71333
Leverbaar in de volgende kleuren: 306



240

B
e

sc
h

e
rm

k
le

d
in

g
Winterkleding

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Jassen en Parka's>>> Vervolg

advertentie

Zip-in jack Helly Hansen 
Red Lake 72065
• Norm: EN 342 class 1/2
• Materiaal: 100% polyester Crafter fleece 

en 100% nylon voering in de mouwen
• Doekgewicht: 320 gr/m2

• Kleur: marine en zwart
• Maten: S t/m 3EL
• 2 Steekzakken met rits
• 2 Binnenzakken
• Elastische manchetten

132027 Zip-in jack Helly Hansen Red Lake 72065
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 510

Wasvoorschriften 

Om de levensduur van uw beschermkleding te
garanderen, adviseren wij u altijd exact de
desbetreffende wasvoorschriften te volgen.
Meer informatie over wasvoorschriften leest u in
de introductietekst van dit hoofdstuk.

TIP
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Parka Fristads GT-426
• Norm: EN 343 class 3/3
• Materiaal: Airtech®

• Doekgewicht: 490 gr/m2

• Kleur: marine en zwart
• Maten: S t/m 3EL
• 2-Wegritssluiting
• 2 Voorzakken met klep
• 2 Borstzakken
• 2 Warmtezakken met rits
• Napoleonzak met rits
• Binnenzak
• Binnenzak voor telefoon
• Voorgevormde mouw
• Zak op mouw met pennenzakje en 

zak voor telefoon
• Verstelbare band in de taille en 

aan de onderzijde
• Verstelbare manchetten met windvangers
• Ongevoerde capuchon in kraag
• Met fleece gevoerde kraag
• Versteviging op de schouders en mouwen
• De naden die veel te verduren hebben zijn getaped
• Rits in de voering voor eenvoudig aanbrengen 

van transfer of borduring

114822 Parka Fristads GT-426
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 510

Pilotjack
• Materiaal: 50% katoen/50% polyester
• Doekgewicht: 250 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 4EL
• Ritssluiting
• 2 Steekzakken
• 2 Borstzakken
• Binnenzak
• Pennenzak
• Teddyvoering
• Uitritsbare mouwen
• Uitritsbare voering
• Afneembare bontkraag

114445 Pilotjack
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Opbergmogelijkheden 

Welke opbergmogelijkheden in de kleding zijn
voor uw medewerkers van belang?

TIP

Winterbroeken

Winterbroek Helly Hansen Kiruna 71433
• Norm: EN 343 class 3/1, EN 342 class 3
• Materiaal: 100% polyamide
• Doekgewicht: 225 gr/m2

• Kleur: zwart
• Maten: S t/m 3EL
• Brede riemlus aan achterzijde
• 2 Steekzakken met ritssluiting
• Klittenbandsluiting bij de taille en boord
• Elastische tailleband met riemlussen
• Sneeuwvangers
• Kniezakken aan de binnenzijde
• Afneembare schouderbanden

159256 Winterbroek Helly Hansen Kiruna 71433
Leverbaar in de volgende kleuren: 510
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Bodywarmers

Bodywarmer HaVeP 5069
• Materiaal: 80% polyester/20% katoen
• Doekgewicht: 225 gr/m2

• Kleur: korenblauw/marine
• Maten: S t/m 3EL
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Napoleonzak
• 2 Ingezette zijzakken met drukknoop
• 2 Ingezette borstzakken met drukknoop
• Verlengd rugpand

114552 Bodywarmer HaVeP 5069
Leverbaar in de volgende kleuren: 900

Bodywarmer HaVeP 5056
• Materiaal: 80% polyester/20% katoen
• Doekgewicht: 225 gr/m2

• Kleur: marine en groen
• Maten: S t/m 3EL
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• 2 Voorzakken met klep
• 2 Zijzakken 
• 2 Borstzakken met klep
• GSM-Zakje
• Binnenzak
• Verlengd rugpand

114549 Bodywarmer HaVeP 5056
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 608

Bodywarmer Nine Pocket
• Materiaal: 65% polyester/35% katoen
• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Ritssluiting
• Drukknoopsluiting
• 2 Voorzakken
• Vaste bontvoering
• Verlengd rugpand

114544 Bodywarmer Nine Pocket
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Winterkleding

Snel vies worden 

Houd bij uw keuze rekening met kleuren die
visueel snel vies worden/lijken!

TIP



Beschermkleding

Winterkleding

243www.intersafe.eu

B
e

sc
h

e
rm

k
le

d
in

g

Overige winterkledingartikelen

Muts
• Materiaal: 100% acryl
• Kleur: marine
• Microfiber voering

129879 Muts
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Bivakmuts
• Materiaal: 100% acryl
• Kleur: marine
• Maat: 1 maat
• Lang model

110984 Bivakmuts
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Commandomuts
• Materiaal: 100% acryl
• Kleur: marine
• Maten: 1 maat

110995 Commandomuts
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Col
• Materiaal: 100% wol
• Kleur: marine
• Maten: 1 maat

111000 Col
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Sjaal fleece Colorado
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 280 gr/m2

• Kleur: marine
• Met klittenband sluitbaar borduurvak

111004 Sjaal fleece Colorado
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Totaaloplossing

Intersafe biedt u een totaaloplossing voor de
verstrekking van beschermkleding.

TIP
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Onder- en tussenkleding

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Tussenkleding

Fleecejack Serfaus
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 280 gr/m2

• Kleuren: korenblauw, marine,
donkergrijs en donkergroen

• Maten: S-3EL(4/5EL)
• Lange mouwen
• Ritssluiting
• Unisex
• 2 Steekzakken met rits
• Rechte onderzijde met elastisch

aantrekkoord en stoppers

115208 Fleecejack Serfaus
129925 Fleecejack Serfaus
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306, 502, 602

Fleecejack Bormio II
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 280 gr/m2

• Kleur: marine, donkergrijs, zwart en
donkergroen

• Maten: S-3EL(4/5EL)
• Unisex
• Ritssluiting
• 2 Steekzakken met rits
• Rechte onderzijde met elastisch

aantrekkoord en stoppers

132035 Fleecejack Bormio II
Leverbaar in de volgende kleuren: 306, 502, 510, 602

Fleecejack F330
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 330 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 4EL
• Ritssluiting
• 2 Steekzakken met rits
• Napoleonzak met rits
• Elastiek in de manchetten

132961 Fleecejack  F330
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Thermojack Bergen en thermobroek Oslo
• Materiaal jack: 100% nylon gewatteerd 

met 85 gr/m2  polyester
• Materiaal broek: 100% nylon gewatteerd 

met 85 gr/m2 polyester
• Kleur: marine
• Maten jack: S t/m 4EL
• Maten broek: S t/m 3EL
Jack
• Ritssluiting
• Verlengd rugpand
• Tricot manchetten
• Gewatteerd
Broek
• Elastiek in de taille
• Elastisch tricot aan de pijpen

114539 Thermojack Bergen
114541 Thermobroek Oslo
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Thermojack en thermobroek Klima
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 180 gr/m2
• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Hoog isolatievermogen
• Nierbeschermer
• Elastische band op de rug
• Borstzak
• Broek heeft verstelbare taillewijdte
• Gulp met ritssluiting

114390 Thermojack Klima
114355 Thermobroek Klima
Leverbaar in de volgende kleuren: 300

Bestelprocedure

Door gebruik te maken van registratie in
MijnPBMPakket worden uw bestelprocedures
éénduidig en overzichtelijk. 

TIP
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Onderkleding

Ondershirt korte mouw Intersafe
• Materiaal: 50% polyester/50% viscose
• Doekgewicht: 220 gr/m2

• Kleur: zwart
• Maten: S t/m 3EL
• Korte mouw
• Flatlock naden

155186 Ondershirt Intersafe korte mouw
Leverbaar in de volgende kleuren: 510

Ondershirt lange mouw Intersafe
• Materiaal: 50% polyester/50% viscose
• Doekgewicht: 220 gr/m2

• Kleur: zwart
• Maten: S t/m 3EL
• Lange mouw
• Flatlock naden

155187 Ondershirt Intersafe lange mouw
Leverbaar in de volgende kleuren: 510

Onderbroek lange pijp Intersafe
• Materiaal: 50% polyester/50% viscose
• Doekgewicht: 220 gr/m2

• Kleur: zwart
• Maten: S t/m 3EL
• Lange pijpen
• Flatlock naden
• Geen gulp

155188 Onderbroek Intersafe lange pijp
Leverbaar in de volgende kleuren: 510

Ondershirt Helly Hansen Kastrup 
75016
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Doekgewicht: 130 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 4EL
• Verlengd rugpand
• Lange mouw

152109 Ondershirt Helly Hansen Kastrup 75016
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Ondershirt Helly Hansen Kastrup 75015
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Doekgewicht: 130 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: ES t/m 4EL
• Verlengd rugpand
• Korte mouw

152113 Ondershirt Helly Hansen Kastrup 75015
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Onderbroek Helly Hansen Kastrup 75415
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Doekgewicht: 130 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: ES t/m 4EL
• Lange pijpen
• Geen gulp

152114 Onderbroek Helly Hansen Kastrup 75415
Leverbaar in de volgende kleuren: 306
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Niet vlamonderhoudende kleding

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Intersafe Contractorline

Contractor overall++ Basic
• Norm: EN ISO 11611 class 1, 

EN ISO 11612 A1B1C1E2, EN 1149-5,
EN 13034 type 6, IEC 61482-2 class 1

• Materiaal: 65% katoen/34% polyester/1% anti-statisch
• Doekgewicht: 340 gr/m2

• Kleur: korenblauw
• Maten: 46 t/m 70
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Borstzakken
• 2 Steekzakken
• Achterzak
• H2S lus
• Manchetten met drukknopen

155508 Contractor ++ overall Basic
Leverbaar in de volgende kleuren: 304

Contractor overall ++
• Norm: EN ISO 11611 class 1, 

EN ISO 11612 A1B1C1E2, EN 1149-5,
EN 13034 type 6, IEC 61482-2 class 1

• Materiaal: 65% katoen/34% polyester/1% anti-statisch
• Doekgewicht: 340 gr/m2

• Kleur: korenblauw
• Maten: 46 t/m 70
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Borstzakken
• 2 Steekzakken
• Kniezakken
• Rugplooien
• Achterzak
• H2S lus
• Manchetten met drukknopen

155521 Contractor overall ++
Leverbaar in de volgende kleuren: 304

Contractor A-overall ++
• Norm: EN ISO 11611 class 1, 

EN ISO 11612 A1B1C1E2, EN 1149-5,
EN 13034 type 6, IEC 61482-2 class 1

• Materiaal: 65% katoen/34% polyester/
1% anti-statisch

• Doekgewicht: 340 gr/m2

• Kleur: korenblauw
• Maten: 46 t/m 66
• Borstzak
• 2 Steekzakken
• Achterzak
• Kniezakken

155522 Contractor A-overall ++
Leverbaar in de volgende kleuren: 304

Contractor werkbroek ++
• Norm: EN ISO 11611 class 1, 

EN ISO11612 A1B1C1E2, EN 1149-5,
EN 13034 type 6, IEC 61482-2 class 1

• Materiaal: 65% katoen/34% polyester/
1% anti-statisch

• Doekgewicht: 340 gr/m2

• Kleur: korenblauw
• Maten: 40 t/m 68
• 2 Steekzakken
• 1 Achterzak
• Kniezakken

155506 Contractor werkbroek +
Leverbaar in de volgende kleuren: 304
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Contractor werkjas ++
• Norm: EN ISO 11611 class 1, 

EN ISO 11612 A1B1C1E2, EN 1149-5,
EN 13034 type 6, IEC 61482-2 class 1

• Materiaal: 65% katoen/34% polyester/1% anti-statisch
• Doekgewicht: 340 gr/m2

• Kleur: korenblauw
• Maten: 40 t/m 68
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Borstzakken
• H2S Lus
• Manchetten met drukknopen

155523 Contractor werkjas ++
Leverbaar in de volgende kleuren: 304

Contractor parka
• Norm: EN 470-1, EN 531 AB1C1,

EN 533 index 3, EN 1149-3, EN
13034 type 6

• Materiaal: 98% katoen/2% negastat
• Doekgewicht: 340 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Ritssluiting
• Drukknoopsluiting
• Borstzak
• 2 Voorzakken
• Uitneembare fleece bodywarmer
• Getapete naden
• Reflectiestriping op borst en rug

129254 Contractor parka
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Contractor parka ++
• Norm: EN 343 class 3/3, EN ISO 11611 class 1, 

EN ISO 11612 A1B1C1, EN 1149-5, 
EN 13034 type 6, IEC 61482-2 class

• Materiaal: 55% modacryl/44% katoen/
1% anti-statisch

• Doekgewicht: 340 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Ritssluiting met verdekte

drukknoopsluiting
• 2 Steekzakken 
• 2 Borstzakken 
• Binnenzak
• H2S loops 
• Uitneembare voering 
• Reflectiestriping op rug/borst en

mouwen

134120 Contractor parka ++
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Normeringen

Alle informatie over normeringen vindt u in de
introductietekst van dit hoofdstuk. 

TIP

Draagcomfort

De stofsamenstelling heeft invloed op het
draagcomfort. Let hier dus op bij uw keuze!

TIP
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Niet vlamonderhoudende kleding

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Nomex®

Nomex® Comfort overall
• Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1, 

EN1149-3, EN 61482-2 class 1, 
EN13034 type 6

• Materiaal: Nomex® Comfort
• Doekgewicht: 265 gr/m2

• Kleur: korenblauw
• Maten: 44 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Borstzakken met klep en verdekte

drukknoop
• 1 Binnenzak
• 2 Zijzakken
• 1 Doortast rechts
• 1 Dijbeenzak met klep
• Verstelbaar rugelastiek
• Verstelbare mouwvernauwing

158920 Nomex® Comfort overall
Leverbaar in de volgende kleuren: 304

Nomex® Comfort A-overall
• Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1, 

EN1149-3/5, EN 61482-2 class 1,
EN 13034 type 6

• Materiaal: Nomex® Comfort
• Doekgewicht: 265 gr/m2

• Kleur: korenblauw
• Maten: 44 t/m 64
• Borstzak met klep
• 2 Zijzakken
• 2 Zijdige bandverstelling
• 1 Dijbeenzak
• Duimstokzak

158921 Nomex® Comfort A-overall
Leverbaar in de volgende kleuren: 304

Nomex® Comfort werkjas
• Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1, 

EN 1149-3, EN 61482-2 class 1, 
EN 13034 type 6

• Materiaal: Nomex® Comfort
• Doekgewicht: 265 gr/m2

• Kleur: korenblauw
• Maten: 44 t/m 66
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Borstzakken met klep en drukknoopsluiting
• 2 Zijzakken met overslag
• 2 Binnenzakken waarvan 1 met ritssluiting
• Verstelbare mouwvernauwing

158922 Nomex® Comfort werkjas
Leverbaar in de volgende kleuren: 304

Nomex® Comfort stofjas
• Norm: EN 11611 A1 B1 C1, EN 1149-3
• Materiaal: Nomex® Comfort
• Doekgewicht: 265 gr/m2

• Kleur: korenblauw
• Maten: 44 t/m 66
• 1 Borstzak
• 2 Zijzakken
• Binnenzak

158924 Nomex® Comfort stofjas
Leverbaar in de volgende kleuren: 304

Nomex® Comfort werkbroek
• Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1, 

EN 1149-3/5, EN 61482-2 class 1,
EN 13034 type 6

• Materiaal: Nomex® Comfort
• Doekgewicht: 265 gr/m²
• Kleur: korenblauw
• Maten: 44 t/m 66
• Broekband met riemlussen
• Gulp met ritssluiting
• 2 Zijzakken
• 1 Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting
• Duimstokzak
• Mobiele telefoonzak met klittenbandsluiting

158923 Nomex® Comfort werkbroek
Leverbaar in de volgende kleuren: 304

Inzicht en overzicht

Registratie op werknemersniveau via
MijnPBMPakket biedt u te allen tijde inzicht 
en overzicht.

TIP
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Niet vlamonderhoudende overalls

Overall HaVeP 2559
• Norm: EN ISO 11611 A1B1C1, 

EN ISO 11612 class 1 A1, 
EN 1149-5, IEC 61482-2 class 1

• Materiaal: 75% katoen/24% polyester/1% anti-statisch
• Doekgewicht: 360 gr/m2

• Kleur: korenblauw, marine en flessengroen
• Maten: 46 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Ingezette zijzakken
• 2 Afsluitbare intasten
• 2 Borstzakken met klep
• Achterzak met klep
• Duimstokzak met klep
• Elastiek in rug
• Rugplooien
• Mouwen met steldrukkers
• Pijpen met steldrukkers

114784 Overall HaVeP 2559
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306, 608

A-overall HaVeP 2560
• Norm: EN ISO 11611 A1B1C1, 

EN ISO 11612 class 1 A1, 
EN 1149-5, IEC  61482-2 class 1

• Materiaal: 75% katoen/24% polyester/1% anti-statisch
• Doekgewicht: 360 gr/m2

• Kleur: korenblauw en marine
• Maten: 46 t/m 64
• Ritssluiting
• 2 Ingezette rechte zijzakken
• 2 Intasten
• Borstzak met klep en pennenzakje
• Achterzak met klep
• Duimstokzak met klep
• Verstelbare taille d.m.v. knopen
• Verstelbare elastische schouderbanden

128865 A-overall HaVeP 2560
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306

Overall HaVeP 2033
• Norm: EN ISO 11611 class 1, 

EN ISO 11612 A1B1C1E1F1, EN 1149-5,
IEC 61482-2 class 1, EN 13034 type 6

• Materiaal: 80% katoen/19% polyester/1% anti-statisch
• Doekgewicht: 280 gr/m2

• Kleur: rood, korenblauw en oranje
• Maten: 46 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Zijzakken met drukknoop
• 2 Afsluitbare intasten
• 2 Borstzakken met klep
• Achterzak met klep
• Duimstokzak met klep
• Rugplooien
• Mouwen met steldrukkers
• Pijpen met steldrukkers
• Reflectieband

155763 Overall HaVeP 2033
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 304, 700

Overall Flamebuster Nordic
• Norm: EN 1149-5, EN ISO 11611 class 1, 

EN ISO 11612 AB1C1E3, IEC 61482-2 class 1, 
IEC 61482 class 2

• Materiaal: 99% katoen/1% anti-statisch
• Doekgewicht: 350 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: 46 t/m 70
• Vlamvertragende reflectie banden
• Centrale ritssluiting met drukknopen aan de bovenzijde
• 2 Borstzakken met ritssluiting 
• 2 Achterzakken
• 2 Zijzakken met doortasten
• 2 Heupzakken met duimstokzak op rechterpijp
• Pennenzak op linkermouw

151867 Overall Flamebuster Nordic
152233 Overall Flamebuster Nordic KZ, met kniezakken
Leverbaar in de volgende kleuren: 703
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Niet vlamonderhoudende broeken

Werkbroek HaVeP 8450
• Norm: EN ISO 11611 class 1, 

EN ISO 11612 A1B1C1,  
EN 1149-5, IEC 61482-2 class 1

• Materiaal: 75% katoen/24% polyester/1% anti-statisch
• Doekgewicht: 360 gr/m2

• Kleur: korenblauw, marine, grijs en flessengroen
• Maten: 46 t/m 64
• Ritssluiting
• 2 Ingezette zijzakken met klep
• Achterzak met klep
• Duimstokzak met klep
• Dijbeenzak met klep
• Elastiek in rug
• Pijpen met steldrukkers

114718 Werkbroek HaVeP 8450
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306, 500, 608

Werkbroek HaVeP 8775
• Norm: EN ISO 11611 class 1, 

EN ISO 11612 A1B1C1E1F1, EN 1149-5, 
IEC 61482-2 class 1, EN 13034 type 6

• Materiaal: 80% katoen/19% polyester/1% anti-statisch
• Doekgewicht: 280 gr/m2

• Kleur: rood, korenblauw, marine en oranje
• Maten: 46 t/m 64
• Ritssluiting
• 2 Ingezette zijzakken met klep
• Achterzak met klep
• Duimstokzak met klep
• Dijbeenzak met klep
• Pijpen met steldrukkers
• Reflectieband

155854 Werkbroek HaVeP 8775
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 304, 306, 700

Lasbroek leder
• Materiaal: nerfleder
• Kleur: lichtgrijs
• Maten: M t/m EL
• Drukknoopsluiting

114558 Lasbroek leder
Leverbaar in de volgende kleuren: 501
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Niet vlamonderhoudende parka's

Parka Intersafe Chemie
• Norm: EN 343 class 3/3, EN 531 AB2C1, EN 1149-5, EN 13034 type 6
• Materiaal: 100% polyester
• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• 2 Borstzakken met klep
• 2 Insteekzakken
• 2 Onderzakken met klep
• H2S loops
• Uitneembare binnenvoering met 2

binnenzakken
• 2 Binnenzakken
• Taillekoord
• 2-Weg ritssluiting
• Overslag met drukknopen
• Opstaande kraag
• Afneembare capuchon
• Kinbescherming
• Reflectiestriping over rug/borst en mouwen

134570 Parka Intersafe Chemie
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Parka Sioen Alabama 1798
• Norm: EN 533 class 1, EN 343 class 3/1
• Materiaal: Flexothane® Flame
• Doekgewicht: 170 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Ritssluiting onder dubbelbeleg met drukknopen
• 2 Ingezette zakken
• Rond ingezette mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Reflectieband
• Te combineren met voeringen 7759, 7760, 7761, 7771

128979 Parka Sioen Alabama 1798
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Niet vlamonderhoudende jassen

Werkjas HaVeP 3153
• Norm: EN ISO 11611 class 1, 

EN ISO 11612 A1B1C1, 
EN 1149-5, IEC 61482-2 class 1

• Materiaal: 75% katoen/
24% polyester/1% anti-statisch

• Doekgewicht: 360 gr/m2

• Kleur: korenblauw, marine, grijs en
flessengroen

• Maten: 46 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Voorzakken met klep
• Borstzak met klep
• Binnenzak
• Rugplooien
• Mouwen met steldrukkers

114763 Werkjas HaVeP 3153
Leverbaar in de volgende kleuren: 304, 306, 500, 608

Werkjas HaVeP 3256
• Norm: EN ISO 11611 class 1, 

EN ISO 11612 A1B1C1E1F1, EN 1149-5, 
IEC 61482-2 class 1, EN 13034 type 6

• Materiaal: 80% katoen/19%
polyester/1% anti-statisch

• Doekgewicht: 280 gr/m2

• Kleur: rood, korenblauw, marine en oranje
• Maten: 46 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Voorzakken met klep
• Borstzak met klep
• Binnenzak
• Rugplooien
• Mouwen met steldrukkers
• Reflectieband

155855 Werkjas HaVeP 3256
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 304, 306, 700

Bestelprocedure

Door gebruik te maken van registratie in
MijnPBMPakket worden uw bestelprocedures
éénduidig en overzichtelijk.

TIP

Lasjas leder
• Materiaal: 100% nerfleder
• Kleur: lichtgrijs
• Maten: M t/m EEL
• Drukknoopsluiting

114557 Lasjas leder
Leverbaar in de volgende kleuren: 501
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Parka Sioen Winseler 3073
• Norm: EN 531 AB2C1, EN ISO 14116 Inner index 3 Outer index 1, 

EN 1149-5, EN 13034 type 6, EN 343 class 3/3, EN 471 class 3/2
• Materiaal: Siopor® FR/AST
• Doekgewicht: 250 gr/m2

• Kleur: fluorrood/marine, fluorgeel/marine en 
flouroranje/marine

• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Ritssluiting onder beleg 

met klittenbandsluiting
• 2 Ingezette borstzakken met ritssluiting
• 2 Opgezette zakken
• 1 Telefoonzak
• 1 Napoleonzak
• 2 Lussen voor badges
• Rond ingezette mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Elastiekvernauwauing in de rug
• Koord in de zoom
• Te combineren met voeringen 7759, 7760, 7761, 7771
• Te combineren met bodywarmers 1666, 2578

128980 Parka Sioen Winseler 3073
Leverbaar in de volgende kleuren: 901, 902, 905

Parka Sioen Hasnon 3085
• Norm: EN 531 AB2C1, EN ISO 14116 Inner index 3 Outer index 1, 

EN 1149-5, EN 13034 type 6, EN 343 class 3/3
• Materiaal: Siopor® FR/AST
• Doekgewicht: 250 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Ritssluiting onder beleg 

met klittenbandsluiting
• 2 Ingezette borstzakken met ritssluiting
• 2 Opgezette zakken
• 1 Telefoonzak
• 1 Napoleonzak
• 2 Lussen voor badges
• Rond ingezette mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Elastiekvernauwing in de rug
• Koord in de zoom
• Reflectieband
• Te combineren met voeringen 7759, 7760, 7761, 7771
• Te combineren met bodywarmers 1666, 2578

128981 Parka Sioen Hasnon 3095
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Parka Sioen Duffel 3074
• Norm: EN 531 AB2C1, EN ISO 14116 Inner index 3 Outer index 1, 

EN 1149-5, EN 13034 type 6, EN 343 class 3/3
• Materiaal: Siopor® FR/AST
• Doekgewicht: 250 gr/m2

• Kleur: korenblauw/marine
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Ritssluiting onder beleg met

klittenbandsluiting
• 2 Ingezette borstzakken met ritssluiting
• 2 Opgezette zakken
• 1 Telefoonzak
• 1 Napoleonzak
• 2 Lussen voor badges
• Rond ingezette mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v.

klittenbandsluiting
• Koord in de rug
• Koord in de zoom
• Te combineren met voeringen 7759, 7760, 7761, 7771
• Te combineren met bodywarmers 1666, 2578

132403 Parka Sioen Duffel 3074
Leverbaar in de volgende kleuren: 900

Parka Sioen Tiel 3646
• Norm: EN 531 AB1C1, EN 533 Inner index 3 Outer index 1, 

EN 1149-5, EN 13034 type 6, EN 343 class 3/3,
EN 471 class 3/2

• Materiaal: Siopor® FR/AST
• Doekgewicht: 250 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Ritssluiting onder beleg met

klittenbandsluiting
• 2 Ingezette borstzakken met ritssluiting
• 2 Opgezette zakken
• 1 Telefoonzak
• 1 Napoleonzak
• 1 Lus voor badge
• Rond ingezette mouwen
• Mouwvernauwing d.m.v.

klittenbandsluiting
• Koord in de rug
• Koord in de zoom
• Te combineren met voeringen 7759, 7760, 7761, 7771
• Te combineren met bodywarmers 1666, 2578

134333 Parka Sioen Tiel 3646
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

Niet vlamonderhoudende parka's
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Niet vlamonderhoudende doorwerkkleding

Doorwerkbroek Sioen Ekofisk 5806
• Norm: EN 531 AB2C1, 

EN ISO 14116 Inner index 3 Outer index 1, 
EN 1149-5, EN 13034 type 6, EN 343 3/3

• Materiaal: Siopor® FR/AST
• Doekgewicht: 250 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Gulp met drukknopen
• 2 Zijgleuven
• Enkelvernauwing met klittenbandsluiting
• Verdoken ritssluiting in de pijpen
• Elastiek in lenden met koord
• Vaste vlamvertragende voering in katoen
• Reflectieband
• Met centrale zak

114563 Doorwerkbroek Sioen Ekofisk 5806
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Doorwerkbroek Sioen Nevada 6507
• Norm: EN 533 index 1
• Materiaal: Flexothane® Flame
• Doekgewicht: 170 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Pijpvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden
• Reflectieband

114573 Doorwerkbroek Sioen Nevada 6507
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Doorwerkbroek Sioen Gladstone 5729
• Norm: EN 531 AB2C1, EN ISO 14116

Inner index 3 Outer index 1, 
EN 1149-5, EN 13034 type 6, EN 343 class 3/3, 
EN 471 class 1/2

• Materiaal: Siopor® FR/AST
• Doekgewicht: 250 gr/m2

• Kleur: fluorgeel/marine, fluororanje/marine en 
fluorrood/marine

• Maten: S t/m 3EL
• 2 Zijgleuven
• Enkelvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Ritssluiting onderaan pijpen
• Koord in lenden
• Vaste vlamvertragende voering in katoen

155372 Doorwerkbroek Sioen Gladstone 5729
Leverbaar in de volgende kleuren: 902, 905

FR regenjas Helly Hansen Horten 70030
• Norm: EN 343 class 3/1, EN 533 index 1
• Materiaal: polyester met PVC coating
• Doekgewicht: 400 gr/m2

• Kleur: oranje
• Maten: S t/m 3EL
• Verstelbare capuchon
• Dubbele stormflap met drukknopen
• 2 Steekzakken
• Vlamvertragend
• Beschermt tegen olie 
• Schimmelbestendig

114299 FR regenjas Helly Hansen Horten 70030
Leverbaar in de volgende kleuren: 700

Registratie op
werknemersniveau

Maak voor juiste registratie op werknemersniveau
gebruik van ons registratiesysteem
mijnPBMpakket!

TIP

FR Regenbroek Helly Hansen Horten 70530
• Norm: EN 343 class 3/1, EN 533 index 1
• Materiaal: polyester met PVC coating
• Doekgewicht: 400 gr/m2

• Kleur: oranje
• Maten: S t/m 3EL
• Elastische schouderbanden
• Vlamvertragend
• Beschermt tegen olie 
• Schimmelbestendig

114298 FR Regenbroek Helly Hansen Horten 70530
Leverbaar in de volgende kleuren: 700
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Niet vlamonderhoudende kleding

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Niet vlamonderhoudende onder- en tussenkleding

Voering Sioen Obaix 7759
• Norm: EN 533 index 1
• Materiaal: 100% vlamvertragende

polyester fleece
• Doekgewicht: 275 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Ritssluiting met binnenbeleg
• 2 Ingezette zakken met ritssluiting
• Rond ingezette mouwen
• Elastiek in mouwuiteinde
• Elastisch koord in zoom
• 1 Binnenzak
• Fleece is los draagbaar

128986 Voering Sioen Obaix 7759
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Voering Sioen Liberchies 7760
• Norm: EN 533 index 1
• Materiaal: 100% vlamvertragende

polyester fleece, mouwen in
vlamvertragend katoen

• Doekgewicht: 275 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Ronde hals
• Ritssluiting
• 1 Opgezette borstzak
• Rond ingezette mouwen
• 1 Binnenzak
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Fleece is niet los draagbaar

128987 Voering Sioen Liberchies 7760
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Voering Sioen Molenbaix 7761
• Norm: EN 533 index 1
• Materiaal: 100% vlamvertragende

polyester fleece
• Doekgewicht: 275 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Ronde hals
• Ritssluiting
• 1 Opgezette borstzak
• Zonder mouwen
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Fleece is niet los draagbaar

128988 Voering Sioen Molenbaix 7761
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Voering Sioen Dampremy 7771
• Norm: EN 531 AC2, EN 533 index 3
• Materiaal: 100% vlamvertragende

polyester fleece
• Doekgewicht: 275 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Verdoken ritssluiting 
• 2 Ingezette zakken met ritssluiting
• Rond ingezette mouwen
• Elastiek in mouwuiteinde
• Elastisch koord in zoom
• 1 Binnenzak
• Fleece is los draagbaar

128989 Voering Sioen Dampremy 7771
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Bodywarmer Sioen Garnich 2578
• Norm: EN 531 AB1C1, EN 533 index 3,

EN 1149-5, EN 13034 type 6
• Materiaal: Siopor® FR/AST
• Doekgewicht: 250 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Ritssluiting
• 2 opgezette zakken
• Elastisch koord in zoom
• Reflectieband

131114 Bodywarmer Sioen Garnich 2578
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Papierwerk verminderen

Door gebruik te maken van registratie in
MijnPBMPakket beperkt u de papieren
bestelformulierenstroom aanmerkelijk.

TIP



Beschermkleding

Niet vlamonderhoudende kleding

255www.intersafe.eu

B
e

sc
h

e
rm

k
le

d
in

g

Sweater FR12
• Norm: EN ISO 11612 A1B1C1, EN 1149-5
• Materiaal: modaflame
• Doekgewicht: 200 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Ronde hals 
• Manchetten met elastaan
• Tailleband

151714 Sweater FR12
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Polosweater FR10
• Norm: EN ISO 11612 A1B1C1, EN 1149-5
• Materiaal: modaflame
• Doekgewicht: 200 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Knoopsluiting
• Manchetten met elastaan

151713 Polosweater FR10
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Ondershirt Intersafe lange mouw FR/AST
• Norm: EN ISO 11612 A1B1C1, EN 1149-5
• Materiaal: 60% Protex/38% katoen/

2% anti-statisch
• Doekgewicht: 220 gr/m2

• Kleur: zwart
• Maten: S t/m 3EL
• Lange mouw
• Flatlock naden

154097 Ondershirt Intersafe lange mouw FR/AST
Leverbaar in de volgende kleuren: 510

Onderbroek Intersafe lange pijp FR/AST
• Norm: EN ISO 11612 A1B1C1, EN 1149-5
• Materiaal: 60% Protex/38% katoen/

2% anti-statisch
• Doekgewicht: 220 gr/m2

• Kleur: zwart
• Maten: S t/m 3EL
• Lange pijp
• Flatlock naden

154098 Onderbroek Intersafe lange pijp FR/AST
Leverbaar in de volgende kleuren: 510

Bivakmuts Intersafe FR/AST
• Norm: EN ISO 11612 A1B1C1, EN 1149-5
• Materiaal: 60% Protex/38% katoen/

2% anti-statisch
• Doekgewicht: 220 gr/m2

• Kleur: zwart
• Maten: 1 maat
• Flatlock naden

154099 Bivakmuts Intersafe FR/AST
Leverbaar in de volgende kleuren: 510

Col Intersafe FR/AS
• Norm: EN ISO 11612 A1B1C1, 

EN 1149-5
• Materiaal: 60% Protex/38% katoen/

2% anti-statisch
• Doekgewicht: 220 gr/m2

• Kleur: zwart
• Maten: 1 maat
• Flatlock naden

154100 Col Intersafe FR/AS
Leverbaar in de volgende kleuren: 510
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Niet vlamonderhoudende kleding

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Niet vlamonderhoudende toebehoren

Beenstukken velcro
• Materiaal: splitleder
• Kleur: zwart
• Klittenbandsluiting

111048 Beenstukken, 20 cm
111049 Beenstukken, 35 cm
Leverbaar in de volgende kleuren: 510

Laspet
• Materiaal: 100% katoen
• Kleuren: diverse kleuren
• Maten: 7 1/8, 7 2/8, 7 3/8, 7 4/8 en 7 5/8

114412 Laspet

Lascapuchon
• Materiaal: vlamwerend linnen
• Kleur: bruin
• Maat: 1 maat
• Kap met ovale opening

111083 Lascapuchon
Leverbaar in de volgende kleuren:  800

Lasschort
Het dragen van een lederen lasschort
biedt de lasser extra bescherming tijdens
het lassen.

110988 Lasschort nerfleder, 90 x 70 cm
111016 Lasschort nerfleder, 120 x 80 cm
111040 Lasschort splitleder, 60 x 90 cm
111045 Lasschort nerfleder, 80 x 100 cm
111046 Lasschort nerfleder, 80 x 110 cm
111074 Lendenshort, 40 x 60 cm
111075 Lendenshort, met centrale zak
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Chemiekleding

Overall Rinba neopreen
• Norm: EN 465 type 4
• Materiaal: neopreen
• Kleur: geel/grijs
• Maten: M t/m EEL
• Ritssluiting
• Dubbele overslag met klittenband
• Mouwen met klittenband
• Elastiek in de taille
• Getapete naden

114342 Overall Rinba neopreen
Leverbaar in de volgende kleuren: 909

Overall Rinba ferranyl
• Norm: EN 465 type 4
• Materiaal: ferranyl
• Kleur: rood/grijs
• Maten: M t/m EEL
• Ritssluiting
• Dubbele overslag met klittenband
• Mouwen met klittenband
• Elastiek in de taille
• Getapete naden

114345 Overall Rinba ferranyl
Leverbaar in de volgende kleuren: 907

Overall Sioen Botlek 5996
• Norm: EN 465, EN 343 class 3/1
• Materiaal: Chemtex®

• Doekgewicht: 360 gr/m2

• Kleur: groen
• Maten: S t/m 3EL
• Vaste capuchon
• Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• Raglan mouwen

114567 Overall Sioen Botlek 5996
Leverbaar in de volgende kleuren: 600

Overall Sioen Houston 6969
• Norm: EN 533 index 1, EN 343 class 3/1
• Materiaal: Flexothane® Flame
• Doekgewicht: 170 gr/m2

• Kleur: korenblauw
• Maten M t/m 3EL
• Vaste capuchon
• Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
• Raglan mouwen
• Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastische windvangers in de mouwen

115271 Overall Sioen Houston 6969
Leverbaar in de volgende kleuren: 304

Schorten en overigen
• Nevel en vloeistofbestendige naden

114340 Broekschort Rinba ferranyl
110965 Schort Rinba neopreen 90 x 70 cm
110966 Schort Rinba neopreen 120 x 70 cm
110970 Capuchon Rinba neopreen
110972 Capuchon Rinba ferranyl
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Signaalkleding

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Overalls

Overall HaVeP 2400
• Norm: EN 471 class 3/2 RWS
• Materiaal: 60% polyester/40% katoen
• Doekgewicht: 300 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: 46 t/m 64
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Ingezette rechte zijzakken
• 2 Intasten
• 2 Ingezette bostzakken met drukknoop
• Achterzak
• Duimstokzak
• Elastiek in de rug
• Rugplooien

114369 Overall HaVeP 2400
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

Bodybroek THR-3001
• Norm: EN 471 class 3/2 RWS
• Materiaal: 80% polyester/20% katoen
• Doekgewicht: 280 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: 46 t/m 62
• Verstelbare sluiting met klittenband
• Gestikte striping
• Telefoonzak
• Verdekte drukknoopsluiting met rits
• Inpandige kniezakken

152323 Bodybroek THR-3001
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

Regenoverall Sioen Etna 6936
• Norm: EN 471 class 3/2, EN 343 class 3/1
• Materiaal: Flexothane® Classic
• Doekgewicht: 180 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: S t/m 3EL
• Vaste capuchon
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in de lenden

129156 Regenoverall Sioen Etna 6936
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

Acceptatiegraad verhogen

Door gebruik te maken van de Intersafe
passervice verhoogt u de acceptatiegraad
bij uw werknemers.

TIP
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Broeken

Broek TWR-3001
• Norm: EN 471 class 1/2 RWS
• Materiaal: 80% polyester/20% katoen
• Doekgewicht: 280 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: 46 t/m 62
• Telefoonzak
• Inpandige kniezakken

151016 Broek TWR-3001
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

Broek HaVeP 8417
• Norm: EN 471 class 1/2 RWS
• Materiaal: 60% polyester/40% katoen
• Doekgewicht: 300 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: 46 t/m 64
• Ritssluiting
• 2 Ingezette zijzakken 
• 2 Achterzakken waarvan 1 met knoop
• Duimstokzak 
• Elastiek in de rug

129223 Broek HaVep 8417
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

Doorwerkbroek Sioen Merede 354A
• Norm: EN 471 class 1/2 RWS, EN 343 class 3/3
• Materiaal: Siopor® Ultra
• Doekgewicht: 195 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: S t/m 3EL
• Enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden

154819 Doorwerkbroek Sioen Merede 354A
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

Doorwerkbroek Sioen Batur 6564
• EN 471 class 1/2, EN 343 class 3/1 RWS
• Materiaal: Flexothane® Essential
• Doekgewicht: 170 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: S t/m 3EL
• Enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden

114828 Doorwerkbroek Sioen Batur 6564
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

Doorwerkbroek Sioen Germini 6580
• Norm: EN 471 class 1/2, EN 343 class 3/2
• Materiaal: Flexothane® Classic
• Doekgewicht: 180 gr/m2

• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Maten: S t/m 3EL
• Enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
• Elastiek in lenden

114576 Doorwerkbroek Sioen Germini 6580
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Doorwerkbroek TPA 3001
• Norm: EN 471 class 1/2, EN 343 class 3/3, 

fluororanje uitvoering is RWS
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 200 gr/m2

• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Maten: S t/m 4EL
• Dijbeenzakken
• Ritssluiting onderaan pijpen
• Gestikte striping

151015 Doorwerkbroek TPA 3001
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Doorwerkbroek R 480
• Norm: EN 471 class 1/2, EN 343 class 3/1 RWS
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 190 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: S t/m 3EL
• Elastiek in de taille

132752 Doorwerkbroek R 480
Leverbaar in de volgende kleuren: 703
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

T-shirts

T-shirt Sioen Sassari 2665
• Norm: EN 471 class 2/2
• Materiaal: buitenlaag 100% polyester,

binnenlaag 50% Viloft®/50% polyester
• Doekgewicht: 185 gr/m2

• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Maten: S t/m 3EL
• Ronde kraag

114384 T-Shirt Sioen Sassari 2665
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 700

Polo's

Polo Sioen Stavanger 2668
• Norm: EN 471 class 2/2
• Materiaal: Buitenlaag 100% polyester,

Binnenlaag 50% Viloft®/50% polyester
• Doekgewicht: 185 gr/m2

• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Maten: S t/m 3EL
• Platgebreide kraag
• Knoopsluiting

114385 Polo Sioen Stavanger 2668
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Belastingwetgeving

Houd bij de keuze van de grootte van uw
bedrijfslogo rekening met de belastingwetgeving!

TIP
Ruilingen verminderen 

Door gebruik te maken van de Intersafe 
passervice vermindert u het aantal ruilingen aanzienlijk.

TIP
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Jassen en parka's

Jack HaVeP 5126
• Norm: EN 471 class 3/2 RWS
• Materiaal: 80% polyester/20% katoen
• Doekgewicht: 225 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: M t/m 3EL
• Verdekte ritssluiting met drukknopen
• Napoleonzak
• 2 Ingezette zijzakken met drukknoop
• 2 Borstzakken met drukknoop
• Elastiek in de taille 
• Afritsbare mouwen
• Uitneembare voering
• Manchetten met elastisch band
• Verdekte capuchon in kraag

114553 Jack HaVeP 5126
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

Parka Sioen Marianis 6833
• Norm: EN 471 class 3/2, EN 343 class 3/2
• Materiaal: Flexothane® Classic
• Doekgewicht: 180 gr/m2

• Kleur: fluororanje/marine en fluorgeel/marine
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Ritssluiting onder beleg met

drukknopen
• 2 Opgezette zakken
• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
• Gebreide windvangers in de mouwen

114755 Parka Sioen Marianis 6833
Leverbaar in de volgende kleuren: 902, 905

Parka Sioen Merapi 7850
• Norm: EN 471 class 3/2 RWS, 

EN 343 class 3/1, fluororanje uitvoering is RWS
• Materiaal: Flexothane® Essential
• Doekgewicht: 170 gr/m2

• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• 2 Ingezette zakken
• Rechte mouwen

114728 Parka Sioen Merapi 7850
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Vervolg >>>

Bestelprocedure

Door gebruik te maken van registratie in
MijnPBMPakket worden uw bestelprocedures
éénduidig en overzichtelijk.

TIP
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Jassen en parka's

Parka Sioen Boorne 350A
• Norm: EN 471 class 3/2 RWS, EN 343 class 3/3
• Materiaal: Siopor® Ultra
• Doekgewicht: 195 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Capuchon in kraag
• Ritssluiting onder beleg met

klittenbandsluiting
• 2 Opgezette zakken
• Napoleonzak
• Raglan mouwen
• Elastiek in mouwuiteinde en

vernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
• Koord in lenden

154815 Parka Sioen Boorne 350A
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

Pilotjack Sioen Diezel 351A
• Norm: EN 471 class 3/2 RWS met mouwen, 

EN 471 class 2/2 RWS zonder mouwen, 
EN 343 class 3/3

• Materiaal: Siopor® Ultra
• Doekgewicht: 195 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Ritssluiting
• 2 Opgezette zakken
• Uitritsbare mouwen
• Gebreide windvangers in de mouwen
• Vaste voering
• 1 Binnenzak

154816 Pilotjack Sioen Diezel 351A
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

Voering Sioen Lauwers 352A
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 210 gr/m2

• Kleur: marine
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag 
• Ritssluiting
• Elastische polsband

154817 Voering Sioen Lauwers 352A
Leverbaar in de volgende kleuren: 306

Fleecejack Sioen Berkel 353A
• Norm: EN 471 class 3/2 RWS
• Materiaal: 100% polyester 

dubbelzijdige fleece
• Doekgewicht: 285 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Ritssluiting
• 2 Ingezette zakken met ritssluiting
• Rond ingezette mouwen
• Elastiek in mouwuiteinde
• Elastisch koord in zoom

154818 Fleecejack Sioen Berkel 353A
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

>>> Vervolg

Vervolg >>>
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Parka TPG 3001
• Norm: EN 471 class 3/2, EN 343 class 3/3, 

fluororanje uitvoering is RWS
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 200 gr/m2

• Kleur: fluorgeel en fluororanje
• Maten: S t/m 4EL
• Gestikte striping
• Afritsbare capuchon
• 2 Afsluitbare klepzakken
• Uitneembare thermo-voering

151014 Parka TPG 3001
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Regenjas Sioen 3720 Unzen
• Norm: EN 471 class 3/2, EN 343 class 3/2
• Materiaal: Flexothane® Classic
• Doekgewicht: 180 gr/m2

• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Maten: S t/m 3EL
• Vaste capuchon
• Ritssluiting onder beleg met drukknopen
• 2 Opgezette zakken
• Raglan mouwen
• Mouwvernauwing onder beleg met drukknopen

114414 Regenjas Sioen 3720 Unzen
Leverbaar in de volgende kleuren: 200, 703

Pilotjack TPR 3001
• Norm: EN 471 class 3/2, 

EN 343 class 3/3, fluororanje uitvoering is RWS
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 200 gr/m2

• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Maten: S t/m 4EL
• Telefoonzak
• Verticale zak met rits
• Afritsbare capuchon
• Afritsbare mouwen
• Dubbele stormflap met waterkering
• Uitneembare thermo-voering

151017 Pilotjack TPR 3001
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Parka R 460
• Norm: EN 471 class 3/2, EN 343 class 3/1, 

EN 342 class 3 RWS
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 190 gr/m2, voering: 60 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: S t/m 4EL
• 2-Weg ritssluiting
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Voorzakken met klep
• Capuchon aan te trekken met koord
• Koord in de zoom
• Uitneembare voering

128177 Parka R 460
Leverbaar in de volgende kleuren:  703

Signaalkleding

>>> Vervolg Jassen en parka's

Parka S 468
• Norm: EN 471 class 3/2, EN 343 class 3/1
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 190 gr/m2, voering 60 gr/m2

• Maten fluororanje: S t/m EEL
• Maten fluorgeel: S t/m 3EL
• 2-Weg ritssluiting
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Ingezette voorzakken met klep
• Waterdicht telefoonzakje
• Binnenzak
• Uitritsbare, 2 zijdig draagbare bodywarmer

129154 Parka S 468
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Parka S 460
• Norm: EN 471 class 3/2, EN 343 class 3/1
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 190 gr/m2, voering: 170 gr/m2

• Kleur: fluorgeel
• Maten: S t/m 5EL
• Ritssluiting
• Verdekte drukknoopsluiting
• 2 Ingezette voorzakken met klep
• Capuchon weg te stoppen in kraag

129810 Parka S 460
Leverbaar in de volgende kleuren: 203
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Pilotjack S 463
• Norm: EN 471 class 3/2, EN 343 class 3/1, 

EN 342 class 3
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 190 gr/m2, voering 170 gr/m2

• Kleur: fluorgeel
• Maten: S t/m 5EL
• Ritssluiting
• Stormflap met drukkers
• 2 Ingezette voorzakken met klep
• Capuchon
• Fleecekraag
• Taillekoord
• Waterdicht telefoonzakje
• Vaste voering

132750 Pilotjack S 463
Leverbaar in de volgende kleuren: 203

Pilotjack RT 32
• Norm: EN 471 class 3/2, EN 343 class 3/1, 

EN 342 class 3
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 190 gr/m2, voering 170 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: S t/m EEL
• Ritssluiting
• Stormflap met drukkers
• 2 Ingezette voorzakken met klep
• Capuchon
• Fleecekraag
• Taillekoord
• Vaste voering

132751 Pilotjack RT 32
Leverbaar in de volgende kleuren: 703

Parka S 466
• Norm: EN 471 class 3/2, EN 343 class 3/1, 

EN 342  class 3
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 190 gr/m2, voering 170 gr/m2

• Kleur: fluorgeel/marine
• Maten: S t/m 4EL
• Ritssluiting
• Stormflap met drukkers
• 2 Voorzakken met klep
• Capuchon

151042 Parka S 466
Leverbaar in de volgende kleuren: 902

Verstrekkingsstructuur

Via de Intersafe pas-service kunnen wij u helpen
met het opzetten van een duidelijke
verstrekkingstructuur.

TIP

Fleecejack Sioen Reims 131Z
• Norm: EN 471 class 3/2
• Materiaal: 100% polyester dubbelzijdige fleece
• Doekgewicht: 285 gr/m2

• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Maten: S t/m 3EL
• Rechtopstaande kraag
• Ritssluiting
• 1 Ingezette borstzak met ritssluiting
• 2 Ingezette zakken met ritssluiting
• Rond ingezette mouwen
• Elastische bies aan mouwuiteinden
• Elastisch koord in zoom

114331 Fleecejack Sioen Reims 131Z
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Fleecejack TSR 3001
• Norm: EN 471 class 3/2 RWS
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 380 gr/m2

• Kleur: fluororanje
• Maten: S t/m 4EL
• 3-Laags met PU membraan
• Elastische stelkoorden
• Gestikte striping
• Afsluitbare borstzak
• Non-pilling

154694 Fleecejack TSR 3001
Leverbaar in de volgende kleuren: 703



266

B
e

sc
h

e
rm

k
le

d
in

g

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Verkeersvesten

Verkeersvest
• Norm: EN 471 class 2/1, 

fluororanje uitvoering is RWS
• Materiaal: 100% polyester
• Kleur: rood, fluorgeel, blauw, groen en fluororanje
• Maten: S t/m 3EL
• Klittenbandsluiting

114867 Verkeersvest
114869 Verkeersvest
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 203, 308, 603, 703

Verkeersvest S 476
• Norm: EN 471 class 2/2
• Materiaal: 100% polyester
• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Maten: S t/m 3EL
• Ritssluiting
• 2 Voorzakken met klep
• Borstzak met pennenzakje en telefoonzakje

132754 Verkeersvest S 476
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Verkeersvest Sioen Elba 9044
• Norm: EN 471 class 2/2
• Materiaal: 100% polyester mesh
• Doekgewicht: 120 gr/m2

• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Klittenbandsluiting

114885 Verkeersvest Sioen Elba 9044
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Verkeersvest Sioen Raufar 308A FR/AST
• Norm: EN ISO 14116 class 1, EN 1149 class 5, 

EN 471 class 2/2, fluororanje uitvoering is RWS
• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 250 gr/m2

• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Klittenbandsluiting
• FR/AST

155358 Verkeersvest Sioen Raufar 308A FR/AST
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Verkeersvest FR
• Norm: EN 471 class 2/2, 

EN ISO 14116 class 1, 
fluororanje uitvoering is RWS

• Materiaal: 100% polyester
• Doekgewicht: 130 gr/m2

• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Ritssluiting
• FR

134372 Verkeersvest FR
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Signaalkleding
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Verkeersvest C 474
• Norm: EN 471 class 2/2
• Materiaal: 100% polyester
• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Maten: S t/m EEL
• Klittenbandsluiting

132553 Verkeersvest C 474
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Verkeersvest C 470
• Norm: EN 471 class 2/2
• Materiaal: 100% polyester
• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Maten: S/M-4/5EL
• Klittenbandsluiting

152324 Verkeersvest C 470
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Verkeersvest FR/AST
• Norm: EN 471 class 2/2, EN 14116 class 1,

EN 1149-5, fluororanje uitvoering is RWS 
• Materiaal: 100% polyester
• Kleur: fluororanje en fluorgeel
• Maten: M, EL, EEL en 4EL
• FR/AST
• Klittenbandsluiting

158733 Verkeersvest FR/AST
Leverbaar in de volgende kleuren: 203, 703

Inzicht en overzicht 

Registratie op werknemersniveau via
MijnPBMPakket biedt u te allen tijde inzicht en
overzicht.

TIP

Signaalkleding



Disposable kleding

268

B
e

sc
h

e
rm

k
le

d
in

g

Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Overalls

Overall Tyvek® Classic Xpert
• Norm: Categorie 3, type 5/6, 

EN ISO 1149-5, EN 1073-2, EN 14126
• Materiaal: Tyvek®

• Kleur: wit
• Maten: S t/m 3EL
• Ritssluiting met ritsflap 
• Hoofdkap met elastiek 
• Elastiek in de manchetten  
• Gelaste naden
• Anti-statisch

160536 Overall Tyvek® Classic Xpert
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Overall Tyvek® Classic Plus
• Norm: Categorie 3, type 4/5/6
• Materiaal: Tyvek®

• Kleur: wit
• Maten: M t/m EEL
• Ritssluiting met zelfklevende ritsflap
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten 
• Gelaste en getapte naden
• Anti-statisch 
• Zelfklevende kinflap 
• Duimlussen

114672 Overall Tyvek® Classic Plus
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

advertentie
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Overall Tychem® F
• Norm: Categorie 3, type 3/4/5/6
• Materiaal: Tychem®

• Kleur: oranje en grijs
• Maten: S t/m 3EL
• Ritssluiting met dubbel zelfklevende ritsflap
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten
• Gelaste en getapte naden
• Anti-statisch 
• Duimlussen

114678 Overall Tychem® F
151347 Overall Tychem® F
Leverbaar in de volgende kleuren: 500, 700

Overall Tychem® C
• Norm: Categorie 3, type 3/4/5/6
• Materiaal: Tychem®

• Kleur: geel
• Maten: S t/m 3EL
• Ritssluting met dubbel zelfklevende ritsflap
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten
• Gelaste en getapte naden
• Anti-statisch 
• Duimlussen

128027 Overall Tychem® C
Leverbaar in de volgende kleuren: 200

Vervolg >>>

Overall Microgard 1500 Plus
• Norm: Categorie 3 type 5/6, EN 1073-2, EN 1149-1
• Materiaal: 100% sms
• Kleur: wit
• Maten: S t/m 3EL
• 2-Weg ritssluiting
• Herplakbare stormflap
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten
• Anti-statisch

159492 Overall Microgard 1500 Plus
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Overall Microgard 1500A
• Norm: Categorie 3 type 5/6
• Materiaal: 100% sms
• Kleur: rood, blauw en wit
• Maten: rood M t/m EL, blauw en wit M t/m 3EL
• 2-Weg ritssluiting
• Herplakbare stormflap
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten

151990 Overall Microgard 1500A 
159514 Overall Microgard 1500
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 300, 400

Overall Microgard 2000 Standard
• Norm: Categorie 3, type 5-B/6-B, 

EN 14126, DIN 32781, EN 1149-1
• Materiaal: microporous film
• Kleur: wit
• Maten: S t/m 3EL
• 2-Weg ritssluiting
• Herplakbare stormflap
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten
• Anti-statisch
• Duimlussen

129724 Overall Microgard 2000 Standard
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Overall Microchem 3000
• Norm: Categorie 3, type 3-b/4-B/5-B,

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126
• Materiaal: microporous film
• Kleur: geel
• Maten: S t/m 3EL
• 2-Weg ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten, waarvan

dubbel in de mouwen

155314 Overall Microchem 3000.125
114350 Overall Microchem 3000
Leverbaar in de volgende kleuren: 200
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Overall Microchem 4000
• Norm: Categorie 3 type 3-B/4-B/5-B,

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126
• Materiaal: microporous film
• Kleur: groen
• Maten: S t/m 3EL
• 2-Weg ritssluiting
• Dubbele manchetten met ingenaaide binnen manchet
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de buitenmanchetten

150879 Overall Microchem 4000
Leverbaar in de volgende kleuren: 600

Overall Microgard FR
• Norm: Categorie 3, type  5/6, EN 1073-2, 

EN 533 index 1, EN 1149-1
• Materiaal: 100% Sontara met vlamvertragende coating
• Kleur: lichtblauw
• Maten: M t/m 3EL
• Ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten
• Anti-statisch
• Doos à 25 stuks (EEL t/m 3EL) / 

Doos à 30 stuks (M t/m EL)

132375 Overall Microgard FR
Leverbaar in de volgende kleuren: 500

Overall Microgard CFR
• Norm: Categorie 3, type 3/4, EN 533 index 1, 
EN 1149-1
• Materiaal: 100% Sontara met vlamvertragende coating
• Kleur: grijs
• Maten: L t/m 3EL
• Ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten
• Anti-statisch
• Doos à 20 stuks (EEL en 3EL) / 

Doos à 25 stuks (L en EL)

129168 Overall Microgard CFR
Leverbaar in de volgende kleuren: 500

Overalls>>> Vervolg

Overall 3M 4530
• Norm: Categorie 3 type 5/6, 

EN 533 index 1, EN 1149-1
• Materiaal: 100% sms
• Kleur: blauw
• Maten: M t/m EEL
• 2-Weg ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Gebreide manchetten
• Doos à 20 stuks

152281 Overall 3M 4530
Leverbaar in de volgende kleuren: 300

Overall 3M 4540
• Norm: Categorie 3 type 5/6, 

EN 1073-2, EN 1149-1
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Kleur: wit
• Maten: M t/m EEL
• 2-Weg ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Gebreide manchetten 
• Ademend blauw rugpaneel
• Doos à 20 stuks

133851 Overall 3M 4540 wit
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Overall 3M 4560
• Norm: Categorie 3 type 4/5/6, 

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126
• Materiaal: polyethyleen
• Kleur: wit
• Maten: M t/m EEL
• 2-Weg ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Gebreide manchetten 
• Zelfklevende kinsluiting
• Doos à 20 stuks

133159 Overall 3M 4560
Leverbaar in de volgende kleuren: 400
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Overall KLEENGUARD® A20
• Norm: Categorie 3, type 5/6
• Materiaal: 100% sms
• Kleur: wit
• Maten: M t/m 3EL
• Ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten

114615 Overall KLEENGUARD® A20
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Overall KLEENGUARD® A40
• Norm: Categorie 3, type 5/6
• Materiaal: 100% sms
• Kleur: wit
• Maten: S t/m 3EL
• Ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten
• Doos à 25 stuks

114621 Overall KLEENGUARD® A40
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Vervolg >>>

Overall KLEENGUARD® A50
• Norm: Categorie 3, type 5/6
• Materiaal: 100% sms
• Kleur: wit
• Maten: M t/m 3EL
• 2-Weg ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in manchetten
• Doos à 25 stuks (maat M t/m EEL) /

Doos à 20 stuks (maat 3EL)

114623 Overall KLEENGUARD® A50
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Overall KLEENGUARD® A80
• Norm: Categorie 3, type 3/5
• Materiaal: non woven met 

een beschermende laminaatfilm
• Kleur: oranje
• Maten: M t/m 3EL
• Ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten
• Doos à 10 stuks

114616 Overall KLEENGUARD® A80
Leverbaar in de volgende kleuren: 700

Acceptatiegraad verhogen

Door gebruik te maken van de Intersafe
passervice verhoogt u de acceptatiegraad
bij uw werknemers.

TIP
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Overall Spacel 3000 RA/EBJ
• Norm: Categorie 3 type 3/5
• Materiaal: 100% polyethyleen
• Kleur: geel
• Maten: 3 t/m 6
• Ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten
• Doos à 25 stuks

114482 Overall Spacel 3000 RA/EBJ
Leverbaar in de volgende kleuren: 200

Overalls>>> Vervolg

Overall Tyvek® PE
• Norm: Categorie 3, type 5/6
• Materiaal: PE gecoat Tyvek®

• Kleur: geel
• Maten: S t/m EEL
• Ritssluiting met dubbel zelfklevende ritsflap
• Hoofdkap met elastiek  
• Elastiek in de manchetten  
• Gelaste naden 
• Zelfklevende kinflap

114674 Overall Tyvek® PE
Leverbaar in de volgende kleuren: 200

Overall Spacel AP/EBJ
• Norm: Categorie 2, type 6
• Materiaal: 100% polyethyleen
• Kleur: geel
• Maten: 3 t/m 6
• Ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in manchetten

114481 Overall Spacel AP/EBJ
Leverbaar in de volgende kleuren: 200

Overall PP
• Norm: Categorie 3, type 7
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Doekgewicht: 40 gr/m2

• Kleur: wit en blauw
• Maten: L t/m EEL
• Ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in de manchetten
• Doos à 50 stuks

114407 Overall PP
114408 Overall PP
Leverbaar in de volgende kleuren: 300, 400

Overall Spacel 2000 EBJ
• Norm: Categorie 1
• Materiaal: 100% polyethyleen
• Kleur: blauw
• Maten: 3 t/m 5
• Ritssluiting
• Hoofdkap met elastiek
• Elastiek in manchetten
• Doos à 50 stuks

114480 Overall Spacel 2000 EBJ
Leverbaar in de volgende kleuren: 300
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Jassen

Jas Tyvek®

• Materiaal: Tyvek®

• Kleur: wit
• Maten: L en EL
• Kraag
• 5 Drukkers
• 1 Borstzak
• 2 Voorzakken

114677 Jas Tyvek®

Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Overjas PP
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Doekgewicht: 35 gr/m2

• Kleur: wit en blauw
• Maten: M t/m EEL
• Doos à 50 stuks

115288 Overjas PP
Leverbaar in de volgende kleuren: 300, 400

Bezoekersjas PE
• Norm: Categorie 1
• Materiaal: polyethyleen
• Kleur: wit
• Maat: EL

110983 Bezoekersjas PE
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Schorten

Schort Tyvek®

• Materiaal: Tyvek®

• Kleur: wit
• Maat: 1 maat
• Met 2 banden te strikken op de rug
• 108 cm lang
• Doos à 25 stuks

111044 Schort Tyvek®

Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Schort LDPE
• Materiaal: 100% polyethyleen
• Kleur: blauw
• Grootte: 70 x 115 cm
• Maat: 1 maat
• Doos à 100 stuks

111009 Schort LDPE
Leverbaar in de volgende kleuren: 300

Leveranciersreductie

Door gebruik te maken van de Intersafe 
pas-service kunt u een aanzienlijke
leveranciersreductie doorvoeren.

TIP
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Hoofdkapjes

Hoofdkapje Tyvek®

• Materiaal: Tyvek®

• Kleur: wit
• Grootte: 53 cm
• Maat: 1 maat
• Hoofdkap met schouderstuk
• Elastiek rond de hals en gezicht

110985 Hoofdkapje Tyvek®

Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Baret PP
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Kleur: rood, blauw en wit
• Grootte: 58 cm
• Doos à 100 stuks

133031 Baardmasker, rood
111012 Baardmasker, blauw
127218 Baardmasker, wit
Leverbaar in de volgende kleuren: 100, 300, 400

Mob Cap PP
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Kleur: wit en blauw
• Grootte: 53 cm
• Maat: 1 maat
• Doos à 100 stuks

111013 Mob Cap PP
113766 Mob Cap PP
Leverbaar in de volgende kleuren: 300, 400

Pet met klep en haarnet
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Kleur: wit
• Grootte: 53 cm
• Maat: 1 maat
• Doos à 100 stuks

111014 Pet met klep en haarnet
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Pet met klep PP
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Kleur: blauw en wit
• Grootte: 58 cm
• Verpakt per doos a 50 stuks

128382 Pet met klep PP
Leverbaar in de volgende kleuren: 300, 400

Baardmaskers

Baardmasker
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Kleur: blauw
• Grootte: 45 cm
• Maat: 1 maat
• Doos à 100 stuks

127218 Baardmasker, blauw
111012 Baardmasker, wit
Leverbaar in de volgende kleuren: 300

Bedrijfslogo

In de Printshop van Intersafe kan bedrijfskleding
worden voorzien van uw bedrijfslogo.

TIP
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Mouwen

Armbeschermer Tyvek®

• Materiaal: Tyvek®

• Kleur: wit
• 50 cm lang
• Blauwstiksel aan de bovenarm opening
• Verstelbaar

110986 Armbeschermer Tyvek®

Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Armbeschermer PE
• Materiaal: 100% polyethyleen
• Kleur: blauw
• Elastiek in manchetten
• Doos à 100 stuks

111024 Armbeschermer PE
Leverbaar in de volgende kleuren: 300

Overschoenen/-laarzen

Overschoen Tyvek®

• Materiaal: Tyvek®

• Kleur: wit
• Grootte: 410 x 150 mm
• Maat: L en EEL
• Anti-slipzool
• Naad aan de binnenzijde van zool
• Anti-statisch
• Elastiek om enkels
• Doos à 25 stuks

113765 Overschoen Tyvek®

110987 Overschoen Tyvek® met Polyplax zool
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Overlaars Tyvek®

• Materiaal: Tyvek®

• Kleur: wit
• Grootte: 58 cm
• Maat: EL
• Anti-slipzool
• Beenbanden
• Anti-statisch
• Met PVC zool

111010 Overlaars Tyvek® hoog, met PVC zool
Leverbaar in de volgende kleuren: 400

Overschoenen PE
• Materiaal: 100% polyethyleen
• Kleur: blauw
• Grootte: 410 x 150 mm
• Doos à 2000 stuks

111263 Overschoen PE
Leverbaar in de volgende kleuren: 300

Overschoen PP
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Kleur: wit
• Grootte: 400 x 160 mm
• Anti-slipzool
• Doos à 1000 stuks

111261 Overschoen PP
Leverbaar in de volgende kleuren: 400
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Kijk voor het kleurenoverzicht op de binnenzijde van de omslag

Overige kleding

Reddingsvest Golf 150
Volledig automatisch opblaasbaar
reddingsvest voor zware taken. Het
reddingsvest is zeer licht en compact
ontworpen. Het drijflichaamsysteem en
de beschermkap zijn afzonderlijke
componenten en in het geval van slijtage
kunnen deze onafhankelijk van elkaar
worden vervangen.
• Materiaal: nylon/alu
• Kleur: marine
• Automaat
• Drijfvermogen 170N
• Sluiting voorzijde
• Reflecterende striping
• Signaalfluit
• CO2 patroon 32 gram

132232 Reddingsvest Golf 150
132233 Reddingsvest lassersuitvoering, Golf 150
132234 Reserveset Secumar

Koelvest 6529
• Oxford nylon buitenmateriaal
• Materiaal: Hyprkewl® koelweefsel
• Taslan voering met katoenen afwerking
• Kleur: blauw
• Maten: ES t/m 3EL
• Eenvoudige V-hals met ritssluiting
• Genereert 5-10 uur verkoeling per

activatie

155520 Koelvest 6529
Leverbaar in de volgende kleuren: 300

Baseballcap Six Panel B010
• Materiaal: 65% polyester/35% katoen
• Kleur: marine en zwart
• Maten: 1 maat
• Verstelbaar met kunststof sluiting

130082 Baseballcap Six Panel B010

Baseballcap 6595
• Oxford nylon buitenmateriaal
• Materiaal: Hyprkewl® koelweefsel
• Taslan voering met katoenen afwerking
• Kleur: lime
• Genereert 5-10 uur verkoeling per

activatie

155389 Baseballcap 6595
Leverbaar in de volgende kleuren: 613

Waadpak Rinba
• Materiaal: PVC
• Kleur: groen
• Maten: M t/m EL

114346 Waadpak Rinba
Leverbaar in de volgende kleuren: 600

Waadbroek 1700
• Materiaal: nylon/PVC
• Kleur: groen
• Maten: 40 t/m 47
• Stretch bretels
• Kunststof gespen
• Binnenzak

114606 Waadbroek 1700
Leverbaar in de volgende kleuren: 600
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Toebehoren beschermkleding

Kniebeschermers Intersafe Genou
inwendig
• Materiaal: 100% polyethyleen
• Kleur: zwart
• Grootte: 200 x 150 mm

159209 Kniebeschermers Intersafe Genou inwendig

Kniebeschermers inwendig
• Materiaal: 100% polyethyleen

110990 Kniebeschermers Helly Hansen 82900, 24 x 15 x 1,8 cm
110991 Kniebeschermers HaVeP F026, 25 x 15 cm

Kniebeschermers uitwendig
• Materiaal: rubber
• Grove grip

110992 Kniebeschermers uitwendig

Riemen

111018 Riem SK-992, katoen, donkerblauw, 120 x 4 cm
128887 Riem 6473, leder, zwart, 140 x 4 cm
129383 Riem 6483, leder, bruin, 122 x 4 cm
111015 Riem leder, zwart, 120x3 cm

Incourante voorraad
terugdringen
Door gebruik te maken van de Intersafe 
pas-service kunt u uw incourante voorraad
terugdringen.

TIP
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Beschermende handschoenen 

Onze handen zijn kwetsbaar. Handen komen het snelst in contact met het werk. Denk
aan draaibanken, laswerkzaamheden, iets scherps beetpakken, etc. Het is dan ook niet
voor niets dat Intersafe een groot scala aan beschermende handschoenen heeft.

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de gevaren en van de middelen die
voorhanden zijn.

Handbescherming kent drie stappen:
1. Probeer samen met uw medewerkers de oorzaak van hand- en armletsel inzichtelijk

te maken en weg te nemen. Dat kan door te laten inzien welke risico’s uw
medewerkers op de werkplek lopen. 

2. Neem de tijd om de diverse producten te testen. Kijk hierbij kritisch naar zowel de
eisen en wensen van de dragers als die van uw veiligheidsafdeling en uw inkopers. 

3. Implementeer en monitor het veranderproces. Handhaven hoort daar bij. 

Risico-Analyse

Handbescherming is op drie manieren onder te verdelen:
1 Ontwerp;
2 Materiaal;
3 Normering, codering en eigenschappen.

Ontwerp
Ook dit punt valt weer uiteen in drie categorieën:
1 Eenvoudig;
2 Intermediair;
3 Complex.

Materiaal
Hand- en armbescherming is te verkrijgen in verschillende materialen, allen met hun
specifieke eigenschappen.

Normering, codering en eigenschappen

Categorie 1: Handschoenen van eenvoudig ontwerp
Deze handschoenen beschermen alleen tegen minimale risico’s. 

Categorie 2: Handschoenen van intermediair ontwerp
Deze handschoenen bieden bescherming tegen middelzware risico’s.

Categorie 3: Handschoenen van complex ontwerp
Deze handschoenen bieden de hoogste graad van bescherming. Ze zijn bestemd om,
te beschermen tegen risico’s die ernstige en onomkeerbare schade aan de gezondheid
kunnen veroorzaken.

Productselectie

Artikelnummer
fabrikant

Logo fabrikant

Maat

Standaardnorm

Normpictogram

PrestatieniveauRaadpleeg
gebruiksaanwijzing

CE markering

Uitleg markering
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Toegevoegde waarde 

Het aanbod van handschoenen is groot. In West Europa alleen al omvatten de A-merken
meer dan 3.000 types. Daar komen nog een goede 20.000 types van diverse private-
labels en import producten bij. Daarnaast moet men rekening houden met diverse
soorten van wet- en regelgeving, meerdere soorten risico’s en werkzaamheden binnen
het bedrijf, wensen en eisen van alle “stakeholders”, de wens om het pakket zo smal
mogelijk te maken en toch alle risico’s voldoende af te dekken en ook de vraag naar
comfort te beantwoorden.
Daarom is het vaak lastig tot het juiste handschoenenpakket te komen. Intersafe kan er
voor zorgen dat deze grote en lastige opdracht behapbaar wordt. Dit kan op een aantal
verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de complexiteit van de uitdaging. Van
een compleet werkplek onderzoek tot een preselectie vanuit ons uitgebreide
assortiment. Onze specialisten kunnen deze zorg voor u uit handen nemen. 

KCL by Honeywell
Bovendien kunt u ondersteund worden door de tools die onze A-leveranciers bieden.
Intersafe kan, in samenwerking met KCL by Honeywell, voor de eindgebruiker een
handschoenplan opstellen. Voor dit handschoenplan worden de gevaren op de werkplek
geïnventariseerd. Gekeken wordt naar de mechanische- en chemische gevaren.
Uiteraard worden hitte- en koudebescherming ook in het plan opgenomen. Wanneer er
sprake is van het gebruik van chemische stoffen wordt het KCL by Honeywell, laboratorium
ingeschakeld. Met de expertise van dit laboratorium worden de betreffende doorbraak-
tijden voor de handschoengebruiker inzichtelijk gemaakt. Aansluitend worden de
aanbevolen handschoenen door de medewerkers getest. Na de testfase worden de
resultaten verwerkt in het handschoenplan. Met dit plan is er optimale duidelijkheid en
veiligheid voor de gebruiker en is het gebruik van handschoenen in de onderneming
beschreven.

Voor het raadplegen van de permeatietijdentabellen van KCL en Ansell verwijst Intersafe
u graag naar hun websites: www.kcl.de en www.ansell.com.

Ansell Guardian® in een notendop
Ansell is bedreven in het omzetten van nieuwe technologieën in oplossingen waarmee
bedrijven veiliger en productiever werken. Als geen ander is Ansell zich ervan
doordrongen dat prestaties en winstvermogen hand in hand gaan. Op basis van dit
inzicht heeft Ansell een unieke reeks tools ontwikkeld die industriële bedrijven helpt om
hun veiligheid te verbeteren, oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren, hun
productiviteit te verhogen met nieuwe ideeën en aanzienlijk te besparen op de
gebruikskosten.
Guardian biedt een individuele, persoonlijke aanpak voor een maximaal rendement op
bedrijfsinvesteringen in persoonlijke beschermingsmiddelen. Guardian slaagt erin
talrijke processen die voor bedrijven belangrijk zijn, op een systematische en meetbare
manier bij te sturen. Guardian boekt resultaten op diverse domeinen die cruciaal zijn
voor kostenbesparingen en productiviteitsverbetering. Guardian is een methode om
deze domeinen te analyseren en te integreren in een eenvoudig optimalisatieplan.

Belangrijkste voordelen van Guardian®

• Het aantal verschillende typen handschoenen dat wordt gebruikt, wordt verkleind;
• Lagere totale gebruikskosten;
• Opleidingsprogramma’s voor de werknemers;
• Minder handletsels en bijbehorende kosten;
• De gebruikers zijn zich meer bewust van de veiligheidsaspecten; 
• Correcte beschermingsproducten die beter worden gebruikt.

Resultaten en mogelijkheden Guardian®

• Oplossingen voor hergebruik, recycling en afvalverwijdering;
• Minder en eenvoudiger bestellingen en voorraadbeheer;
• Besparingen door schaalvergroting;
• Regelmatig uitgevoerde evaluaties.



Normen 
Pictogram Norm Prestatieniveau

EN 420 Algemene eisen handbescherming

EN 388 Handschoenen tegen mechanische risico's
A: Schuurweerstand (0 - 4)
B: Snijweerstand (0 - 5)
C: Scheurweerstand (0 - 4)

ABCD D: Perforatieweerstand (0 - 4)
EN 374 Handschoenen tegen chemische risico's en micro-organismen

VEREISTEN
Het vloeistofdichte gedeelte van de handschoen moet gelijk zijn aan minstens de minimumlengte van de handschoenen gespecificeerd in
EN 420.
Penetratie: een handschoen mag niet lekken wanneer ze aan een lucht- en waterlektest onderworpen wordt. Ze wordt getest en
geïnspecteerd in overeenstemming met een Aanvaardbaar Kwaliteitsniveau (AQL).
Prestatieniveau Aanvaardbaar kwaliteitsniveau
Niveau 3 < 0,65
Niveau 2  < 1,5
Niveau 1 < 4,0
Het pictogram ‘chemisch bestendig’ moet gepaard gaan met een code van minstens 3 letters. Die code verwijst naar de codeletters van de
chemicaliën (uit een lijst van 12 standaardchemicaliën) waarvoor er een doorbraaktijd van minstens 30 minuten bereikt werd.
ABC
Code letter Chemische stof Casnummer Categorie
A Methanol 67-56-1 Primaire alcohol
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitril 75-05-8 Nitrilsamenstelling
D Dichloormethaan 75-09-2 Gechloreerde paraffine
E Koolstofdisulfide 75-15-0 Zwavel met organische stoffen
F Tolueen 108-88-3 Aromatische koolwaterstof
G Diethylamine 109-89-7 Amine
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyclisch en ethersamenstelling
I Ethylacetaat 141-78-6 Ester
J n-Heptaan 142-85-5 Verzadigde koolwaterstof
K Natriumhydroxide 40% 1310-73-2 Anorganische base
L Zwavelzuur 96% 7664-93-9 Anorganisch mineraal zuur
Gemeten doorbraaktijd Beschermingsindex Gemeten doorbraaktijd Beschermingsindex
> 10 minuten klasse 1 > 120 minuten klasse 4
> 30 minuten klasse 2 > 240 minuten klasse 5
> 60 minuten klasse 3 > 480 minuten klasse 6

EN 374-1 Handschoenen tegen chemische risico's en micro-organismen
Het pictogram ‘laag chemisch bestendig’ of ‘waterdicht’ wordt gebruikt voor
handschoenen die geen doorbraaktijd van minstens 30 minuten halen bij minstens drie
chemicaliën uit de gedefinieerde lijst, maar die voldoen aan de penetratietest.

EN 374-2 Handschoenen tegen chemische risico's en micro-organismen
Het pictogram ‘micro-organisme’ moet gebruikt worden wanneer de handschoen bij de
penetratietest op zijn minst een prestatieniveau 2 haalt.
Wat zoveel wil zeggen dat het AQL minimaal 1,5 dient te zijn

EN 407 Handschoenen die bescherming bieden tegen thermische gevaren
Deze norm specificeert de thermische weerstand van veiligheidshandschoenen tegen hitte en/of vuur.

A Weerstand tegen ontvlambaarheid (prestatieniveau 0 - 4)
Gebaseerd op de tijd dat het materiaal blijft branden en gloeien nadat de ontstekingsbron verwijderd is. De naden van de handschoen
mogen na een ontstekingstijd van 15 seconden niet los gaan.

B Weerstand tegen contacthitte (prestatieniveau 0 - 4)
Gebaseerd op het temperatuurbereik (100-500°C) waarbij de drager gedurende minstens 15 seconden geen pijn voelt. Als een score van
3 of hoger behaald wordt, moet het product minstens een score van 3 in de ontvlambaarheidstest halen. In het andere geval wordt het
maximumniveau voor contacthitte als niveau 2 aangeduid.

C Weerstand tegen geleidingshitte (prestatieniveau 0 - 4) 
Gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht van een vlam kan vertragen. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld
worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft.

D Weerstand tegen stralingshitte (prestatieniveau 0 - 4) 
Gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht kan vertragen wanneer ze aan een bron van stralingswarmte blootgesteld
is. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de
ontvlambaarheidstest behaald heeft.

E Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal (prestatieniveau 0 - 4) 
Het aantal druppels gesmolten metaal dat nodig is om de handschoen tot een bepaald niveau op te warmen. Er mag alleen een
prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft.

F Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal (prestatieniveau 0 - 4) 
Het gewicht van het gesmolten metaal dat nodig is om vlekjes of gaatjes te veroorzaken in een namaakhuid die direct achter de
handschoen aangebracht is. Als de metalen druppels op het materiaal van de handschoen blijven kleven of als dat ontbrandt, heeft de
handschoen de test niet doorstaan.

De handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand.
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Normen  
Pictogram Norm Prestatieniveau

EN 511 Handschoenen die bescherming bieden tegen koude tot -50°C
Deze norm geldt voor handschoenen die handen tegen geleidings- en contactkoude tot -50°C beschermen

Het pictogram ‘koude’ gaat samen met een getal van 3 scores:
ABC A Weerstand tegen geleidingskoude (prestatieniveau 0 - 4)

Gebaseerd op de thermische isolatie die de handschoen biedt bij de koudeoverdracht via geleiding.
B Weerstand tegen contactkoude (prestatieniveau 0 - 4)

Gebaseerd op de thermische weerstand van het handschoenmateriaal wanneer dat aan een koud voorwerp blootgesteld wordt.
C Penetratie door water (0 of 1)

0 = penetratie van water
1 = geen penetratie van water
Al deze handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand

EN 12477 Lashandschoenen
Deze norm is een combinatie van EN 420, EN 380 en EN 407 en van toepassing op beschermende handschoenen voor het manueel lassen
en snijden van metalen en voor aanverwante processen.

EN 12477: Beschermende handschoenen voor lassers. Norm voor het manueel lassen van metalen
Beantwoorden aan EN 420, met uitzondering van de lengte: Maat 6: 300 mm

Maat 7: 310 mm
Maat 8: 320 mm
Maat 9: 330 mm
Maat 10: 340 mm
Maat 11: 350 mm

Vereisten Type A Type B (grote beweeglijkheid, TIG -lassen)
(EN -niveaus)
Schuren 2 1
Snijden 1 1
Scheuren 2 1
Perforaties 2 1
Ontvlambaarheid 3 2
Contacthitte 1 1
Geleidingshitte 2
Kleine spatten 3 2
Beweeglijkheid 1 4

EN 60903 Elektriciteitshandschoenen
EN 60903: Deze norm bevat alle eisen voor een efficiënte bescherming tegen elektrische stroom en refereert niet naar andere
handschoennormen zoals EN 420 en EN 388

Klasse werkspanning testspanning
00 < 500 V 2,500 V
0 < 1,000 V 5,000 V
1 < 7,500 V 10,000 V
2 < 17,000 V 20,000 V
3 < 26,500 V 30,000 V
4 < 36,000 V 40,000 V

EN 421 Deze norm is van toepassing op handschoenen die bescherming bieden tegen radioactieve besmettting.
De aard van de bescherming wordt duidelijk gemaakt door een pictogram dat naar de specifieke beschermende eigenschappen verwijst.
Om tegen radioactieve besmetting te beschermen, moet de handschoen vloeistofdicht zijn en moet ze de penetratietest gedefinieerd in
EN 374 doorstaan.

EN 10819 Bescherming tegen schokken, schokabsorptie (EN 10819)
Handschoenen die aan deze norm voldoen zijn onderworpen aan de methode voor het beoordelen van overdraagbaarheid van trillingen
door de handschoen op de plaats van de handpalm.

EN 659 Brandweerhandschoenen 
In norm EN 659 worden de minimumprestatieniveaus en testmethoden beschreven voor brandweerhandschoenen, bestemd voor normale
brandbestrijding, waaronder zoek- en reddingsacties. Brandweerhandschoenen voor speciale toepassingen, zoals die in prEN 1486
worden genoemd, en handschoenen bestemd voor interventies waarbij contact met oliën en chemicalien voorkomt vallen buiten deze
norm.
Brandweerhandschoenen moeten met betrekking tot de tests tegen schuurweerstand, snijweerstand, scheurweerstand en
perforatie(prik)weerstand volgens EN 388 ten minste weerstandsindicator 2 halen.
• Weerstand tegen ontvlammen: ten minste 4;
• Weerstand tegen geleidingshitte: ten minste 3;
• Weerstand tegen contacthitte: ten minste 2; 

De weerstand tegen stralingshitte dient in de gebruiksaanwijzing te worden vermeld.
Het voeringsmateriaal mag niet smelten, druipen of ontbranden.

Food Handschoenen geschikt voor de voedingsindustrie
Let wel: per materiaal zijn diverse inzetgebieden geschikt
Bijvoorbeeld vinyl kan niet ingezet worden bij vette voedingsmiddelen als vlees en vis

Normering, codering en eigenschappen 
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Synthetische nylon/nitril handschoenen

ATG MaxiDry 56-424
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: paars/zwart
• Maten: 7 t/m 11
• Vloeistofdicht 
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

155324 Handschoen ATG MaxiDry 56-424

ATG MaxiDry 56-425
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: paars/zwart
• Maten: 7 t/m 11
• Vloeistofdicht 3/4 gecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

155329 Handschoen ATG MaxiDry 56-425

ATG MaxiFlex Comfort 34-924
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: blauw/grijs
• Maten: 5 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

152376 Handschoen ATG MaxiFlex Comfort 34-924

ATG MaxiFlex Endurance 34-844
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 5 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Micro Dots
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

152368 Handschoen ATG MaxiFlex Endurance 34-844

ATG MaxiFlex Endurance 34-845
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 5 t/m 11
• 3/4 gecoat
• Met manchet
• Micro Dots
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

152369 Handschoen ATG MaxiFlex Endurance 34-845

ATG MaxiFlex Endurance 34-846
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 5 t/m 11
• Volledig gecoat
• Met manchet
• Micro Dots
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

152370 Handschoen ATG MaxiFlex Endurance 34-846

ATG MaxiFlex Endurance 34-847
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: zwart
• Maten: 5 t/m 11
• Drivers stijl
• Met manchet
• Micro Dots
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

152371 Handschoen ATG MaxiFlex Endurance 34-847

ATG MaxiFlex Ultimate 34-874
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 5 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

152351 Handschoen ATG MaxiFlex Ultimate 34-874
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ATG MaxiFlex Ultimate 34-876
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 5 t/m 11
• Volledig gecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

152365 Handschoen ATG MaxiFlex Ultimate 34-876

ATG MaxiFoam 34-800
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: wit/grijs
• Maten: 5 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

152355 Handschoen ATG Glove MaxiFoam 34-800

Ansell Hyflex 11-800
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: wit/grijs
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

113859 Handschoen Ansell Hyflex 11-800

Ansell Hyflex 11-801
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: zwart
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

131363 Handschoen Ansell Hyflex 11-801

Ansell Hyflex 11-920
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: blauw
• Maten: 7 t/m 11
• Met manchet
• Vloeistofdicht 
• Palmgecoat
• Werken in olie-achtige omstandigheden
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

134442 Handschoen Ansell Hyflex 11-920

ATG MaxiFlex Elite 34-244
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: blauw/paars
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat met ventilerende rug
• Extra licht
• Micro dots
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

159287 Handschoen ATG MaxiFlex Elite 34-244

ATG MaxiFlex Elite 34-274
• Materiaal: nylon/nitri
• Kleur: blauw/paars
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat met ventilerende rug
• Extra licht
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

159284 Handschoen ATG MaxiFlex Elite 34-274

KCL Camapur Comfort 626
• Materiaal: nylon/PU
• Kleur: zwart
• Maten: 7 t/m 10
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

129823 Handschoen KCL Camapur Comfort 626
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Synthetische nylon/PU handschoenen

My-T-Gear Glovmech 550
• Materiaal: naadloos gebreid 

synthetisch/PU
• Kleur: wit
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

155075 Handschoen My-T-Gear Glovmech 550

My-T-Gear Glovmech 555
• Materiaal: naadloos gebreid 

synthetisch/PU
• Kleur: grijs
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

155047 Handschoen My-T-Gear Glovmech 555

My-T-Gear Glovmech 560
• Materiaal: naadloos gebreid 

synthetisch/PU
• Kleur: zwart
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

155076 Handschoen My-T-Gear Glovmech 560

Varkenslederen handschoenen

Varkensnerflederen handschoen
• A-kwaliteit
• Materiaal: varkensnerfleder/katoen
• Met kap van 7 cm
• Gevoerd
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per

overdoos

111132 Handschoen varkensnerfleder

Varkenssplitlederen handschoen
• Categorie 1
• Materiaal: varkenssplitleder
• Met kap van 7 cm
• Gevoerd
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per

overdoos

111134 Handschoen varkenssplitleder

Handletsel

Van alle ongevallen op het werk bestaat 45% uit
handletsel. Draag daarom altijd de juiste
handschoenen ter bescherming.

TIP

My-T-Gear Glovmech 450
• Materiaal: nylon/nitril
• Kleur: wit/grijs
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 

144 paar per overdoos

155046 Handschoen My-T-Gear Glovmech 450

Perfecte alternatieven
voor leder

Binnen het Intersafe handschoenenpakket zijn
diverse perfecte alternatieven voor lederen
handschoen te krijgen, vraag uw customer service
medewerker naar de mogelijkheden.

TIP
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Rundsplitlederen handschoenen

Rundsplitlederen handschoen
• Categorie: 1
• Materiaal: rundsplitleder/katoen
• Palmversterking van nerfleder
• Met kap van 10 cm
• Gevoerd
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per

overdoos

111122 Handschoen rundsplitleder met palmversterking

Rundsplitlederen handschoen
• Materiaal: rundsplitleder/katoen
• Met kap van 7 cm
• Gevoerd
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per

overdoos

111135 Handschoen rundsplitleder

My-T-Gear Glovwork 200
• Materiaal: rundsplitleder/katoen
• Met kap van 7 cm
• Kleur: grijs/rood
• Maten: 8 t/m 11
• Palmversterking
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

131274 Handschoen My-T-Gear Glovwork 200

Rundnerflederen handschoenen

My-T-Gear Glovwork 400
• Materiaal: rundnerfleder/katoen
• Met kap van 7 cm
• Kleur: geel/rood
• Maten: 8 t/m 11
• Palmversterking
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

131273 Handschoen My-T-Gear Glovwork 400

Rundnerflederen handschoen
• Materiaal: rundnerfleder/katoen
• Met kap van 10 cm
• Kleur: wit/geel
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per

overdoos

111182 Handschoen rundnerfleder palmversterking
111184 Handschoen rundnerfleder revolverversterking
127255 Handschoen rundnerfleder topkwaliteit, maat 8 t/m 12

Driver chauffeurshandschoen
• Materiaal: rundnerfleder
• Maten: 8 t/m 12
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per

overdoos

113878 Handschoen rundnerfleder Driver

Dextrium Pro PL
• Materiaal: rundnerfleder
• Maten: 7 t/m 11
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per

overdoos

134191 Handschoen rundnerfleder Dextrium Pro PL

Pluspunten van leder

Leder is er in diverse kwaliteiten. Comfort,
hittebestendigheid en goede grip zijn zomaar wat
pluspunten. Maar het is en blijft een
natuurproduct, geen handschoen zal exact
hetzelfde zijn.

TIP
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Nappalederen handschoenen

Tropic
• Materiaal: nappaleder/katoen
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 7 t/m 11
• Vingergevoelig
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per

overdoos

113877 Handschoen nappaleder Tropic

My-T-Gear Glovwork 100
• Materiaal: nappaleder/katoen
• Kleur: rood/wit
• Maten: 7 t/m 11
• Vingergevoelig
• Velcro sluiting
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

153503 Handschoen My-T-Gear Glovwork 100

Water- en olie afstotende handschoenen

Hydrium EPA
• Materiaal: rundnerfleder
• Maten: 7 t/m 11
• Water- en olie afstotend
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per

overdoos

134178 Handschoen rundnerfleder Hydrium EPA

Overige lederen handschoenen

Procoves Preci Dex
• Materiaal: nappaleder, Kevlar® gestikt
• Kleur: wit
• Maten: 7 t/m 11
• Kap van 15 cm
• Verpakt per 10 paar, 80 paar per overdoos

153198 Handschoen Procoves Preci Dex

Katoenen handschoenen

Katoenen handschoen, wit
• Categorie: 1
• Materiaal: 100% katoen
• Maten: 6 t/m 14
• Verpakt per 12 paar, 600 paar per

overdoos

130949 Handschoen katoen wit

Hotmill
• Categorie: 1
• Materiaal: 100% katoen
• Lengte: 25 cm
• Met kap
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per

overdoos

128899 Handschoen Hotmill

Katoenen handschoen, keper
polkadot
• Categorie: 1
• Materiaal: 100% katoen met PVC noppen

Tricot manchet
• Maten: 6 t/m 14

111151 Handschoen keper polkadot
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Tricot handschoenen

Tricot handschoen, met manchet
• Categorie: 1
• Materiaal: katoen
• Kleur: ecru
• Met manchet
• Vingergevoelig
• Verpakt per 12 paar, 600 paar per

overdoos

111185 Handschoen tricot met manchet, ecru

Tricot handschoen, 
zonder manchet
• Categorie: 1
• Materiaal: katoen
• Kleur: ecru
• Maten: 7 t/m 10
• Zonder manchet
• Verpakt per 12 paar, 600 paar per

overdoos

113882 Handschoen tricot zonder manchet

Gecoate textiele handschoenen latex

Ansell Gladiator 16-500
• Materiaal: katoen/latex
• Maten: 7 t/m 10
• 3/4 gecoat
• Interlock voering
• Met tricot manchet
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

113824 Handschoen Ansell Gladiator 16-500

Ansell Powerflex 80-100
• Materiaal: katoen/polyester/latex
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

113810 Handschoen Ansell Powerflex 80-100

Showa Grip 310
• Materiaal: katoen/polyester/latex
• Maten: S t/m EL
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 10 paar, 120 paar per

overdoos

113815 Handschoen Showa Grip 310

My-T-Gear Glovmech 350
• Materiaal: katoen/polyester/latex
• Kleur: geel/groen
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

155045 Handschoen My-T-Gear Glovmech 350

Prevent R-903
• Materiaal: polyamide/latex
• Kleur: oranje
• Slijtvaste latex Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per

overdoos

129644 Handschoen Prevent R-903

Solventen

Draag altijd de juiste handschoenen, zodat
infectiedragers en gevaarlijke stoffen (solventen)
uw handen niet kunnen binnendringen. 

TIP
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Gecoate textiele handschoenen NBR

Ansell Hycron 27-600
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 8 t/m 10
• NBR palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

113772 Handschoen Ansell Hycron 27-600

Ansell Hycron 27-602
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 8 t/m 10
• NBR volledig gecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

113771 Handschoen Ansell Hycron 27-602

Ansell Hycron 27-607
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 8 t/m 11
• NBR palmgecoat
• Met kap
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

113769 Handschoen Ansell Hycron 27-607

Ansell Hycron 27-805
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 9 t/m 10
• NBR volledig gecoat
• Met kap
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

113770 Handschoen Ansell Hycron 27-805

Mapa Titan 385
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 8 t/m 10
• NBR Palmgecoat
• Met kap
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per

overdoos

159197 Handschoen Mapa Titan 385

Mapa Titan 388
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 8 t/m 10
• NBR volledig gecoat
• Met kap
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per

overdoos

159196 Handschoen Mapa Titan 388

Mapa Titan 391
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 8 t/m 10
• NBR Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per

overdoos

159195 Handschoen Mapa Titan 391

Vervolg >>>

Gecoate handschoenen, NBR
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 8 t/m 10
• NBR volledig gecoat of palmgecoat
• Met kap of manchet
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

129907 Handschoen NBR met kap, volledig gecoat, blauw
128522 Handschoen NBR met manchet, volledig gecoat, blauw
129906 Handschoen NBR met manchet, palmgecoat, blauw
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>>> Vervolg Gecoate textiele handschoenen NBR

Gecoate handschoen
met kap, nitril
• Categorie 1
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: bruin
• Maat: 10
• Geïmpregneerde nitril coating
• Met kap
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

128459 Handschoen NBR nitril geïmpregneerd

Ansell Hyd-tuf 52-547
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: bruin
• Maten: 9 t/m 10
• Geimpregneerde nitril coating
• Met kap van 6 cm
• Jersey voering
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

113847 Handschoen Ansell Hyd-tuf 52-547

Ansell Hylite 47-400
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 7, 8, 8.5, 9 en 10
• NBR palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

113821 Handschoen Ansell Hylite 47-400

Ansell Hylite 47-402
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 8, 8,5, 9 en 10
• NBR volledig gecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

113822 Handschoen Ansell Hylite 47-402

Ansell Hylite 47-409
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: blauw/bruin
• Lengte: 29 cm
• Maten: 7 t/m 10
• NBR volledig gecoat
• Met kap
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

113823 Handschoen Ansell Hylite 47-409

KCL Gobi 109
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: geel
• Lengte: 30 cm
• Maten: 9 en 10
• Volledig gecoat
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per

overdoos

114260 Handschoen KCL Gobi 109

KCL Monsun 105
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: geel/wit
• Maten: 8 t/m 10
• 3/4 Gecoat
• Met manchet
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per

overdoos

113804 Handschoen KCL Monsun 105

Gecoate handschoenen 
met manchet, NBR
• Materiaal: katoen/nitril
• Maten: 7 t/m 11
• 3/4 Gecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

129264 Handschoen NBR met manchet,geel



Handbescherming

Textiele handschoenen/Snijbestendige handschoenen

293www.intersafe.eu

H
a

n
d

b
e

sc
h

e
rm

in
g

Gecoate textiele handschoenen PVC

PVC handschoenen 
met manchet
• Materiaal: PVC
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per

overdoos

111154 Handschoen PVC met manchet volledig gecoat, rood

Snijbestendige handschoenen klasse 3

ATG MaxiCut Dry 34-450
• Materiaal: snijvaste vezel/nitril
• Kleur: grijs
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 3
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

152379 Handschoen ATG MaxiCut Dry 34-450

ATG MaxiCut Oil Grip 34-304
• Materiaal: snijvaste vezel/nitril
• Kleur: groen/zwart
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Grip finish
• Snijklasse: 3
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

159077 Handschoen ATG MaxiCut Oil Grip 34-304

ATG MaxiCut Oil Grip 34-305
• Materiaal: snijvaste vezel/nitril
• Kleur: groen/grijs/zwart
• Maten: 7 t/m 11
• 3/4 gecoat
• Met manchet
• Grip finish
• Snijklasse: 3
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

159081 Handschoen ATG MaxiCut Oil Grip 34-305

Ansell Hyflex 11-624
• Materiaal: Dyneema®/PU
• Kleur: wit/grijs
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 3
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

132769 Handschoen Ansell Hyflex 11-624

Ansell Hyflex 11-625
• Materiaal: Dyneema®/PU
• Kleur: wit
• Maten: 8 t/m 10
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 3
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

115536 Handschoen Ansell Hyflex 11-625

Ansell Hyflex 11-627
• Materiaal: Dyneema®/PU
• Kleur: grijs
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 3
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

129139 Handschoen Ansell Hyflex 11-627

Vervolg >>>

My-T-Gear Glovmech 200
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: blauw/wit
• Maten: 7 t/m 11
• NBR Palmgecoat
• Met kap
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

155035 Handschoen My-T-Gear Glovmech 200



Handbescherming

Snijbestendige handschoenen

294

H
a

n
d

b
e

sc
h

e
rm

in
g

Ansell Nitrasafe 28-329
• Materiaal: Kevlar®/nitril
• Kleur: geel/zwart
• Lengte: 27 cm
• Maten: 8 t/m 10
• Palmgecoat
• Snijklasse: 3
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

113839 Handschoen Ansell Nitrasafe 28-329

My-T-Gear Glovcut 855
• Materiaal: HPPE/PU
• Kleur: grijs/zwart
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 3
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

155048 Handschoen My-T-Gear Glovcut 855

My-T-Gear Glovcut 800
• Materiaal: HPPE/PU
• Kleur: wit
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 3
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

129904 Handschoen My-T-Gear Glovcut 800

My-T-Gear Glovcut 850
• Materiaal: HPPE/PU
• Kleur: wit/grijs
• Lengte: 24 cm
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 3
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

155868 Handschoen My-T-Gear Glovcut 850

My-T-Gear Glovcut 850 lang
• Materiaal: HPPE/PU
• Kleur: wit/grijs
• Lengte: 30 cm
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 3
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

155869 Handschoen My-T-Gear Glovcut 850 lang

Procoves Flexicut Grey
• Materiaal: Dyneema®/PU
• Kleur: grijs
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 3
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per overdoos

128898 Handschoen Procoves Flexicut Grey

Snijbestendige handschoen

HPPE of Dyneema® heeft een zeer beperkte
bestendigheid tegen hitte. Kevlar® of Kevlar® mix
is hier beter geschikt voor. Wil je echter een
dunnere snijbestendige handschoen dan is HPPE
of snijvaste vezel weer beter geschikt.

TIP

Snijbestendige handschoenen klasse 3>>> Vervolg
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Snijbestendige handschoenen klasse 4

Ansell Hyflex 11-630
• Materiaal: HPPE/Kevlar®/PU
• Kleur: grijs
• Maten: 8 t/m 10
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 4
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

132933 Handschoen Ansell Hyflex 11-630

Ansell Hyflex CR+ 11-501
• Materiaal: Kevlar® mix/nitril
• Kleur: wit
• Maten: 6 t/m 10
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 4
• Verpakt per 12  paar, 144 paar per overdoos

128773 Handschoen Hyflex CR+ 11-501

Ansell Powerflex Plus 80-600
• Materiaal: Kevlar®/latex
• Maten: 8 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 4
• Verpakt per 12  paar, 72 paar per overdoos

113809 Handschoen Ansell Powerflex Plus 80-600

KCL DumoCut 655
• Materiaal: snijvaste vezel/PU
• Kleur: groen/wit
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 4
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per overdoos

152112 Handschoen KCL DumoCut 655

KCL DumoCut 656
• Materiaal: snijvaste vezel/PU
• Kleur: groen/blauw
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 4
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per overdoos

153959 Handschoen KCL DumoCut 656

KCL DumoCut 658
• Materiaal: snijvaste vezel/PU
• Kleur: groen/zwart
• Lengte: 30 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat
• Goede vingergevoeligheid
• Met manchet
• Snijklasse: 4
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per overdoos

153531 Handschoenen KCL DumoCut 658

Showa GP-KV1
• Materiaal: Kevlar®/latex
• Maten: M t/m EL
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 4
• Verpakt per 10 paar, 120 paar per overdoos

113780 Handschoen Showa GP-KV1
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Snijbestendige handschoenen klasse 5

ATG MaxiCut Dry 34-470
• Materiaal: snijvaste vezel/nitril
• Kleur: grijs
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 5
• Verpakt per 12  paar, 72 paar per overdoos

152382 Handschoen ATG MaxiCut Dry 34-470

ATG MaxiCut Oil Grip 34-504
• Materiaal: snijvaste vezel/nitril
• Kleur: grijs/zwart
• Maten: 7 t/m 11
• Vloeistofdicht Palmgecoat
• Met manchet
• Grip finish
• Snijklasse: 5
• Verpakt per 12  paar, 72 paar per overdoos

159490 Handschoen ATG MaxiCut Oil Grip 34-504

ATG MaxiCut Oil Grip 34-505
• Materiaal: snijvaste vezel/nitril
• Kleur: grijs/zwart
• Maten: 7 t/m 11
• Vloeistofdicht 3/4 gecoat
• Grip finish
• Snijklasse: 5
• Verpakt per 12  paar, 72 paar per overdoos

159491 Handschoen ATG MaxiCut Oil Grip 34-505

Ansell Hyflex 11-435
• Materiaal: snijvaste vezel/PU
• Kleur: grijs/zwart
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 5
• Verpakt per 12  paar, 144 paar per overdoos

152733 Handschoen Ansell Hyflex 11-435

Ansell PowerFlex 80-658
• Materiaal: Kevlar® /latex
• Kleur: groen/blauw
• Maten: 6 t/m 11
• 3/4 gecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 5
• Verpakt per 12  paar, 72 paar per overdoos

143637 Handschoen Ansell PowerFlex 80-658

My-T-Gear Glovcut 900
• Materiaal: TAEKI 5®/latex
• Kleur: geel/blauw
• Maten: 8 t/m 10
• Palmgecoat
• Snijklasse: 5
• Verpakt per 12  paar, 144 paar per overdoos

153516 Handschoen My-T-Gear Glovcut 900

My-T-Gear Glovcut 955
• Materiaal: BladeX 5®/PU
• Kleur: grijs
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Snijklasse: 5
• Verpakt per 12 paar, 144 per overdoos

153502 Handschoen My-T-Gear Glovcut 955
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Mapa Kronit-Proof 395
• Materiaal: snijvaste vezel/nitril
• Kleur: groen
• Maten: 7 t/m 10
• Unieke combinatie van uitstekende

mechanische prestatie voor langdurige
vloeistofdichte bescherming,
bestendigheid tegen mechanische
agressie en bestendigheid tegen
contacthitte

• Snijklasse: 5
• Verpakt per 12 paar, 12 paar per overdoos

137910 Handschoen Mapa Kronit-Proof 395

Procoves Defender 2
• Materiaal: Spectra/Inox composite
• Ambidextrous snijvaste gebreide

handschoen
• Maten: 7 t/m 10
• Lengte: 33 cm
• Snijklasse: 5, ISO 13997 48N
• Verpakt per stuk, 100 stuks per overdoos

159398 Handschoen Procoves Defender 2

Taeki 5® met PU coating
• Norm: EN 388 4542
• Materiaal: Taeki 5®/PU
• Kleur: grijs
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 5
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

134028 Handschoen Taeki 5® met PU coating

Taeki 5® met nitril coating
• Materiaal: Taeki 5®/nitril
• Kleur: grijs
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Snijklasse: 5
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

132415 Handschoen Taeki 5® met nitril coating

Prikbestendige handschoenen

Hexarmor Sharpmaster HV 7082
• Materiaal: nylon/nitril/super fabric
• Kleur: geel/zwart
• Maten: 7 t/m 10
• 3/4 gecoat
• Prikbestendig/Vloeistofdicht
• Verpakt per paar

155878 Handschoen Hexarmor Sharpmaster HV 7082

Snijbestendige handschoenen overigen

Maliënkolder handschoen
• De geplastificeerde stalen armband is

verstelbaar en hittebestendig 
• Gewicht 150-220 gram (afhankelijk van de

grootte)
• Materiaal: roestvrijstalen vlechtwerk
• Maten: S t/m EL

113906 Handschoen Maliënkolder links
113907 Handschoen Maliënkolder rechts

Procoves Iron Cut
• Materiaal: splitleder/HPPE
• Maten: 7 t/m 12
• Gevoerd
• Snijklasse: 5
• Verpakt per 10 paar, 40 paar per overdoos

129873 Handschoen Procoves Iron Cut
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Monteurshandschoenen

Ejendals Tegera 9105 pro
• Materiaal: microthan/polyester
• Kleur: zwart/grijs/geel
• Maten: 7 t/m 13
• Ideale montage handschoen door snijlevel 3
• Verpakt per 6 paar, 60 paar per overdoos

159179 Handschoen Ejendals Tegera 9105 pro

Ejendals Tegera 9120 pro
• Materiaal: microthan/polyester
• Kleur: zwart/grijs/geel
• Maten: 7 t/m 11
• Ademend en uiterst flexibel
• Velcro sluiting
• Verpakt per 6 paar, 60 paar per overdoos

159178 Handschoen Ejendals Tegera 9120 pro

Ejendals Tegera 9220 pro
• Materiaal: microthan/polyester
• Kleur: zwart/grijs/geel
• Maten: 7 t/m 11
• Velcro sluiting
• Siliconen vrij
• Uiterst flexibel
• Verpakt per 6 paar, 60 paar per overdoos

159169 Handschoen Ejendals Tegera 9220 pro

Ejendals Tegera 9244 pro
• Materiaal: microthan/polyester
• Kleur: zwart/grijs/geel
• Maten: 7 t/m 12
• Montage handschoen
• Velcro sluiting
• Verpakt per 6 paar, 60 paar per overdoos

159181 Handschoen Ejendals Tegera 9244 pro

advertentie
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Koudebeschermende handschoenen

Ansell Hyd-tuf 52-590
• Materiaal: katoen/nitril
• Kleur: bruin/wit
• Maten: 9 en 10
• Geimpregneerd nitril coating
• Met schuim geïsoleerde jersey voering
• Verpakt per 6 paar, 72 paar per overdoos

113856 Handschoen Ansell Hyd-tuf 52-590

Ansell Monkey-grip 23-191
• Materiaal: PVC
• Kleur: oranje
• Volledig gecoat
• Tricot manchet
• Met schuim geïsoleerde voering
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

111114 Handschoen Ansell Monkey-grip 23-191

Ansell Powerflex T Hi Viz 80-400
• Materiaal: acryl/latex
• Kleur: blauw/geel
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

132667 Handschoen Ansell Powerflex T Hi Viz 80-400

ATG MaxiTherm 30-201
• Materiaal: latex/acryl
• Kleur: grijs/oranje
• Maten: 6 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

152395 Handschoen ATG MaxiTherm 30-201

KCL Ice-Grip 691
• Materiaal: PVC
• Kleur: zwart
• Maten: 7 t/m 11
• Thinsulate voering
• Verpakt per paar, 100 paar per overdoos

129930 Handschoen KCL Ice-Grip 691

Driver chauffeurshandschoenen, 
winteruitvoering
• Materiaal: rundnerfleder
• Kleur: geel
• Molton gevoerd
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per

overdoos

129514 Handschoen rundnerflederen winteruitvoering

My-T-Gear Glovmech 750
• Materiaal: imitatieleder
• Kleur: rood/zwart
• Maten: 8 t/m 11
• Versterkte handpalm
• Velcro sluiting
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

153504 Handschoen My-T-Gear Glovmech 750

Vervolg >>>
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Procoves Light cold
• Categorie: 1
• Materiaal: polypropyleen/lycra
• Kleur: blauw
• Maten: 10
• Verpakt per 10 paar, 250 paar per overdoos

155204 Handschoen Procoves Light cold

Tempshield cryogeen handschoen
• Materiaal: dubbellaags composiet
• Kleur: blauw
• Lengte: 35 cm
• Maten: S t/m EL
• Vloeistofdichte handschoen voor het

werken met vloeibare stikstof
• Verpakt per paar

154706 Handschoen Tempshield cryogeen

Ejendals Tegera 9132 pro
• Materiaal: microthan, polyester 
• Kleur: zwart, fluorgeel
• Acryl gevoerd
• Maten: 7 t/m 11
• Waterafstotend
• Verpakt per 6 paar, 60 paar per overdoos

159180 Handschoen Ejendals Tegera 9132 pro

Laag chemisch bestendige latex handschoenen

Ansell Duzmor Plus 87-600
• Materiaal: latex
• Lengte: 30 cm
• Maten: 61/2-7, 71/2-8, 81/2-9 en 91/2-10
• Niet gevlokte voering
• Dikte: 0,45 mm
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

113838 Handschoen Ansell Duzmor Plus 87-600

Ansell Gladiator 16-650
• Materiaal: latex
• Lengte: 30 cm
• Maten: 7 t/m 10
• Gevoerd
• Met kap
• Anti-slip
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

113825 Handschoen Ansell Gladiator 16-650

Rundsplitlederen 
winterhandschoen
• Categorie: 1
• Materiaal: rundsplitleder
• Kleur: bruin/geel
• Volledig foam gevoerd
• Met kap van 7 cm
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per

overdoos

115544 Handschoen rundsplitleder

Showa Thermo Grip 451
• Materiaal: acryl/latex
• Kleur: grijs/wit
• Maten: L t/m EL
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 10 paar, 120 paar per overdoos

113816 Handschoen Showa Thermo Grip 451

Koudebeschermende handschoenen>>> Vervolg
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My-T-Gear Glovthermo 175
• Materiaal: acryl/latex
• Kleur: oranje/zwart
• Maten: 8 t/m 11
• Palmgecoat
• Met manchet
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per

overdoos

158961 Handschoen My-T-Gear Glovthermo 175
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Laag chemisch bestendige nitril handschoenen

ATG Maxi Dry Plus 56-530
• Materiaal: nitril/neopreen
• Kleur: blauw/zwart
• Maten: 7 t/m 11
• Palmgecoat
• Gevoerd
• Lengte: 30 cm
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

152792 Handschoen ATG Maxi Dry Plus 56-530

Ansell Sol-Knit 39-122
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 31 cm
• Maten: 8 t/m 10
• Geruwde grip
• Gevoerd
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

113819 Handschoen Ansell Sol-Knit 39-122

Ansell Sol-Knit 39-124
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 35 cm
• Maten: 7 t/m 10
• Geruwde grip
• Gevoerd
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

113820 Handschoen Ansell Sol-Knit 39-124

Ansell Sol-Knit 39-112
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 31 cm
• Maten: 7 t/m 10
• Ongeruwd
• Gevoerd
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

131432 Handschoen Ansell Sol-Knit 39-112

Ansell Virtex 79-700
• Materiaal: nitril
• Lengte: 31 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Dikte: 0,20 mm
• Vochtabsorberend
• Verpakt per 50 paar, 200 paar per overdoos

130004 Handschoen Ansell Virtex 79-700

PVC handschoenen categorie 2 

PVC handschoenen categorie 2
• Materiaal: PVC
• Gevoerd
• Lengte: 27 cm
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per

overdoos

111153 Handschoen PVC 27 cm categorie 2 rood
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Disposable latex handschoenen

Ansell Conform+
• Materiaal: latex
• Maten: 5-61/2, 7-81/2 en 9-101/2

• Verpakt per 100 stuks per dispenser, 
10 dispensers per overdoos

113851 Handschoen Ansell Conform+ 69-140 gepoederd 
113852 Handschoen Ansell Conform+ 69-150 ongepoederd

Latex disposable handschoenen
• Materiaal: latex
• Maten: S t/m EL
• Verpakt per 100 stuks per dispenser, 

10 dispensers per overdoos

129259 Handschoen latex gepoederd, blauw
130065 Handschoen latex ongepoederd, blauw
129632 Handschoen latex ongepoederd, naturel

My-T-Gear Glovdisp 400
• Materiaal: latex
• Kleur: naturel
• Maten: 7 t/m 10
• Gepoederd
• Verpakt per 100 stuks per dispenser, 

10 dispensers per overdoos

155037 Handschoen My-T-Gear Glovdisp 400

Disposable nitril handschoenen

Ansell Touch N Tuff 92-605
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 30 cm
• Maten: 61/2-7, 71/2-8, 81/2-9 en 91/2-10
• Ongepoederd
• Verpakt per 100 stuks per dispenser, 

10 dispensers per overdoos

155801 Handschoen Ansell Touch N Tuff® 92-605

Ansell Touch N Tuff 92-600
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Maten: 61/2-7, 71/2-8, 81/2-9 en 91/2-10
• Ongepoederd
• Verpakt per 100 stuks per dispenser, 

10 dispensers per overdoos

113854 Handschoen Ansell Touch N Tuff 92-600

Ansell TNT Blue 92-670
• Materiaal: nitril
• Kleur: blauw
• Maten: 61/2 - 7, 71/2 - 8, 81/2 - 9 en 91/2 - 10
• Ongepoederd
• Verpakt per 100 stuks per dispenser, 

10 dispensers per overdoos

113855 Handschoen Ansell TNT Blue 92-670

KCL Dermatril 740
• Materiaal: nitril
• Kleur: blauw
• Maten: 6 t/m 11
• Ongepoederd
• Verpakt per 100 stuks per dispenser, 

10 dispensers per overdoos

113904 Handschoen KCL Dermatril 740

Diposable kleding

Voor andere disposable producten zoals overalls
verwijzen wij u graag naar het hoofdstuk
Beschermkleding op pagina 268

TIP



Handbescherming

Disposable handschoenen

303www.intersafe.eu

H
a

n
d

b
e

sc
h

e
rm

in
g

KCL Dermatril 741
• Materiaal: nitril
• Kleur: blauw
• Lengte: 28 cm
• Maten: 7 t/m 10
• Ongepoederd
• Verpakt per 100 stuks per dispenser,

10 dispensers per overdoos

151068 Handschoen KCL Dermatril 741

KCL Dermatril 743
• Materiaal: nitril
• Kleur: blauw
• Lengte: 27 cm
• Maten: 6 t/m 11
• Ongepoederd
• Dikte: 0,20 mm
• Verpakt per 50 stuks per dispenser,

10 dispensers per overdoos

129827 Handschoen KCL Dermatril 743

My-T-Gear Glovdisp 450
• Materiaal: nitril
• Kleur: blauw
• Maten: 7 t/m 10
• Ongepoederd
• Verpakt per 100 stuks per dispenser, 

10 dispensers per overdoos

155023 Handschoen My-T-Gear glovdisp 450

Disposable vinyl handschoenen

Ansell Dura-touch 34-500
• Materiaal: vinyl
• Maten: 6-61/2, 7-71/2, 8-81/2 en 9-91/2

• Gepoederd
• Verpakt per 100 stuks per dispenser, 

10 dispensers per overdoos

113848 Handschoen Ansell Dura-touch 34-500

Vinyl disposable handschoenen
• Categorie 1
• Materiaal: vinyl
• Kleur: blauw of naturel
• Maten: S t/m EL
• Gepoederd
• Verpakt per 100 stuks per dispenser, 

10 dispensers per overdoos

113849 Handschoen vinyl gepoederd dispenser à 100 stuks blauw
130005 Handschoen vinyl gepoederd dispenser à 100 stuks naturel

Disposable neopreen handschoenen

Ansell NeoTouch 25-101
• Materiaal: neopreen
• Kleur: groen
• Maten: 61/2 -7, 71/2 -8, 81/2 - 9, 91/2 - 10
• Ongepoederd
• Verpakt per 100 stuks per dispenser, 

10 dispensers per overdoos

128774 Handschoen Ansell NeoTouch 25-101

Ansell NeoTouch 25-201
• Materiaal: neopreen
• Kleur: groen
• Maten: 61/2 -7, 71/2 -8, 81/2 - 9, 91/2 - 10
• Lengte: 30 cm
• Ongepoederd
• Verpakt per 100 stuks per dispenser, 

10 dispensers per overdoos

128775 Handschoen Ansell NeoTouch 25-201
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Disposable overige handschoenen

Polyethyleen disposable handschoenen
• Categorie 1
• Materiaal: 100% polyethyleen
• Links en rechts draagbaar
• Verpakt per 100 stuks per dispenser,

10.000 stuks per overdoos

111117 Handschoen disposable

Hoog chemisch bestendige latex handschoenen

Ansell Extra 87-955
• Materiaal: latex
• Lengte: 32 cm
• Maten: 71/2-8, 81/2-9 en 91/2-10
• Katoen gevlokte voering
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

113844 Handschoen Ansell Extra 87-955

Ansell Extra 87-950
• Materiaal: latex
• Kleur: zwart
• Lengte: 32 cm
• Maten: 71/2-8, 81/2-9 en 91/2-10
• Katoen gevlokte voering
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

113866 Handschoen Ansell Extra 87-950

Marigold G17K Black Heavyweight
• Materiaal: latex
• Lengte: 32 cm
• Maten: S t/m EEL
• Dikte: 1,45 mm
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

113889 Handschoen Marigold G17K Black Heavyweight

Handbescherming

Ansell AlphaTec 58-530
• Materiaal: nitril
• Kleur: wijnrood/zwart
• Lengte: 30 cm
• Maten: 8 t/m 11
• Zeer goede grip op natte voorwerpen
• Gevoerd
• Verpakt per 6 paar, 72 paar per overdoos

130002 Handschoen Ansell AlphaTec 58-530

Ansell AlphaTec 58-535
• Materiaal: nitril
• Kleur: wijnrood/zwart
• Lengte: 35 cm
• Maten: 8 t/m 11
• Zeer goede grip op natte voorwerpen
• Gevoerd
• Verpakt per 6 paar, 72 paar per overdoos

130003 Handschoen Ansell AlphaTec 58-535

Hoog chemisch bestendige nitril handschoenen

Vervolg >>>



Handbescherming

Ansell Sol-Vex 37-675
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 33 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Katoen gevlokte voering
• Dikte: 0,38 mm
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

113826 Handschoen Ansell Sol-Vex 37-675

Ansell Sol-Vex 37-695
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 38 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Dikte: 0,425 mm
• Katoen gevlokte voering
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

113827 Handschoen Ansell Sol-Vex 37-695

Ansell Sol-Vex plus 37-185
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 45 cm
• Maten: 8 t/m 11
• Dikte: 0,56 mm
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

113829 Handschoen Ansell Sol-Vex plus 37-185

Ansell Sol-Vex Premium 37-900
• Materiaal: nitril
• Kleur: rood
• Lengte: 38 cm
• Maten: 7 t/m 10
• AQL 0,065
• Katoen gevlokte voering
• Dikte: 0,425 mm
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

113830 Handschoen Ansell Sol-Vex Premium 37-900

Ansell Sol-Vex 37-655
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 33 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Dikte: 0,38 mm
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

138254 Handschoen Ansell Sol-Vex 37-655

Ansell Sol-Vex 37-645
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 33 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Dikte: 0,28 mm
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

114269 Handschoen Ansell Solvex 37-645

Hoog chemisch bestendige handschoenen

www.intersafe.eu
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Hoog chemisch bestendige nitril handschoenen>>> Vervolg
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Hoog chemisch bestendige handschoenen
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ATG MaxiChem 56-630
• Materiaal: nitril/neopreen
• Kleur: groen
• Lengte: 35 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Gevoerd
• Grip finish
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

152793 Handschoen ATG MaxiChem 56-630

ATG MaxiChem 56-635
• Materiaal: nitril/neopreen
• Kleur: groen
• Lengte: 35 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Gevoerd
• Grip finish
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

152794 Handschoen ATG MaxiChem 56-635

KCL Camatril 730
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 30 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Katoen gevlokte voering
• Dikte: 0,40 mm
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per overdoos

113802 Handschoen KCL Camatril 730

KCL Tricotil 736
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 30 cm
• Maten: 8 t/m 11
• Gevoerd
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per overdoos

130064 Handschoen KCL Tricotril 736

KCL Tricotil 737
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 40 cm
• Maten: L t/m EEL
• Gevoerd
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per overdoos

114262 Handschoen KCL Tricotil 737

Mapa Stansolv AK22
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Maten: 7 t/m 10
• Lengte: 35 cm
• Gevoerd
• Dikte: 0,85 mm
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

150596 Handschoen Mapa Stansolv AK22

Portwest Hs A810
• Materiaal: nitril
• Kleur: groen
• Lengte: 33 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Katoen gevlokte voering
• Dikte: 0,38 mm
• Verpakt per 12 paar, 192 paar per overdoos

155880 Handschoen Portwest Hs A810
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Hoog chemisch bestendige handschoenen
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Hoog chemisch bestendige neopreen handschoenen

Ansell Bi-colour 87-900
• Materiaal: latex/neopreen
• Kleur: geel/groen
• Lengte: 33 cm
• Maten: 61/2-7, 71/2-8, 81/2-9, 91/2-10 en

101/2-11
• Dikte: 0,70 mm
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

113843 Handschoen Ansell Bi-colour 87-900

Ansell Neotop 29-500
• Materiaal: latex/neopreen
• Kleur: zwart
• Lengte: 30 cm
• Maten: 61/2-7, 71/2-8, 81/2-9, 91/2-10 en

101/2-11
• Dikte: 0,75 mm
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

113833 Handschoen Ansell Neotop 29-500

Ansell Neox
• Materiaal: neopreen
• Kleur: zwart
• Lengte: 25,5 cm, 30,5 cm, 35,5 cm,

45,5 cm,
• 78,5 cm
• Maat: 10
• Jersey-katoenen voering

111110 Handschoen Ansell Neox 09-922 30,5 cm
verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

111109 Handschoen Ansell Neox 09-924, 35,5 cm
verpakt per 12 paar, 36 paar per overdoos

111108 Handschoen Ansell Neox 09-928, 45,5 cm
verpakt per 12 paar, 12 paar per overdoos

111107 Handschoen Ansell Neox 09-430, 78,5 cm
verpakt per  6 paar, 72 paar per overdoos

Ansell Scorpio
• Materiaal: neopreen
• Kleur: groen
• Maten: 8 t/m 10
• Gevoerd
• Geruwde buitenkant
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

113841 Handschoen Ansell Scorpio 08-352, lengte: 30 cm
113842 Handschoen Ansell Scorpio 08-354, lengte: 35 cm

KCL Camapren 722
• Materiaal: latex/neopreen
• Kleur: rood
• Lengte: 30 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Katoen gevlokte voering
• Dikte: 0,60 mm
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per overdoos

129535 Handschoen KCL Camapren 722

Ansell Neox
• Materiaal: neopreen
• Kleur: zwart
• Lengte: 25,5 cm, 30,5 cm, 35,5 cm,

45,5 cm,
• 78,5 cm
• Maat: 10
• Jersey-katoenen voering

138251 Handschoen Ansell Neox 09-022 30 cm, voor inzet in hete vloeistoffen tot
180°C en in koude omgeving tot -25°C verpakt per 12 paar, 72 paar per 
overdoos
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Hoog chemisch bestendige handschoenen
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Mapa Stanzoil NK 22-382
• Materiaal: neopreen
• Kleur: blauw
• Lengte: 35,5 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Gevoerd
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

138017 Handschoen Mapa Stanzoil NK 22-382

Mapa Temp-Tec 332
• Materiaal: neopreen
• Kleur: zwart/blauw
• Lengte: 35,5 cm
• Maten: 8 t/m 10
• Gevoerd
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

138049 Handschoen Mapa Temp-Tec 332

Hoog chemisch bestendige PVC handschoenen

Ansell Snorkel 4-412
• Materiaal: PVC
• Kleur: groen
• Lengte: 30,5 cm
• Maten: 9 t/m 10
• Gevoerd
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

114273 Handschoen Ansell Snorkel 4-412

PVC handschoenen categorie 3
• Materiaal: PVC
• Kleur: rood
• Gevoerd
• PVC 35 cm per 12 paar, 120 paar per doos
• PVC 55 cm per 12 paar, 36 paar per doos

133051 Handschoen PVC 27 cm categorie 3
133055 Handschoen PVC 35 cm categorie 3
111156 Handschoen PVC 55 cm categorie 3

PVC handschoenen categorie 3, 
anti-slip
• Materiaal: PVC
• Lengte: 35 cm, 45 cm
• Gevoerd
• Anti-slip
• Groen 35 cm per 12 paar, 72 paar per doos
• Groen 45 cm per 12 paar, 72 paar per doos

111150 Handschoen PVC 35 cm categorie 3 groen
111093 Handschoen PVC 45 cm categorie 3 groen
111149 Handschoen PVC 35 cm categorie 3 zwart

Showa KV660
• Materiaal: PVC
• Kleur: blauw
• Lengte: 30 cm
• Maten: M t/m EL
• Kevlar® gevoerd
• Snijklasse 3

131560 Handschoen Showa KV660

TIP
Hoe kies je de juiste chemisch
bestendige handschoen?

Chemisch bestendige handschoen worden niet bepaald
door een mogelijke voorkeur van de gebruiker maar
allereerst door het chemisch risico, daarna mogelijke
mechanische risico’s dan pas door een mogelijke
voorkeur.
Wat moet je weten om de juiste chemische barrière te
bepalen:
Cas-nummer, naam, concentratie in een mogelijke mix
en temperatuur van het chemisch risico. Een korte
omschrijving van de werkzaamheden voor het bepalen
van de juiste handschoen.
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KCL Butoject 898
• Materiaal: butyl
• Kleur: zwart
• Lengte: 35 cm
• Maten: 8 t/m 11
• Dikte: 0,70 mm
• Verpakt per paar, 10 paar per overdoos

113795 Handschoen KCL Butoject 898

Ansell ChemTek 38-514
• Materiaal: butyl
• Kleur: zwart
• Lengte: 35 cm
• Maten: 7 t/m 11
• Dikte: 0,35 mm
• Verpakt per paar, 36 paar per overdoos

152495 Handschoen Ansell ChemTek 38-514

Ansell ChemTek 38-520
• Materiaal: butyl
• Kleur: zwart
• Lengte: 35 cm
• Maten: 7 t/m 10
• Dikte: 0,50 mm
• Verpakt per paar, 36 paar per overdoos

152356 Handschoen Ansell ChemTek 38-520

Hoog chemisch bestendige butyl handschoenen

Hoog chemisch bestendige viton handschoenen

KCL Vitoject 890
• Materiaal: viton
• Kleur: zwart
• Lengte: 35 cm
• Maten: 8 t/m 11
• Dikte: 0,70 cm
• Verpakt per paar, 10 paar per overdoos

114938 Handschoen KCL Vitoject 890

Hoog chemisch bestendige PE handschoenen

Ansell Barrier 02-100
• Materiaal: 5 dunne folie-lagen
• Lengte: 40 cm
• Maten: 6 t/m 11
• AQL 0,065
• Verpakt per 1 paar, 72 paar per overdoos

113811 Handschoen Ansell Barrier 02-100

Hoog chemisch bestendige PVA handschoenen

Ansell PVA 15-554
• Ongeschikt voor oplosmiddelen op basis

van water
• Geschikt voor de behandeling van sterke

organische oplosmiddelen
• Materiaal: PVA
• Kleur: rood
• Lengte: 35,5 cm
• Gevoerd
• Verpakt per 1 paar, 72 paar per overdoos

111112 Handschoen Ansell PVA 15-554
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Lashandschoenen

Nappalederen lashandschoen, 
Argon
• Voor CO2 lassen
• Materiaal: nappaleder
• Kleur: wit
• Lengte: 36 cm
• Splitlederen kap van 15 cm
• Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos

111129 Lashandschoen nappaleder Argon
111183 Lashandschoen geitenleder Argon

Ejendals Tegera 19
• Materiaal: rundsplitleder
• Kleur: bruin
• Maten: 10 t/m 11
• Kevlar® gestikt
• Katoen gevoerd
• Kap van 10 cm
• Verpakt per 6 paar, 60 paar per overdoos

159522 Handschoen Ejendals Tegera 19

My-T-Gear Glovweld 400
• Materiaal: rundsplitleder
• Kleur: blauw
• Lengte: 37 cm
• Maten: 10
• Kevlar® gestikt
• Verpakt per 10 paar, 60 paar per overdoos

131325 Lashandschoen My-T-Gear Glovweld 400

Rundnerflederen lashandschoen 
met kap
• Materiaal: rundnerfleder
• Kleur: grijs
• Splitlederen kap van 7 cm
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

111100 Lashandschoen rundnerfleder met splitlederen kap van 7 cm

Rundsplitlederen lashandschoen
• Materiaal: rundsplitleder
• Kleur: rood
• Lengte: 35 cm
• Gevoerd
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

111126 Lashandschoen rundsplitleder rood

Tig Star
• Materiaal: hertenleder
• Kleur: geel/grijs
• Maten: S t/m EL
• Met kap van 15 cm
• Zeer soepel
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per overdoos

128030 Lashandschoen Tig Star hertenleder

Ejendals Glove Tegera 126
• Materiaal: nappaleder
• Kleur: wit/bruin
• Maten: 7 t/m 11
• Kevlar® gestikt
• Goede vingergevoeligheid
• Met kap van 10 cm
• Hoge kwaliteit lashandschoen
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per overdoos

159515 Lashandschoen  Ejendals Tegera 126

Lashandschoenen

Handschoenen voor lassers moeten allereerst
voldoen aan de algemene eisen van de EN 420.
Daarnaast zijn er een aantal specifieke eisen. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen type A en B.
Type A is bedoeld voor zwaar laswerk waarbij ook
de mechanische risico’s aanzienlijk zijn. Type B is
bedoeld voor fijn laswerk, waarbij goede
vingergevoeligheid nodig is. Naast vingergevoel is
schuur-, snij-, scheur- en prikbestendigheid,
brandgedrag, isolatie tegen contacthitte,
convectiehitte en weerstand tegen metaalspatten
geëvalueerd. De eisen zijn verschillend voor type A
en B.

TIP

EN 12477 type B EN 12477 type B

EN 12477 type A

EN 12477 type B EN 12477 type A

EN 12477 type B

EN 12477 type B
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Stralingshitte beschermende handschoenen

Prevent Heatbeater 8
• De palmzijde is extra gevoerd met

getextureerd glasdoek 
• De duimnaad heeft een extra versterking 
• Hittebestendig tot 500°C à 600°C (bij

kortstondig gebruik tot 900°C)
• Materiaal: gemetalliseerd glasdoek
• Lengte: 30 cm, 40 cm, inclusief polskap

van 8 cm
• Kevlar® vilt voering
• Alle naden liggen aan de binnenzijde en

zijn gestikt met Kevlar® garen
• Per paar verpakt

111143 Handschoen Prevent Heatbeater 8 30 cm
111090 Handschoen Prevent Heatbeater 8 40 cm

Contacthitte beschermende handschoenen

Prevent Heatbeater 2
• Materiaal: Kevlar®

• Lengte: 32 cm, inclusief kap van 10 cm
• Palmversterking
• Hittebestendig tot 350°C à 400°C 

(bij kortstondig gebruik tot 500°C)
• Verpakt per paar

111088 Handschoen Prevent Heatbeater 2

Ansell Crusader flex 42-474
• Materiaal: nitril
• Lengte: 33 cm
• Maten: 9 t/m 10
• Volledig gecoat
• Niet-geweven viltvoering
• Hittebestendig tot 200°C
• Verpakt per 12 paar, 72 paar per overdoos

113834 Handschoen Ansell Crusader flex 42-474

Procoves Superweld 51503AD15
• Materiaal: splitleder
• Kleur: rood/grijs
• Maten: 8 t/m 10
• Met kap van 15 cm
• Verpakt per 10 paar, 60 paar per overdoos

152316 Handschoenen Procoves Superweld 51503AD15

Mapa Temp-Dex 710
• Materiaal: acryl/nitril
• Kleur: fluorgeel/zwart
• Maten: 7, 9 en 11
• Met manchet
• Hittebestendig tot 100°C
• Siliconen vrij
• Verpakt per 10 paar, 50 paar per overdoos

159198 Handschoen Mapa Temp-Dex 710

Polysafe Kevlar® FKK8/35KL
• Materiaal: Kevlar®

• Lengte: 32 cm
• Gebreide katoenen voering
• Hittebestendig tot 250°C
• Links en rechts te dragen
• Verpakt per paar, 50 paar per overdoos

111141 Handschoen Polysafe Kevlar® FKK8/35KL

Procoves Hotmax Extra
• Materiaal: Kevlar®

• Maten: 10
• Hittebestendig tot 350°C
• Verpakt per 10 paar, 100 paar per

overdoos

129929 Handschoen Procoves Hotmax Extra
Vervolg >>>

Hittebestendige
handschoenen

Hittebestendigheid van handschoenen komt voor
het grootste deel voort uit het volume van de
handschoen. Extreem dunne handschoenen
zullen geen hoge hittebestendigheid hebben.

TIP
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Ejendals Tegera 130
• Materiaal: nappaleder met rundsplit kap
• Kleur: wit/bruin
• Maten: 8 t/m 11
• Vingergevoelige hittebestendige handschoen
• Mogelijk geschikt als lashandschoen
• Verpakt per 12 paar, 120 paar per overdoos

159567 Handschoen Ejendals Tegera 130

Brandweerhandschoenen

Procoves brandweerhandschoenen
• Materiaal: rundnerfleder
• Kleur: bruin
• Maten: 8 t/m 12
• Met manchet
• Kevlar® voering
• Verpakt per paar, 10 paar per overdoos

113805 Handschoen Procoves brandweer

Procoves Antares II BC
• Materiaal: Kevlar®, Nomex®

• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 9 t/m 11
• Met manchet
• Knokkelbescherming
• Verpakt per paar, 20 paar per overdoos

153368 Handschoen Procoves Antares II BC

Elektrohandschoenen

Contacthitte beschermende handschoenen>>> Vervolg

Handschoenkeuze voor      
werken met elektrische
stroom

Handschoenen voor een efficiënte
bescherming tegen elektrische stroom
refereert niet naar andere handschoen
normen als EN 420 en EN 388. Het
elektrisch risico bepaalt de mate van
bescherming. Regel is hier, hoe hoger het
risico hoe dikker de handschoen. Ook voor
het werken met vlamboog risico heeft
Intersafe de juiste handschoen.

TIP

Klasse werkspanning testspanning
00 < 500 V 2,500 V
0 < 1,000 V 5,000 V
1 < 7,500 V 10,000 V
2 < 17,000 V 20,000 V
3 < 26,500 V 30,000 V
4 < 36,000 V 40,000 V

_
_
_

_
_
_

Elektro handschoenen, Regeltex
• Norm: EN 60903
• Materiaal: latex
• Kleur: rood
• Maten: 8 t/m 11
• Speciaal voor het werken in het

spanningsgebied tot 500V, 1000V, 7500V,
17000V en 26500V (36000V op aanvraag)

134345 Handschoen GLE00, max. 500 V, rood
134346 Handschoen GLE0, max. 1000 V, rood
134347 Handschoen GLE1, max. 7500 V, rood
134348 Handschoen GLE2, max. 17000 V, rood
134349 Handschoen GLE3, max. 26500 V, rood
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Anti-vibratie handschoenen

Portwest A790 Anti Vibration
• Materiaal: gebreid polycotton met

chloroprene handpalm
• Kleur: zwart
• Maten: 8 t/m 10
• Verpakt per paar, 100 paar per overdoos

155863 Handschoen Portwest A790 Anti Vibration

Ergodyne 9015F(x)
• Materiaal: urethane gel, neoprene polymer

pad
• Kleur: zwart
• Maten: L t/m XXL
• Gepatenteerde polymer handpalm
• Varkensnerflederen palm en vingers
• Knokkel bescherming
• Verpakt per paar, 6 paar per overdoos

159167 Handschoen Ergodyne 9015F(x)

Toebehoren handbescherming

Handschoenenclip 
• Niet geleidend
• Kleur: geel
• Verpakt per 50 stuk, 250 stuks per overdoos

129908 Handschoenenclip Gloveguard, geel

Ansell SafeKnit Guard 
armbeschermer
• Materiaal: Kevlar®

• Lengte: 53 cm, 66 cm
• Verpakt per 12 stuks, 36 stuks overdoos

128776 Armbeschermer Ansell Safeknit Guard 59-416, 66 cm, bruin
128777 Armbeschermer Ansell Safeknit Guard 59-417, 53 cm, geel

Marigold Fireblade Sleeve
• Materiaal: Kevlar®

• Kleur: geel
• Lengte: 35 cm, 45 cm, 56 cm
• 'Stay-up' systeem
• Verpakt per per stuk, 10 stuk per overdoos

111170 Handschoen Marigold Fireblade Sleeve FS14, 35 cm
111033 Handschoen Marigold Fireblade Sleeve FS18, 45 cm
111172 Handschoen Marigold Fireblade Sleeve FS22, 56 cm
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Productselectie

Typen schoeisel

De keuze voor het juiste schoeisel vereist inzicht in vier aspecten: 
• Typen schoeisel
• Normering en wetgeving
• Eigenschappen van het schoeisel
• Materiaal en terminologie
Deze aspecten werken we hieronder uit:

Het aanbod van Intersafe is onder te verdelen in de volgende schoeiseltypen conform
de norm EN ISO 20345: 
• S1 schoenen (anti-statisch, oliebestendige buitenzool, energie-absorberende hiel);
• S1P schoenen (als S1 echter met tussenzool die dient te beschermen tegen

penetratie van buitenaf);
• S2 schoenen (anti-statisch, oliebestendige buitenzool, energie-absorberende hiel,

waterbestendige bovenzijde);
• S3 schoenen (anti-statisch, oliebestendige buitenzool, energie-absorberende hiel,

waterbestendige bovenzijde met niet penetreerbare tussenzool);
• ESD-schoenen;
• Schoenen voor gebruik bij zware omstandigheden;
• Food-schoenen (levensmiddelen industrie);

• Damesschoenen;
• Office schoenen;
• Lederen laarzen;
• PU/PVC/NBR laarzen;
• Veiligheidsklompen.

Bij dit schoeisel zijn ook alle nodige toebehoren te verkrijgen:
• Inlegzolen;
• Overschoenen;
• Sokken;
• Veters;
• Onderhoudsmiddelen.

Risico-Analyse

Voetbescherming

Voeten zijn kwetsbaar. Onder normale omstandigheden hebben ze al bescherming
nodig, laat staan in risicovolle werkomgevingen. Daar kan het gevaar van alle kanten
komen. Vallend gereedschap. Gladde oppervlakten. Chemische vloeistoffen.
Elektrische lading. Alleen al om die redenen is optimale voetbescherming belangrijk. 

Bij schoeisel speelt ook het comfort een grote rol. Eigenlijk mag degene die het draagt,
dit nauwelijks merken. Ook tijdens lange dagen en onder extreme omstandigheden
moet schoeisel prettig draagbaar blijven. 

Intersafe biedt een groot scala aan veiligheidsschoenen, laarzen en diverse accessoires
als sokken, veters, inlegzolen, etc. In dit hoofdstuk leest u waar u op moet letten en hoe
u de juiste keuzes maakt. 

Bij schoeisel draait het in de kern om twee zaken: degene die het draagt en de
omstandigheden waaronder ze gedragen worden. Bij het eerste gaat het dan om
pasvorm en draagcomfort. Deze moeten optimaal zijn. Bij het tweede is het noodzaak
om de omstandigheden goed te kennen. Materiaal, schacht, neus en bezoling van het
schoeisel moeten daarop aansluiten. 

Twee paar schoenen
Wij adviseren om uw medewerkers direct twee paar schoenen te geven. De schoenen
moeten dan wel regelmatig gewisseld worden. Zo krijgt het schoeisel de kans om 24
uur te drogen. Dat verkleint de kans op voetklachten door voetschimmels. Ook is het
schoeisel beter te onderhouden. Uiteindelijk overtreft de totale levensduur van twee
paar schoenen vaak die van twee keer één paar schoenen.

Hygiëne en onderhoud
Het is raadzaam om medewerkers te wijzen op de noodzaak van goede hygiëne en
onderhoud. Zo is het verstandig om sokken te dragen die specifiek zijn ontworpen voor
veiligheidsschoenen en laarzen. Bij voorkeur hebben schoenen verwisselbare inlegzolen
die men kan laten drogen en die vervangen kunnen worden. Instrueer uw medewerkers
op het goed wassen en drogen van de voeten. Laat de schoenen na het werk op een
goed geventileerde plek drogen, zodat het aanwezige vocht makkelijk kan verdampen. 
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Normering en wetgeving

Sinds 1995 worden veiligheidsschoenen altijd CE-type gekeurd volgens de geldende
Europese normen. Hiervoor gelden de specificaties uit de norm EN ISO 20345 en alle
amendementen daarop. Er gelden ook nog twee andere normen:

Normen voor beproeving
Schoeisel wordt uitgebreid getest en beproefd. Dat is uw waarborg voor kwaliteit. De
beproevingsmethoden zijn vastgelegd in de norm EN ISO 20344 en de amendementen
daarop (de huidige EN ISO 20344:2011).

Normen voor slipweerstand
De eisen voor de slipweerstand van de zolen liggen vast in de 
EN ISO 20345(46/47):2011. Deze worden bepaald conform EN ISO 20344:2011, 
aan de hand van de testmethode uit de norm EN ISO 13287:2007.

Eigenschappen

Vervolg >>>

Schoeisel op de werkvloer moet, afhankelijk van de werkzaamheden, voldoen aan
diverse eigenschappen: 
• Anti-statisch
• Elektrisch isolerend
• Slipwerend

Anti-statische eigenschappen
In een ruimte met ontvlambare substanties en dampen vormen vonkontstekingen een
groot risico. Hier speelt de noodzaak om elektrostatische oplading zoveel mogelijk te
minimaliseren. Dit kan door het dragen van anti-statisch schoeisel. Deze voeren
statische ladingen op het lichaam via de schoenzolen naar de aarde af.
Veiligheidsschoenen volgens de normen EN ISO 20345 zijn vanaf categorie S1
standaard voorzien van een anti-statische zool met een doorgangsweerstand tussen 
105 Ω en 109 Ω . Dit betekent dat deze schoenen ook een beperkte bescherming
bieden tegen gevaarlijke elektrische schokken bij netspanningen tot maximaal 
250 Volt AC (wisselstroom).

Elektrisch isolerend
Medewerkers die bijvoorbeeld aan laagspanningsinstallaties werken, moeten elektrisch
isolerende laarzen conform EN 50321 dragen. Schoeisel in de Klasse 00 isoleert tot
maximaal 500 Volt AC, schoeisel in de klasse 0 isoleert tot maximaal 1000 Volt AC
(wisselstroom). 

ESD-schoeisel
In onder andere de elektronica-industrie worden nog strengere eisen gesteld aan de
mate waarin het veiligheidsschoeisel elektrostatische ladingen afvoert. Deze strengere
eisen moeten voorkomen dat door ontlading (ESD) schade aan elektronische
componenten optreedt. Om deze reden wordt hier wel van ESD-schoeisel gesproken.
Bij dit type schoeisel is de doorgangsweerstand binnen nog nauwere grenzen bepaald:
tussen 1x 105 Ω en 107 Ω. Dit voldoet aan de norm EN IEC 61340-4-5: 2004 voor
persoon/schoeisel/vloersystemen. ESD-schoenen zijn niet geschikt voor elektriciens
die werken aan onder spanning staande delen. 

‘Dissipatief’ en ‘geleidend’ schoeisel
In Duitsland wordt gewerkt met de testnorm EN IEC 61340-4-3:2001. Vanuit deze norm
wordt wel gesproken van ‘dissipatief’ schoeisel. Daarvan ligt de weerstand tussen 
105 Ω en 108 Ω. ‘Geleidend’ schoeisel heeft een weerstand < 105 Ω.

Bron: Abeba

Overzicht met de  gebruikte iconen
In dit hoofdstuk zijn de volgende iconen gebruikt:

verkrijgbaar in verschillende breedtes

ESD

Metalfree

ESD
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Bron: Norm EN ISO/TR 18690:2006

Schoeisel voor professioneel gebruik Klasse-indeling
Klasse 1 Klasse 2
Schoeisel vervaardigd uit leder of andere materialen Geheel uit rubber (gevulkaniseerd) 
anders dan geheel uit rubber of polymeren. of geheel uit polymeren (gespoten)

Categorie-indeling
S EN ISO 20345:2007 (Veiligheidsschoenen neus 200 joule) SB S1 S2 S3 SB S4 S5
P EN ISO 20346:2007 (Beschermschoenen neus 100 joule) PB P1 P2 P3 PB P4 P5
O EN ISO 20347:2007 (Werkschoenen zonder versterkte neus) OB O1 O2 O3 OB O4 O5
Overige eigenschappen

Basiseis lekdichtheid (vloeistofdicht) ✔ ✔ ✔

Gesloten hiel ● ✔ ✔ ✔

Geprofileerde loopzool ● ● ● ✔ ● ● ✔

P Ondoordringbare tussenzool ● ● ✔ ✔

A Anti-statische zool, weerstand tussen 105 ? – 109 ? ● ✔ ✔ ✔ ● ✔ ✔

C Geleidende eigenschappen, weerstand <105 ? ● ● ● ● ● ● ●

HI Warmte-isolerend ● ● ● ● ● ● ●

CI Koude-isolerend ● ● ● ● ● ● ●

E Energie-absorberende hak, niet minder dan 20 joule ● ✔ ✔ ✔ ● ✔ ✔

WRU Waterdichte schacht (alleen lederen schoeisel) ● ✔ ✔

HRO Hittebestendige zool tegen hitte 300°C/60 sec ● ● ● ● ● ● ●

I Elektrisch isolerend schoeisel (elektrische klasse 0 of 00) ● ● ●

WR Weerstand tegen water ● ● ● ●

M Wreefbescherming (metatarsal protection) ● ● ● ● ● ● ●

AN Enkelbescherming ● ● ● ● ● ● ●

CR Snijweerstand upper ● ● ● ● ● ● ●

Weerstand tegen brandstoffen van de loop- S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FO zool (alleen optie bij werkschoenen, bij de P ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

overigen verplicht) O ● ● ● ● ● ● ●

✔ = Verplichte eigenschap   |   ● = Als optie mogelijk, niet verplicht
S(afety) = Symbool veiligheidsschoenen   |   P(rotective) = Symbool beschermschoenen   |   O(ccupational) = Symbool werkschoenen   |   B(asic) = Toevoeging B (SB. PB, OB)

>>> Vervolg Eigenschappen
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Materiaal en terminologie

Beschermneus
De neus van het schoeisel kan op vier manieren versterkt zijn: 
1 Staal: Deze variant is het meest bekend.
2 Aluminium: Licht in gewicht, anti-magnetisch en ergonomisch.
3 Kunststof: Heeft dezelfde voordelen als aluminium. Bovendien is kunststof 

warmte-isolerend. Nog een pluspunt: kunststof is elastisch. Na impact kan de
kunststof dan ook makkelijker terugschieten in de oorspronkelijke stand, zodat 
de voet makkelijker vrijkomt. 

4 Composiet: Heeft dezelfde voordelen als kunststof, behalve het ‘terugschieten’ 
na impact. 

Schacht
Deze kan uit vier verschillende materialen bestaan:
1 Rundnerfleder: Dit is soepel, ademend en waterafstotend.
2 Nubuckleder: Eveneens soepel, ademend en waterafstotend.
3 Veloursleder (daim): Soepel, niet geschikt voor vochtige omstandigheden.
4 Microvezel: Dit is een microfiber met waterafstotende coating. De structuur lijkt op 

die van leer. Dit materiaal is wasbaar en scheurvast. 

Binnenvoering
Deze is er in twee varianten:
1 Kunststof: Deze bestaat uit vezels met een opname en vochtafgifte.
2 Leer: Heeft in verhouding tot kunststof een hogere opname en afgifte van

transpiratievocht, maar is niet ‘rotvrij’. Voor de schachtvoering wordt meestal fijn
volleder gebruikt. Voor de voorvoet komt eerder splitleder in aanmerking.

Membraan
Tussen de voering en de schacht wordt soms een klimaatregulerend membraan
aangebracht, van GoreTex® of Sympatex®. Deze materialen zorgen ervoor dat zweet uit
de schoen kan ‘ademen’, maar andersom is het vocht- en vloeistofafstotend.

Cambreur
De cambreur zit in de zool en voorkomt dat de schoen bij de overgang van de hak naar
het loopvlak doorzakt. Een kwalitatief betere schoen is meestal voorzien van een stalen
of houten cambreur of één van hoogwaardig kunststof.

Overneus
Deze beschermt het leer aan de voorzijde van de schoen. Dit is vooral nuttig voor
werknemers die regelmatig op de knieën moeten zitten.

Vervolg >>>

7°

SRA keramische ondergrond sodium sulfate > 0,32 > 0,28

SRB Staal glycerol > 0,18 > 0,13

SRC Schoeisel dat zowel aan de SRA als de SRB norm voldoet

SLIPCOEFFICIENT ISO 20345:2011/AMD1:2011

TEST BODEM REINIGINGSMIDDEL

PLAT HIEL

Slipweerstand van bezoling (EN ISO 20345:2011)
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Materiaal en terminologie

Loopzool
Deze is er in drie varianten: 
1 Enkelvoudig gelaagd;
2 Dubbel gelaagd;
3 Drievoudig gelaagd.

Loopzolen worden gemaakt van verschillende materialen:
1 Rubber (Neopreen of Nitril): Dit heeft een hoge dichtheid en gewicht. De temperatuur-

en chemische weerstand is hoog. 
2 PolyUrethaan (PU): Een vloeibaar geïnjecteerde kunststof in verschillende dichtheden.

Een dergelijke zool is soepel, heeft hoge antislipwaarde, maar een beperkte
chemische- en hitteweerstand.

3 Thermoplastische PolyUrethaan (TPU): Dezelfde eigenschappen als PU, maar met
betere slijtvastheid.

Inlegzool
Een uitneembare inlegzool verhoogt de levensduur van de schoen. Qua comfort en
schokabsorptie presteren zooltjes met een gelpastille beter dan een klassieke inlegzool.

Antiperforatiezool
Een dergelijke zool wordt gemaakt in twee varianten:
1 Staal. Bestand tegen een puntbelasting van 1100 N. Het zooloppervlak is voor 85%

beschermd.  
2 Synthetisch materiaal. Bestand tegen een puntbelasting van 1100 N. Licht in gewicht.

Flexibeler dan staal, waardoor het contact met de grond beter is. Het zooloppervlak is
over de volle 100% beschermd. 

Breedtemaat
Sommige fabrikanten werken met verschillende breedtematen. De benaming hiervan
verschilt van merk tot merk. Zo is een breedtemaat XD van Emma niet gelijk aan een
breedtemaat 11 van uvex.

Toegevoegde waarde

Pas-service Footwear & Clothing Intersafe: kostenbesparend en efficiënt
Bedrijven geven jaarlijks veel uit voor de veiligheid en bescherming van hun
werknemers. Dit in eerste instantie voor het welzijn van de werknemers, maar ook om
het productieproces te waarborgen. Veilig werken onder omstandigheden met de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) is een gezamenlijk belang voor zowel
werkgever als werknemer. Sommige pbm’s zijn maatgebonden en kunnen dus  alleen
maar veilig en goed worden ingezet als ze ook met zorg worden verstrekt; ‘passend’
voor de individuele gebruiker. Denk hierbij aan veiligheidsbrillen met corrigerende
veiligheidsglazen, individueel aangemeten gehoorbescherming (otoplastieken),
veiligheidsschoenen en beschermingkleding. Intersafe levert niet alleen de juiste pbm’s,
maar biedt tevens de mogelijkheid om deze maatgebonden middelen individueel af te
passen. Voor het aanmeten van veiligheidsschoeisel kunt u gebruik maken van de
expertise welke Intersafe in de loop van vele jaren heeft opgebouwd.

Het aanbieden van een totaaloplossing
In deze (maatafhankelijke) artikelgroep ‘veiligheidsschoeisel’ worden verreweg de
hoogste uitgaven gepleegd als het gaat om pbm’s. Deze kosten kunnen nog hoger
uitvallen als blijkt dat de maatvoering niet goed is afgestemd op de individuele
gebruiker. Het is jammer als het verkeerde artikel wordt gekozen en deze dus helemaal
niet gebruikt wordt. Het kan dan ook gebeuren dat het artikel niet de juiste bescherming
biedt, met alle gevolgen van dien. Kortom, de pas-service van Intersafe biedt veel
voordelen: 
• Totaaloplossing voor verstrekking van veiligheidsschoenen: passen, aanpassen,

registreren, nabestellen, beheren; 
• Minder klachten;
• Minder ziekteverzuim door rug- en voetletsel;
• Minder omruilen;
• Grotere acceptatiegraad;
• Persoonlijke aandacht;
• Minder incourante voorraden;
• Minder leveranciers. Geen kostbare, afwijkende inkooptrajecten meer. Dus geen

werknemers die zelf gaan “shoppen” onder werktijd. Zo verbetert u de uniformiteit en
veiligheid en dringt u interne kosten terug; 

• Betere registratie;
• Merk-onafhankelijk advies op basis van de wensen en eisen;
• Waarborg van uw veiligheidsbeleid ten aanzien van schoeisel, inclusief registratie;
• Compleet ontzorgd.

Emma D XD XXD

uvex 10 11 12

Bata N     |    W XW XXW

>>> Vervolg
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Stappenplan

Ons uitgangpunt is: de juiste pbm’s verstrekken, volgens zo kort mogelijke lijnen.
Hiervoor hanteren we een stappenplan zoals ook wordt gehanteerd in de Protal
concepten.

1. Inventarisatie van huidig pakket
Inventarisatie van producten/merken, gebruiksomstandigheden, prijsniveau,
verstrekkingswijze, eventuele problemen.

2. Doelstellingen
Kostenbesparingen, klachtenvermindering, leveranciersreductie.

3. Bepaling van het te hanteren assortiment 
Merk-onafhankelijke assistentie, met keuze uit een zeer breed assortiment A-merken.
Veiligheidsschoenen: Bata, Emma, Atlas, Cofra, Jallatte, uvex, Dunlop 

4. Draagproeven bij diverse afdelingen
Voor het assortiment definitief kan worden vastgesteld, zetten we draagproeven uit met
een aantal geselecteerde modellen. Deze worden geëvalueerd. Daarna kan het vaste
basisassortiment worden bepaald. Het is hierbij belangrijk dat een representatieve test
wordt uitgezet. We testen de pbm's bij zowel werknemers die momenteel problemen
hebben met veiligheidsschoenen als bij werknemers die momenteel geen klachten
hebben.

5. Verstrekkingsstructuur opzetten
Hierbij stemmen we in overleg de volgende zaken af:
-Inkoopprocedure, voorraadniveau, maatregistratie;
-Uitleveringscondities;
-Traject dat gevolgd wordt bij (orthopedische) aanpassingen.
Hierbij kan Intersafe ook invulling geven door het samenwerkingsverband met de
landelijk verspreide organisatie op het gebied van orthopedische aanpassingen: Livit.
Ook andere opties zijn uiteraard bespreekbaar.

6. Inventarisatie van de maatgegevens op werknemersniveau
Door een aantal pas-sessies en aan de hand van het overeengekomen assortiment, 
kan de juiste maat en het juiste model worden bepaald voor alle medewerkers. Deze
gegevens worden vastgelegd in een speciaal daarvoor ontwikkelde database. Van
daaruit kan een Excel-overzicht gemaakt worden met alle gegevens. Dit overzicht kan
als basis fungeren voor de inkoopbestellingen voor de betreffende werknemers. Een
pas-sessie duurt per werknemer ongeveer vijf tot tien minuten, afhankelijk van het
pakket. Deze pas-sessie wordt uitgevoerd aan de hand van pas-paren van de merken
die worden ingezet. Intersafe biedt de mogelijkheid om een zogenoemde ‘Digitale
Voetscan’ te maken. Aan de hand hiervan wordt het voettype bepaald, evenals de
exacte voetbreedte en –lengte plus eventuele drukpunten. In een aantal gevallen
kunnen deze drukpunten worden weggenomen met bepaalde ondersteunende
inlegzolen, zonder dat verdere orthopedische aanpassingen nodig zijn.

7. Onderhoud van deze gegevens in geval van mutaties en klachten.
Met een regelmatig spreekuur zijn mutaties beter bij te houden. Hier kunnen
medewerkers met eventuele klachten zich melden en kan gezocht worden naar een
passende oplossing.

8. Benodigdheden pas-sessie/spreekuur
Voor de pas-sessie en het spreekuur is een ruimte nodig waarin de diverse pas-paren
kunnen worden geplaatst. Daarnaast is behoefte aan twee stoelen, een
stroomvoorziening voor een laptop en een voetspiegel. De voorkeur hierbij gaat uit naar
een planning waarbij de medewerkers zich beurtelings en aansluitend melden. Dus
liever geen groepen tegelijk. 
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S3 schoenen

Atlas Anatomic Bau 500
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof rundleder
• MPU® outdoorzool
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Overneus
• Ergotex® voering
• Stalen neus
• Grof noppenprofiel

115460 Atlas Anatomic Bau 500 schoenen

Atlas Anatomic Bau 460
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof leder
• Ergotex voering
• MPU-3 zool
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Stalen neus
• Veiligheidsreflectoren
• Grof noppenprofiel

129351 Atlas Anatomic Bau 460 schoenen

Atlas Anatomic Bau 150
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof leder
• MPU® outdoorzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50
• Breedte: W en XW
• Ergotex® voering
• Stalen neus
• Grof noppenprofiel

114107 Atlas Anatomic Bau 150 schoenen

Atlas Anatomic Bau 450
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof rundleder
• Ergotex voering
• MPU® outdoorzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50
• Breedte: W en XW
• Stalen neus
• Grof noppenprofiel

114108 Atlas Anatomic Bau 450 schoenen

advertentie



Voetbescherming

Schoenen

325www.intersafe.eu

V
o

e
tb

e
sc

h
e

rm
in

g

Atlas Anatomic 845XP
• Norm: EN 20345 S3 CI
• Materiaal: waterproof leder
• MPU® outdoorzool
• Kleur: zwart
• XP® tussenzool
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Bontvoering
• Stalen neus
• Veiligheidsreflectoren
• Grof noppenprofiel

154601 Atlas Anatomic 845XP schoenen

Atlas XP 505
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof leder
• MPU® outdoorzool
• Kleur: zwart/blauw
• XP® tussenzool
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Overneus
• Ergotex® voering
• Stalen neus
• Grof noppenprofiel

133911 Atlas XP 505 schoenen

Atlas GTX 745
• Norm: EN 20345 S3 CI
• Materiaal: waterproof leder
• MPU® outdoorzool
• Kleur: zwart/blauw
• XP® tussenzool
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Goretex® voering
• Stalen neus
• Grof noppenprofiel

154651 Atlas GTX 745 schoenen

Atlas GTX 935
• Norm: EN 20345 S3 CI
• Materiaal: waterproof leder
• MPU® outdoorzool
• Kleur: zwart
• XP® tussenzool
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Goretex® voering
• Aluminium neus
• Veiligheidsreflectoren
• Grof noppenprofiel

154602 Atlas GTX 935 schoenen

Bata Baltimore
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: beige
• Maten: 39 t/m 49
• Breedte: W
• Overneus
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus
• TPU-neusbescherming

114101 Bata Baltimore schoenen

Bata Trenton
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: beige
• Maten: 39 t/m 49
• Breedte: W
• Overneus
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus
• TPU-neusbescherming

114105 Bata Trenton schoenen

Bata Malenka
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerfleder
• Tritech Plus® loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: N, W, XW en XXW
• Overneus
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus
• TPU-neusbescherming

114198 Bata Malenka schoenen

Bata Maya
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerfleder
• TriTech Plus® loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: N, W, XW en XXW
• Overneus
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus
• TPU-neusbescherming

114148 Bata Maya schoenen
Vervolg >>>

Bij het samenstellen van deze catalogus was Bata Industrials nog druk bezig met de ontwikkeling van hun nieuwe assortiment. De in deze catalogus afgebeelde
Bata modellen kunnen dus in de loop van de tijd gewijzigd worden. 
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Bata Traxx 202
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: nubuckleder
• Kleur: beige
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• QuattroTech® loopzool
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus
• TPU-neusbescherming

132363 Bata Traxx 202 schoenen

>>> Vervolg S3 schoenen

Bata Traxx 201
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: nubuckleder
• Kleur: beige
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• QuattroTech® loopzool
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus
• TPU-neusbescherming

132364 Bata Traxx 201 schoenen

Cofra Predator
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: microfiber
• PU/nitril loopzool
• Kleur: zwart/rood
• Kunststof tussenzool
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Textiel voering
• Stalen neus

134260 Cofra Predator schoenen

Bata Omaha
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerfleder
• TriTech Plus® loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: N, W, XW en XXW
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus

114203 Bata Omaha schoenen

Bata Ponto
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerfleder
• TriTech Plus® loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: N, W, XW en XXW
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus

114193 Bata Ponto schoenen

Bata Petun
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerfleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W en XW
• TPU-neusbescherming
• Lederen voering
• Stalen neus

128661 Bata Petun schoenen

Bata Serrano
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerfleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48 
• Breedte W
• Lederen voering
• Stalen neus

114155 Bata Serrano schoenen

Bata Ottawa ESD
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus
• ESD

128751 Bata Ottawa ESD schoenen
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Cofra Reno UK
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• PU-flex loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Texelle® voering
• Stalen neus

129734 Cofra Reno UK schoenen

Cofra Volga UK
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• PU-flex loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Texelle® voering
• Stalen neus

129736 Cofra Volga UK schoenen

Cofra Tirrenian
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Kunststof tussenzool
• Sany-Dry® voering
• Kunststof neus

134493 Cofra Tirrenian schoenen

Cofra Celtic
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Kunststof tussenzool
• Sany-Dry® uitvoering
• Kunststof neus

134494 Cofra Celtic schoenen

Cofra Atlantic
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Kunststof tussenzool
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Sany-Dry® voering
• Kunststof neus

153411 Cofra Atlantic schoenen

Cofra Caspian
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Kunststof tussenzool
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Sany-Dry® voering
• Kunststof neus

153412 Cofra Caspian schoenen

Cofra Montpellier
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: bruin
• Kunststof tussenzool
• Maten: 36 t/m 47
• Breedte: W
• Sany-Dry® voering
• Kunststof neus

153416 Cofra Montpellier schoenen

Cofra Grenoble
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: bruin
• Kunststof tussenzool
• Maten: 36 t/m 47
• Breedte: W
• Sany-Dry® voering
• Kunststof neus

153417 Cofra Grenoble schoenen

Vervolg >>>
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Cofra Coppi
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: nubuckleder
• PU/TPU loopzool
• Kleur: zwart/geel
• Kunststof tussenzool
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Sany-Dry® voering
• Aluminium neus

153415 Cofra Coppi schoenen

Cofra Modigliani
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• PU/TPU loopzool
• Kleur: zwart/grijs
• 100% metalfree
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Polyamide voering
• Kunststof neus

153409 Cofra Modigliani schoenen

Cofra Caravaggio
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• PU/TPU loopzool
• Kleur: zwart/grijs
• 100% metalfree
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Polyamide voering
• Kunststof neus

153410 Cofra Caravaggio schoenen

Cofra Puskas
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• PU/TPU loopzool
• Kleur: zwart/rood
• Kunststof tussenzool
• Maten: 36 t/m 47
• Breedte: W
• Sany-Dry® voering
• Aluminium neus

153407 Cofra Puskas schoenen

Cofra Zatopek
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• PU/TPU loopzool
• Kleur: zwart/rood
• Kunststof tussenzool
• Maten: 36 t/m 47
• Breedte: W
• Sany-Dry® voering
• Aluminium neus

153408 Cofra Zatopek schoenen

Cofra Land
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: bruin
• Kunststof tussenzool
• Maten: 37 t/m 47
• Breedte: W
• Texelle® voering
• Stalen neus

113997 Cofra Land schoenen

Cofra Tex
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: bruin
• Kunststof tussenzool
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Texelle® voering
• Stalen neus

114000 Cofra Tex schoenen

>>> Vervolg S3 schoenen

Cofra Eagan
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: nubuckleder
• PU/TPU loopzool
• Kleur: zwart/geel
• Kunststof tussenzool
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Sany-Dry® voering
• Aluminium neus

153414 Cofra Eagan schoenen
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Cofra Benin
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Kunststof tussenzool
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: XW
• Overneus
• Textiel voering
• Stalen neus

132534 Cofra Benin schoenen

Cofra Zaire
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Kunststof tussenzool
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: XW
• Overneus
• Textiel voering
• Stalen neus

132538 Cofra Zaire schoenen

Cofra Winnipeg
• Norm: EN 20345 S3 HRO SRC
• Materiaal: waterproof nubuckleder
• Kleur: zwart
• 100% metalfree
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• PU/Nitril loopzool
• Kunststof neus
• Overneus

134263 Cofra Winnipeg schoenen

Cofra Assen
• Norm: EN 20345 S3 HRO SRC
• Materiaal: waterproof leder
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: zwart
• 100% metalfree
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Cambrelle® voering
• Kunststof neus

134571 Cofra Assen schoenen

Cofra Jackson
• Norm: EN 20345 S3 WR HRO
• Materiaal: nubuckleder
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: bruin
• Kunststof tussenzool
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Goretex® voering
• Stalen neus
• Overneus

113991 Cofra Jackson schoenen

Cofra Hurricane
• Norm: EN 20345 S3 WR HRO
• Materiaal: waterproof leder
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: zwart
• Kunststof tussenzool
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Overneus
• Goretex® voering
• Stalen neus

129909 Cofra Hurricane schoenen

Cofra Stanton
• Norm: EN 20345 S3 HRO SRC
• Materiaal: waterproof leder
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: zwart
• 100% metalfree
• Maten: 38 t/m 47
• Breedte: W
• Cambrelle® voering
• Kunststof neus

129180 Cofra Stanton schoenen

Cofra Buffalo
• Norm: EN 20345 S3 WR CI HRO SRC
• Materiaal: nubuckleder
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: beige
• 100% metalfree
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Cambrelle® voering
• Thinsulate® B200 isolatie
• Kunststof neus

153418 Cofra Buffalo schoenen
Vervolg >>>
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Emma Rocky
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: grijs
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering
• Stalen neus

131392 Emma Rocky schoenen

Emma Nestor
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: oil nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: beige/zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

131667 Emma Nestor schoenen

Emma Nordic
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: oil nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: beige
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering
• Anti-bacteriële en viruswerende

behandeling
• Stalen neus

131669 Emma Nordic schoenen

Emma Billy
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerf rundleder
• DUO® loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Overneus
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

114225 Emma Billy schoenen

Emma Bas
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerf rundleder
• DUO® loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Overneus
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

114224 Emma Bas schoenen

>>> Vervolg S3 schoenen

Emma Ranger
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: grijs
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering
• Stalen neus

131391 Emma Ranger schoenen
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Emma Lukas
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerf rundleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W, XW en XXW
• Overneus
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus
• 3D Comfort

114237 Emma Lukas schoenen

Emma Leo
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerf rundleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W, XW en XXW
• Overneus
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus
• 3D Comfort

114236 Emma Leo schoenen

Emma Patrick
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerf rundleder
• DUO® loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

114239 Emma Patrick schoenen

Emma Paul
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerf rundleder
• DUO® loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

114240 Emma Paul schoenen

Emma Zandvoort
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: oil nubuckleder
• DUO® loopzool
• Kleur: bruin
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Lederen binnenvoering
• Stalen neus

114247 Emma Zandvoort schoenen

Emma Zolder
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: oil nubuckleder
• DUO® loopzool
• Kleur: bruin
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Lederen binnenvoering
• Stalen neus

114248 Emma Zolder schoenen

Vervolg >>>
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Emma Brad
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerf rundleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Overneus
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus
• Reflector

151787 Emma Brad schoenen

Emma Maverick
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerf rundleder
• DUO® loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Overneus
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus
• Reflector

151789 Emma Maverick schoenen

Emma Marvin
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerf rundleder
• DUO® loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Overneus
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus
• Reflector

151769 Emma Marvin schoenen

Emma Venus
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerf rundleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

155394 Emma Venus schoenen

Emma Brian
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerf rundleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Overneus
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus
• Reflector

151768 Emma Brian schoenen

S3 schoenen>>> Vervolg

Vervolg >>>

Onderhoud

Met goed onderhoud van uw veiligheidsschoenen
verlengt u de levensduur, zoals het regelmatig
schoonmaken en invetten.

TIP
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Grisport 701
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof leder
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 39-47
• Breedte: W
• Overneus
• Cambrelle® voering
• Stalen neus

132225 Grisport 701 schoenen

>>> Vervolg S3 schoenen

Haix Trekker Pro
• Norm: EN 20345 S3 HRO HI CI WR SRC
• Materiaal: waterproof leder
• Safety 2000®-loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 50
• Breedte: W
• Overneus
• Goretex® voering
• Stalen neus
• Hoog model
• Geschikt voor gebruik op instabiele

ondergrond

134058 Haix Trekker Pro schoenen

Jallatte Aimont Firenze sas
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: nerfleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W
• 3D foam voering
• Stalen neus

134482 Jallatte Aimont Firenze sas schoenen

Jallatte Aimont Napoli sas
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: nerfleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W
• 3D foam voering
• Stalen neus

134483 Jallatte Aimont Napoli sas schoenen

Jallatte Jalaccolon sas
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• PU/PU zool
• Composiet veiligheidsneus
• 100% metalfree

134478 Jallatte Jalaccolon sas schoenen

Jallatte Jalmars sas
• Norm: EN 20345 S3 HRO SRC
• Materiaal: waterproof leder
• Triftane® loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 47
• Breedte: W
• 3D foam voering
• Stalen neus

114049 Jalatte Jalmars sas schoenen

Jallatte Jalscand sas
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: waterproof leder
• Triftane® zool
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 46
• Breedte: W
• 3D foam voering
• Stalen neus

114026 Jallatte Jalscand sas schoenen

Grisport 703
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof leder
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Overneus
• Cambrelle® voering
• Stalen neus

132224 Grisport 703 schoenen
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Jallatte Jalerec sas
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waxed nubuckleder
• Softane® 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• 100% metalfree
• Maten: 35 t/m 47
• Breedte: W
• 3D foam voering
• Composiet neus

134481 Jallatte Jalerec sas schoenen

Jallatte Jalmir
• Norm: EN 20345 S3 CI WR SRC
• Materiaal: waterproof leder
• J-Space® 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• 100% metalfree
• Maten: 38 t/m 47
• Breedte: XW
• Goretex® voering
• Composiet neus

155780 Jallatte Jalmir schoenen

Jallatte Jalmont sas
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof leder
• Softane® 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: bruin
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• 3D foam voering
• Stalen neus

114038 Jallatte Jalmont sas schoenen

Jallatte Jalvoyager
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• J-Space® 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• 100 % metalfree
• Maten: 38 t/m 47
• Breedte: XW
• 3D foam voering
• Composiet neus

155783 Jallatte Jalvoyager schoenen

uvex 8401.2 Quatro Pro
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 50
• Breedte: XW
• Overneus
• Textiel voering
• Stalen neus
• Grof noppenprofiel

153020 uvex 8401.2 Quatro Pro schoenen

uvex 8400.2 Quatro Pro
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Grof noppenprofiel
• Maten: 38 t/m 50
• Breedte: XW
• Overneus
• Textiel voering
• Stalen neus

153019 uvex 8400.2 Quatro Pro schoenen

uvex 6940.2
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• 100% metalfree
• Maten: 35 t/m 50
• Breedte: XW
• Overneus
• Textiel voering
• Xenova® neus
• ESD

131702 uvex 6940.2 schoenen

uvex 6922.2
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• 100% metalfree
• Maten: 35 t/m 50
• Breedte: XW
• Overneus
• Textiel voering
• Xenova® neus
• ESD

131701 uvex 6922.2 schoenen
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S1P schoenen

Bata Traxx 24
• Norm: EN 20345 S1P
• Materiaal: nubuckleder/ventilerend nylon

mesh
• Quattro Tech® loopzool
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Ventair® voering
• Stalen neus

114161 Bata Traxx 24 schoenen

Bata Traxx 23
• Norm: EN 20345 S1P
• Materiaal: nubuckleder/ventilerend nylon

mesh
• QuattroTech® loopzool
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Ventair® voering
• Stalen neus

114160 Bata Traxx 23 schoenen

Cofra Alien
• Norm: EN 20345 S1P
• Materiaal: microfiber
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: zwart/rood
• Kunststof tussenzool
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Textiel voering
• Stalen neus

134259 Cofra Alien schoenen

Cofra Twister
• Norm: EN 20345 S1P
• Materiaal: suede
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: beige
• Kunststof tussenzool
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Textiel voering
• Stalen neus

134258 Cofra Twister schoenen

Jallatte Jalsirius sas
• Norm: EN 20345 S1P SRC
• Materiaal: suede
• PU/TPU loopzool
• Kleur: grijs
• 100% metalfree
• Maten: 36 t/m 47
• Breedte: W
• 3D foam voering
• Composiet neus

150021 Jallatte Jalsirius sas schoenen 

S2 schoenen

Atlas Ergotex 580
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• MPU® outdoorzool
• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 36 t/m 49
• Breedte: W en XW
• Ergotex® voering
• Stalen neus
• Veiligheidsreflectoren
• Grof noppenprofiel

114127 Atlas Ergotex 580 schoenen

Atlas Ergotex 470
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• MPU® XN loopzool
• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 36 t/m 49
• Breedte: W en XW
• Ergotex® voering
• Stalen neus

114126 Atlas Ergotex 470 schoenen

Bij het samenstellen van deze catalogus was Bata Industrials nog druk bezig met de ontwikkeling van hun nieuwe assortiment. De in deze catalogus afgebeelde
Bata modellen kunnen dus in de loop van de tijd gewijzigd worden. 

Ziekteverzuim

Door de juiste keuze van veiligheidsschoenen 
kunt u het ziekteverzuim terugdringen.

TIP
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Atlas Ergotex 600
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: waterproof leder
• MPU® outdoorzool
• Kleur: zwart/blauw
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Ergotex® voering
• Stalen neus
• Grof noppenprofiel

129098 Atlas Ergotex 600 schoenen

Atlas Ergotex 480
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: waterproof leder
• MPU 3® loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Ergotex® voering
• Stalen neus
• Veiligheidsreflectoren

130579 Atlas Ergotex 480 schoenen

Atlas Ergotex 400
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• MPU® XN loopzool
• Kleur: zwart/blauw
• Klittenbandsluiting
• Maten: 38 t/m 47
• Breedte: W en XW
• Ergotex® voering
• Stalen neus

114115 Atlas Ergotex 400 schoenen

Bata Axum
• Norm: EN 20345 S2 HRO
• Materiaal: volnerfleder
• TriTech Plus® loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W, XW en XXW
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus

114102 Bata Axum schoenen

Bata Inca
• Norm: EN 20345 S2 HRO
• Materiaal: Volnerfleder
• Tritech Plus® loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W, XW en XXW
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus

114106 Bata Inca schoenen

Bata Buffalo
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: beige
• Maten: 39 t/m 49 
• Breedte W
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus

114095 Bata Buffalo schoenen

Bata Tacoma
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: beige
• Maten: 39 t/m 49 
• Breedte W
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus

128149 Bata Tacoma schoenen
Vervolg >>>

Voetklachten

Bij regelmatig wisselen van veiligheidsschoenen
verkleint u de kans op voetklachten.

TIP
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Bata Seneca
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: volnerfleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: N, W, XW en XXW
• Lederen voering
• Stalen neus

114196 Bata Seneca schoenen
114098 Bata Seneca W schoenen

Bata Colorado
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 49 
• Breedte W
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus

114096 Bata Colorado schoenen

S2 schoenen>>> Vervolg

Bata Toledo
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 49
• Breedte: W
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus

114147 Bata Toledo schoenen

Bata Traxx 92
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: Nubuckleder
• Quattro Tech® loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Ventair® voering
• Stalen neus

130574 Bata Traxx 92 schoenen

Bata Traxx 91
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• Quattro Tech® loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48 
• Breedte W
• Ventair® voering
• Stalen neus

129096 Bata Traxx 91 schoenen

Bata Huron
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: volnerfleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48 
• Breedte: N, W, XW en XXW
• Lederen voering
• Stalen neus

114195 Bata Huron schoenen

Bata Toledo ESD
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 48 
• Breedte: W
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus
• ESD

128750 Bata Toledo ESD schoenen

Veiligheidsschoenen

Kies altijd de juiste veiligheidsschoenen op basis
van de werkomstandigheden.

TIP
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Bata Concho
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: volnerfleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Lederen voering
• Stalen neus

114149 Bata Concho schoenen

Emma Silverstone
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: grijs/bruin
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

114244 Emma Silverstone schoenen

Emma Spa
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: grijs/bruin
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

114245 Emma Spa schoenen

Emma Everon
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart/grijs
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

134093 Emma Everon schoenen

Emma Evoke
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart/grijs
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

134092 Emma Evoke schoenen

Emma Venus
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: volnerf rundleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

129386 Emma Venus schoenen
132624 Emma Venus schoenen

Emma Roy
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: volnerf rundleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus
• 3D Comfort

114243 Emma Roy schoenen

Emma Ringo
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: volnerf rundleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus
• 3D Comfort

114242 Emma Ringo schoenen
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Atlas Ergotex 300
• Norm: EN 20345 S1
• Materiaal: nubuckleder
• MPU® XN loopzool
• Kleur: zwart/blauw
• Geperforeerd bovenleder
• Maten: 38 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Ergotex® voering
• Stalen neus

114113 Atlas Ergotex 300 schoenen

S1 schoenen

Atlas Ergotex 360
• Norm: EN 20345 S1
• Materiaal: nubuckleder
• MPU® XN loopzool
• Kleur: zwart/blauw
• Klittenbandsluiting
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Ergotex® voering
• Stalen neus

114114 Atlas Ergotex 360 schoenen

Bata Trinidad
• Norm: EN 20345 S1
• Materiaal: leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 49
• Breedte: W
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus

114100 Bata Trinidad schoenen

Bata Bermuda
• Norm: EN 20345 S1
• Materiaal: leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 49
• Breedte: W
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus

114099 Bata Bermuda schoenen

Bata Sioux
• Norm: EN 20345 S1
• Materiaal: volnerfleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Geperforeerd bovenleder
• Maten: 37 t/m 48 
• Breedte W en XW
• Cool Comfort® voering
• Stalen neus

114194 Bata Sioux schoenen

Emma Le Mans
• Norm: EN 20345 S1
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart/grijs
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W en XW
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

114235 Emma Le Mans schoenen

Emma Daytona
• Norm: EN 20345 S1
• Materiaal: nubuckleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart/grijs
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48
• Breedte: W
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

114229 Emma Daytona schoenen

uvex 9496.9
• Norm: EN 20345 S1 SRA
• Materiaal: Nappaleder
• Rubber loopzool
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 36 t/m 48
• Breedte: W
• Textiel voering
• Stalen neus

131456 uvex 9496.9 schoenen
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Damesschoenen

Bata Angelique
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: volnerfleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 42
• Breedte: W
• Drilex® voering
• Stalen neus

115421 Bata Angelique schoenen

Bata Veronique
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: volnerf leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 42
• Breedte: W
• Drilex® voering
• Stalen neus

129182 Bata Veronique schoenen

Cofra Brigitte Black
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 42
• Breedte: W
• Sany-Dry® voering
• Stalen neus

134096 Cofra Brigitte Black schoenen

Cofra Sophie Black
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• PU loopzool
• Kleur: zwart
• Kunststof tussenzool
• Maten 35 t/m 42
• Breedte: W
• Sany-Dry® voering
• Stalen neus

134097 Cofra Sophie Black schoenen

Cofra Monnalisa
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: nubuckleder
• PU/TPU loopzool
• Kleur: blauw
• Kunststof tussenzool
• Maten: 36 t/m 41
• Breedte: W
• Sany-Dry® voering
• Aluminium neus

153424 Cofra Monnalisa schoenen

Emma Anouk
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: oil nubuckleder
• PU loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 42
• Breedte: W
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus
• ESD

158670 Emma Anouk ESD damesschoen

Emma Amber ESD
• Norm: EN 20345 S1P
• Materiaal: oil nubuckleder
• PU loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 42
• Breedte: W
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus
• ESD

158666 Emma Amber ESD schoenen

Emma Anne ESD
• Norm: EN 20345 S1P
• Materiaal: oil nubuckleder
• PU loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 42
• Breedte: W
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus
• ESD

158668 Emma Anne ESD schoenen
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Food-schoenen

Emma Cas
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: volnerf rundleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: wit
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48 
• Breedte W
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

114227 Emma Cas schoenen

Emma Vera
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: volnerf rundleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: wit
• Lederen binnenzool
• Maten: 35 t/m 48 
• breedte W
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus

129320 Emma Vera schoenen

Jallatte Jalbio
• Norm: EN 20345 S2 HRO
• Materiaal: Aseptane®

• Triftane® loopzool
• Kleur: wit
• Maten: 35 t/m 47
• Breedte: W
• Ademende fibervoering
• Stalen neus

114031 Jallatte Jalbio schoenen

Intersafe pas-service

Door gebruik te maken van de Intersafe 
pas-service vermindert u het aantal omruilingen
aanzienlijk.

TIP

Inlegzolen

Onder het hoofdstuk toebehoren kunt u diverse
inlegzolen vinden met extra comfort en
ondersteuning biedende eigenschappen.

TIP
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Office schoenen

Bata Wall Street/Brooklyn
• Norm: EN 20345 S2
• Materiaal: volnerfleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 40 t/m 47
• Breedte W
• Lederen voering
• Stalen neus

114110 Bata Wall Street/Brooklyn schoenen

Emma Modena ESD
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerfleder
• Nitrilrubber loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Chroomvrij voeringsleder
• Stalen neus
• ESD
• Wellness soepel, zacht draagcomfort

132965 Emma Modena ESD schoenen

Emma Milano ESD
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerf rundleder
• Nitrilrubber loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Chroomvrij voeringsleder
• Stalen neus
• ESD
• Wellness soepel, zacht draagcomfort

132964 Emma Milano ESD schoenen

Emma Bologna ESD
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerf rundleder
• Nitrilrubber loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Chroomvrij voeringsleder
• ESD
• Wellness soepel, zacht draagcomfort

132707 Emma Bologna ESD schoenen

Emma Trento ESD
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerfleder
• Nitrilrubber loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Chroomvrij voeringsleder
• Stalen neus
• ESD
• Wellness soepel, zacht draagcomfort

132966 Emma Trento ESD schoenen

Emma Verona ESD
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerf rundleder
• Nitrilrubber loopzool
• Kleur: bruin
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Chroomvrij voeringsleder
• Stalen neus
• ESD
• Wellness soepel, zacht draagcomfort

132963 Emma Verona ESD schoenen

Jallatte Jalgalaad sas
• Norm: EN 20345 S1P SRC
• Materiaal: nerfleder
• Softane® 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• 100% metalfree
• Maten: 38 t/m 47
• Breedte: W
• 3D foam voering
• Composiet neus

134479 Jallatte Jalgalaad sas schoenen

uvex 9541.9
• Norm: EN 20345 S1 SRA
• Materiaal: volnerf leder
• Nitrilrubber loopzool
• Kleur: zwart
• Maten: 38 t/m 47
• Breedte: W
• Textiel voering
• Stalen neus

130045 uvex 9541.9 schoenen
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Schoenen  en laarzen voor gebruik bij zware omstandigheden

Atlas Boot FP 900 Fire Protec
• Norm: EN 15090:2006 HI 3 CI  S3 cat F2A
• Materiaal: waterproof leder
• FPS® loopzool
• Kleur: zwart
• Easyfix® veter- en ritssluiting
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Ergotex® voering
• Stalen neus
• Veiligheidsreflectoren
• Grof noppenprofiel

151353 Atlas Boot FP 900 Fire Protec laarzen

Atlas Thermo Tech 700 S2 HI
• Norm: EN 20345 S2 HI
• Materiaal: volnerf rundleder
• Profielloze loopzool
• Kleur: zwart/blauw
• Hittebestendig naden
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Thermo isolatie / Ergotex® voering
• Stalen neus
• Asfaltschoen

155383 Atlas Thermo Tech 700 S2 HI schoenen

Bata Jumano
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerfleder
• Tritech Plus® loopzool
• Kleur: zwart
• Overslag met veterbescherming
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Lederen voering
• Stalen neus
• Voor gebruik laswerkzaamheden
• Snelsluiting

114156 Bata Jumano lasschoenen

Cofra Solder
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: waterproof leder
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: zwart
• Kunststof tussenzool
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Texelle® voering
• Stalen neus
• Veterbescherming met snelsluiting
• Voor gebruik laswerkzaamheden

113992 Cofra Solder lasschoenen

Cofra Welder
• Norm: EN 20345 S3 HRO SRC
• Materiaal: waterproof leder
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: zwart
• Kunststof tussenzool
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Sany-Dry® voering
• Kunststof neus
• Veterbescherming met klittenbandsluiting
• Voor gebruik laswerkzaamheden

155215 Cofra Welder lasschoenen

Bij het samenstellen van deze catalogus was Bata Industrials nog druk bezig met de ontwikkeling van hun nieuwe assortiment. De in deze catalogus afgebeelde
Bata modellen kunnen dus in de loop van de tijd gewijzigd worden. 
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Cofra Asphalt
• Norm: EN 20345 S2 P HRO HI
• Materiaal: waterproof leder
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: zwart
• Kunststof tussenzool
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Ongevoerd
• Kunststof neus
• Profielloze zool speciaal voor

asfaltwerkzaamheden

132633 Cofra Asphalt schoenen

Emma Pluvius
• Norm: EN 20345 S2 SRC
• Materiaal: volnerf rundleder
• DUO® loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 47
• Breedte: XW
• Overneus
• Sympatex® voering
• Stalen neus
• Verhoogde weerstand tegen inwerking van

agressieve stoffen

114138 Emma Pluvius schoenen

Emma Vulcanus
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerf rundleder
• DUO® loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 47
• Breedte: XW
• Overneus
• Lederen binnenvoering
• Stalen neus
• Voor gebruik bij laswerkzaamheden

114246 Emma Vulcanus schoenen

Emma Dempo
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerf rundleder
• Nitrilrubber loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 38 t/m 49
• Breedte: W
• Overneus
• Lederen binnenvoering
• Stalen neus
• Voor gebruik bij laswerkzaamheden

114230 Emma Dempo laslaarzen

Emma Mack-M
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerf rundleder
• DUO® loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: XW
• Overneus
• Smartec® Air Silver voering/anti-bacteriële

en viruswerende behandeling
• Stalen neus
• Metatarsal bescherming

131230 Emma Mack-M schoenen

Emma Mitchel
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerf rundleder
• Nitrilrubber loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 39 t/m 53
• Breedte W
• Overneus
• Lederen binnenvoering
• Stalen neus

114238 Emma Mitchel 39-48 schoenen
114238 Emma Mitchel XL schoenen
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Lederen laarzen

Atlas Anatomic Bau 800 XP
• Norm: EN 20345 S3 CI
• Materiaal: waterproof leder
• MPU® outdoorloopzool
• Kleur: zwart
• Ritssluiting 
• XP® tussenzool
• Maten: 36 t/m 50
• Breedte: W
• Bontvoering
• Stalen neus
• Veiligheidsreflectoren
• Grof noppenprofiel

114119 Atlas Anatomic Bau 800 XP laarzen

Atlas Anatomic Bau 825 XP
• Norm: EN 20345 S3 CI
• Materiaal: waterproof leder
• MPU® outdoorloopzool
• Kleur: bruin
• XP® tussenzool
• Maten: 39 t/m 49
• Breedte: W
• Overneus
• Bontvoering
• Stalen neus
• Grof noppenprofiel

114124 Atlas Anatomic Bau 825 XP laarzen

Atlas Anatomic Bau 826
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: waterproof leder
• MPU® outdoorloopzool
• Kleur: bruin
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Stalen neus
• Grof noppenprofiel

129159 Atlas Anatomic Bau 826 laarzen

Atlas Goretex 835
• Norm: EN 20345 S3 CI
• Materiaal: waterproof leder
• MPU® outdoorloopzool
• Kleur: zwart
• XP® tussenzool
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Goretex® voering
• Stalen neus
• Grof noppenprofiel

114057 Atlas Goretex 835 laarzen

Bata Tonto
• Norm: EN 20345 S3 HRO
• Materiaal: volnerfleder
• Tritech Plus® loopzool
• Kleur: zwart
• Ritssluiting
• Maten: 38 t/m 48
• Breedte: XW
• Overneus
• Bontvoering
• Stalen neus
• TPU-overneus

114150 Bata Tonto laarzen

Cofra Techno Rigger
• Norm: EN 20345 S3 CI
• Materiaal: waterproof leder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: bruin
• Kunststof tussenzool
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• "Sany-Dry® voering
• Thinsulate® B200 isolatie
• Stalen neus

128860 Cofra Techno Rigger laarzen
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Cofra Montana
• Norm: EN 20345 S3 HRO SRC
• Materiaal: waterproof leder
• PU/Nitril loopzool
• Kleur: beige
• 100% Metalfree
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Ongevoerd
• Kunststof neus

129073 Cofra Montana laarzen

Emma Galus
• Norm: EN 20345 S2 HRO
• Materiaal: volnerf rundleder
• DUO® loopzool
• Kleur: zwart
• Lederen binnenzool
• Maten: 38 t/m 48
• Breedte: XW
• Bontvoering
• Stalen neus
• Ritssluiting

114232 Emma Galus laarzen

Emma Merula
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerf rundleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: bruin
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Bontvoering
• Stalen neus

128847 Emma Merula laarzen

Emma Mento
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: volnerf rundleder
• 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: bruin
• Lederen binnenzool
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W
• Overneus
• Lederen binnenvoering
• Stalen neus

128561 Emma Mento laarzen

Jallatte Jalartic cap sas
• Norm: EN 20345 S3 CI
• Materiaal: AP23 nerfleder
• Softane® 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: bruin
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Overneus
• Bontvoering
• Stalen neus

114043 Jallatte Jalartic cap sas laarzen

Jallatte Jalartic sas
• Norm: EN 20345 S3 CI
• Materiaal: AP23 nerfleder
• Softane® 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: bruin
• Maten: 37 t/m 48
• Breedte: W
• Bontvoering
• Stalen neus

114040 Jallatte Jalartic sas laarzen

Vervolg >>>
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Jallatte Jalendeavour
• Norm EN 20345 S3 CI SRC
• Materiaal: waterproof leder
• J-Space® 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• 100% metalfree
• Maten: 38 t/m 47
• Breedte: XW
• Thinsulate® voering
• Composiet neus
• Extra enkelbescherming

155782 Jallatte Jalendeavour laarzen

Jallatte Jaldiscovery
• Norm: EN 20345 S3 SRC
• Materiaal: waterproof leder
• J-Space® 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: zwart
• 100% metalfree
• Maten: 38 t/m 47
• Breedte: XW
• 3D foam voering
• Composiet neus
• Extra enkelbescherming

155781 Jallatte Jaldiscovery laarzen

Jallatte Jalaska cap sas
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: AP23 nerfleder
• Softane® 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: beige
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: W
• Overneus
• Non woven voering
• Stalen neus

114042 Jallatte Jalaska cap sas laarzen

Jallatte Jalaska sas
• Norm: EN 20345 S3
• Materiaal: AP23 nerfleder
• Softane® 2 densiteiten PU loopzool
• Kleur: beige
• Maten: 38 t/m 48
• Breedte: W
• Non woven voering
• Stalen neus

114041 Jallatte Jalaska sas laarzen

Lederen laarzen>>> Vervolg

advertentie
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PU/PVC/NBR laarzen

Cofra Thermic
• Norm: EN 20345 S5 CI HRO SRC
• Materiaal: PU
• Nitrilrubber loopzool
• Kleur: oranje
• 100% metalfree
• Maten: 39 t/m 48
• Breedte: XW
• APT binnenzool
• Kunststof neus
• Bestand tot -25°C

134495 Cofra Thermic laarzen

Cofra Castor
• Norm: EN 20345 S5
• Materiaal: PU
• PU loopzool
• Kleur: geel
• Maten: 39 t/m 47
• Breedte: XW
• Stalen neus

114069 Cofra Castor laarzen

Dunlop Acifort A681331
• Norm: EN 20345 SB AFO SRA
• Materiaal: PVC/nitril
• Kleur: wit
• Maten: 36 t/m 47
• Geschikt voor voedingsmiddelenindustrie

114079 Dunlop Acifort A681331 laarzen

Dunlop Acifort Heavy Duty A442031
• Norm: EN 20345 S5 SRA
• Materiaal: PVC/nitril
• Kleur: zwart
• Maten: 40 t/m 48
• Geschikt voor industrieel gebruik

114071 Dunlop Acifort A442031 Heavy Duty laarzen

Dunlop Acifort High Voltage A571411
• Norm: EN 20345 SB FO SRA, EN 50321 cl.O
• Materiaal: PVC/nitril
• Kleur: wit
• Maten: 40 t/m 47
• Geschikt voor industrieel gebruik
• High voltage bescherming

114087 Dunlop Acifort High Voltage A571411

Dunlop Protomaster-142PP
• Norm: EN 20345 S5 SRA
• Materiaal: PVC/nitril
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 48
• geschikt voor industrieel gebruik

114072 Dunlop Protomaster-142PP laarzen
Vervolg >>>
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Dunlop Purofort Control Grip C151141
• Norm: EN 20345 SB E CI SRC
• Materiaal: PU
• Kleur: wit
• Maten: 36 t/m 49
• Geschikt voor voedingsmiddelenindustrie
• Lichtgewicht

158909 Dunlop Purofort Control Grip C151141 laarzen

Dunlop Purofort Thermo C662933
• Norm: EN 20345 S5 CI SRA
• Materiaal: PU
• Kleur: groen
• Maten: 39 t/m 47
• Geschikt voor industrieel gebruik
• Lichtgewicht
• Isolerend tot -50°C

114220 Dunlop Purofort Thermo C662933 laarzen

Dunlop Rig-Air C462743.FL
• Norm: EN 20345 S5 CI
• Materiaal: PU
• Kleur: beige
• Maten: 40 t/m 47
• Geschikt voor industrieel gebruik
• Lichtgewicht
• Bontvoering
• Treklussen leder

114085 Dunlop Rig-Air C462743.FL laarzen

Dunlop Purofort C762241
• Norm: EN 20345 S5 CI SRC
• Materiaal: PU
• Kleur: geel
• Maten: 39 t/m 48
• Geschikt voor industrieel gebruik

114080 Dunlop Purofort C762241 laarzen

Dunlop Purofort C462933
• Norm: EN 20345 S5 CI SRA
• Materiaal: PU
• Kleur: groen
• Maten: 37 t/m 48
• Geschikt voor industrieel gebruik

114081 Dunlop Purofort C462933 laarzen

Dunlop Purofort C361141
• Norm: EN 20345 S4 CI
• Materiaal: PU
• Kleur: wit
• Maten: 37 t/m 48
• Geschikt voor voedingsmiddelenindustrie
• Lichtgewicht

114082 Dunlop Purofort C361141 laarzen

Dunlop Purofort Safety Plus 
C762933
• Norm: EN 20345 S5 CI SRA
• Materiaal: PU
• Kleur: groen
• Maten: 36 t/m 49
• Geschikt voor industrieel gebruik
• Lichtgewicht
• Isolerend tot -20°C

132017 Dunlop Purofort Safety Plus C762933 laarzen

PU/PVC/NBR laarzen>>> Vervolg

Slipweerstand

Hoe hoger de slipcoëfficiënt hoe beter de
slipweerstand. Let hierbij op de voor u van
toepassing zijnde omstandigheden.

TIP
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Dunlop Purofort C462840 lieslaarzen LI
• Norm: EN 20345 S5 CI
• Materiaal: PU
• Kleur: groen
• Maten: 39 t/m 48
• geschikt voor industrieel gebruik
• Lichtgewicht
• Isolerend tot -20° C

114078 Dunlop Purofort C462840 LI lieslaarzen

Etche Chimie SA
• Norm: EN 20345 S5 HRO CR AN SRC, EN

13832-3 KOP
• Materiaal: NBR
• Kleur: groen
• Maten: 39 t/m 47
• Bestand tegen veel voorkomende

chemicaliën, oliën, vetten etc.

114213 Etche Chimie SA laarzen

Veiligheidsklompen

Veiligheidsklompen PU loopzool
• Norm: EN 345 SB P WRU.E
• Materiaal: Nerfleder/Beukenhout
• PU loopzool
• Kleur: zwart
• Wreefband
• Maten: 39 t/m 48
• Houten voetbed

114061 Veiligheidsklompen PU loopzool

Veiligheidsklompen PVC loopzool
• Norm: EN 345 SB P WRU
• Materiaal: Nerfleder/Beukenhout
• PVC loopzool
• Kleur: zwart
• Wreefband
• Maten: 39 t/m 48
• Houten voetbed

114060 Veiligheidsklompen PVC loopzool

Badslippers

Rucanor badslipper De Luxe new II
• Kleur: blauw
• Maten: 35 t/m 48

114187 Rucanor badslippers De Luxe new II

Rucanor badslipper Santorini
• Kleur: marine/zwart
• Maten: 36 t/m 47

114188 Rucanor badslippers Santorini
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Armor Mysole Super Comfort
• Materiaal: eva
• Maten: 36 t/m 48
• Weinig vetkussen onder gehele voet
• Veel staan of lopen
• Extra comfort en schokdemping

132994 Armor Mysole Super Comfort inlegzolen

Armor Mysole Shockabsorption
• Materiaal: polyurethaan
• Maten: 36 t/m 48
• Gevoelige branderige voeten
• Overbelaste/doorgezakte voet
• Behoefte aan extra schokdemping comfort
• Zware belasting, veel staan of lopen

132995 Armor Mysole Shockabsorption inlegzolen

Armor Mysole Anatomical
• Materiaal: eva / climatex
• Maten: 36 t/m 48
• Overbelaste/doorgezakte voorvoet
• Overbelaste/doorgezakte voetboog
• Instabiele enkels - pijnlijk - vermoeide

voeten
• Veel zijwaartse bewegingen
• Zware belasting staan/lopen
• Extra comfort en schokdemping

132996 Armor Mysole Anatomical inlegzolen

Armor Mysole Anti Static
• Materiaal: eva / climatex
• Maten: 36 t/m 48
• Lichte ondersteuning
• Extra comfort en schokdemping
• Anti-statische schoenen

133124 Armor Mysole Anti Static inlegzolen

Bama Famoos
• Materiaal: natuurlijk mos
• Kleur: groen
• Maten: 36 t/m 48
• Voor droge voeten

114067 Bama Famoos inlegzolen

Bama Air Soft Step
• Materiaal: latex
• Kleur: zwart
• Voor extra demping en comfort

114065 Bama Air Soft Step inlegzolen

Bama Deo Active
• Materiaal: "ademend" bovenmateriaal
• Kleur: zwart
• Maten: 36 t/m 47
• Hygiënisch fris
• Met anti-bacteriële behandeling

114066 Bama Deo Active inlegzolen

Tana Deo Fresh H36
• Materiaal: latexschuim met koolstof
• Kleur: zwart
• Op maat afknipbaar
• Tegen voetengeur

111256 Tana Deo Fresh H36 inlegzolen

Inlegzolen
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Bata Beta Fit
• Materiaal: Saran® (3 lagen)
• Kleur: beige
• Maten: 38 t/m 47
• Zorgt voor droge voeten

114179 Bata Beta Fit inlegzolen

Emma Poliyou
• Kleur: zwart
• Maten: 35 t/m 49
• Hygiënisch fris
• Met anti-bacteriële behandeling

131674 Emma Poliyou inlegzolen

uvex hydro-flex gel 
• Ademend voetbed
• Maten: 38 t/m 47
• Anti-statisch

114183 uvex hydro-flex 95982 gel inlegzolen met kurk bovenlaag
131504 uvex hydro-flex 95984 gel inlegzolen met textiel bovenlaag

Texon Inlegzool
• Materiaal: vilt / texon
• Kleur: beige
• Maten: 38 t/m 47

114064 Texon inlegzolen

Overschoenen

Overschoenen CPE
• Materiaal: Polyethyleen
• Kleur: blauw
• Universele maat
• Doos à 2.000 stuks

111263 Overschoen CPE

Sokken

Bama laarssokken H76
Oversokken voor los gebruik in
(veiligheids)laarzen
• Materiaal: acryl teddyvoering
• Kleur: beige
• Maten: M, L en EL
• Voor gebruik in laarzen
• Geschikt voor koude omstandigheden

111250 Bama laarssokken beige large
111251 Bama laarssokken beige extra large

Bama laarssokken 2010
• Oversokken voor los gebruik in

(veiligheids)laarzen
• Materiaal: buitenzijde katoen, binnenzijde

vochtwerende vezelachtige voering
• Kleur: blauw
• Maten: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45 en

46/47
• Voor gebruik in laarzen
• Geschikt voor koude omstandigheden

114207 Bama laarssokken 2010

Vervolg >>>
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Intersafe
• Materiaal:

30% Proguard®

30% katoen
20% polyamide
15% Amicor®

5% Lycra®

• Kleur: zwart en grijs
• Maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-50
• Badstof zool
• Anti-bacterieel
• Houdt voeten droog en koel

131136 Intersafe sokken

Bata Thermo MS1
• Materiaal: 

75% Thermolite®

24% polyamide
1% Lycra®

• Kleur: zwart /rood
• Maten: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
• Badstof zool
• Gechikt voor schoenen met Goretex®

laminaat
• Geschikt voor koude omstandigheden

152551 Bata Thermo MS1 sokken

Bata Thermo HM1
• Norm: EN 531 A3B3
• Materiaal: 

59% Zirpro®

36% Kermel®

4% polyamide
1% Lycra®"

• Kleur: zwart
• Maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-50
• Badstof zool
• Vlamwerend
• Verstevigde zones hiel en tenen

152554 Bata Thermo HM1 sokken

Bata Cool MS2
• Materiaal:

44% katoen
24% polyamide
20% Pro Cool ®

1% Lycra®

1% Bekinox®

10% seacell® active
• Badstof zool
• Anti bacterieel
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-50
• ESD
• Verstevigde zones hiel en tenen

152557 Bata Cool MS2 sokken, zwart/grijs

Emma Working
• Materiaal:

55% katoen
25% Coolmax®

12% Polyamide
6% Cordura®

2% elastomeer
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-50
• Anti bacterieel
• Houdt voeten droog en koel

150091 Emma Working sokken

Emma Office ESD
• Materiaal: 

50% katoen
30% Coolmax®

12% polyamide
6% Cordura®

2% elastomeer
• Kleur: zwart
• Maten: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50 en 51-53
• ESD
• Anti bacterieel
• Houdt voeten droog en koel

150092 Emma Office ESD sokken

Emma Natural
• Materiaal:

35% wol
34% polyamide
20% Coolmax®

6% Cordura®

3% acryl
2% elastomeer

• Kleur: zwart
• Maten: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50 en 51-53
• Thermo uitvoering
• Anti bacterieel
• Geschikt voor koude omstandigheden

150094 Emma Natural sokken

Sokken>>> Vervolg

Bata Cool MS3
• Materiaal:

78% Pro-Cool®

19% Polyamide
20% Pro Cool ®

2% Zilver®

1% Lycra®

• Kleur: blauw/grijs
• Maten: 35-38, 39-42, 43-46 en 47-50
• Anti bacterieel

152556 Bata Cool MS3 sokken, blauw/grijs
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Emma Sports
• Materiaal:

40% Coolmax®

35% katoen
17% polyamide
6% Cordura®

2% elastomeer
• Kleur: zwart/grijs
• Maten: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50 en 51-53
• ESD
• Anti bacterieel
• Houdt voeten droog en koel

150093 Emma Sports ESD sokken

Harco
• Materiaal: 100% katoen
• Kleur: wit
• Maten: 35-38, 39-42, 43-45 en 46-47

114211 Harco sokken

Helly Hansen Light 75710
• Materiaal:

65% polypropyleen
30% polyamide
5% Lycra®

• Kleur: zwart
• Maten: 37-39, 40-42, 43-45 en 46-48
• Lichtgewicht sok
• Houdt voeten droog en koel

128867 Sokken Helly Hansen 75710

Socks House Stapp thermo
• Materiaal:

53% wol
41% polyamide
6% acryl

• Kleur: marine
• Maten: 41-42, 43-44, 45-46 en 46-47
• Thermo uitvoering
• Geschikt voor koude omstandigheden

115302 Socks House Stapp thermosokken

Veters

150268 Veters, zwart, Emma Office, 90 cm
150269 Veters, zwart, Emma Office, 75 cm
111252 Veters, leder, bruin, 90 cm
128869 Veters, zwart, Bata, 90 cm
128870 Veters, zwart, Bata, 120 cm
128871 Veters, zwart/bruin, Bata, 90 cm
128872 Veters, zwart/bruin, Bata, 120 cm
151846 Veters, zwart/grijs, Emma, 95 cm
151845 Veters, zwart/grijs, Emma, 120 cm
150270 Veters, zwart, Emma, 120 cm
150271 Veters, zwart, Emma, 120 cm vlamvertragend

Onderhoudsmiddelen

Bama Shoefresh
• Fles à 100 ml
• Neutraliseert geur

155309 Bama Shoefresh

Bama waterstop
Impregneerspray
• Spuitbus à 250 ml
• Beschermt tegen water, vuil en vlekken

111254 Bama waterstop

Vervolg >>>

MijnPBMPakket

Door gebruik te maken van registratie in
MijnPBMPakket worden uw bestelprocedures
éénduidig.

TIP
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Schoenspray Anti-Rain
• Spuitbus à 400 ml

150278 Schoenspray Anti-Rain

Emma Nubuckborstel

150280 Emma nubuckborstel

Emma Schoensmeerborstel

150279 Emma schoensmeerborstel

Emma schoensmeer Woly bruin 
• Kleur: bruin

150281 Emma schoensmeer Woly bruin

Emma schoensmeer Woly zwart
• Kleur: zwart

150282 Emma schoensmeer Woly zwart

Ledervet Naturel
• Blik à 150 gram

150277 Emma ledervet naturel 150 gram
150276 Emma ledervet zwart 150 gram

Ledervet 't Jagertje 1 kg
• Kleur: zwart
• Blik à 1 kg

150274 Ledervet 't Jagertje, 1 kg

Ledervet Naturel 1kg
• Kleur: naturel
• Blik á 1 kg

150275 Ledervet naturel 1 kg

Onderhoudsmiddelen>>> Vervolg
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Voetzalf Pedicare

150273 Emma voetzalf Pedicare

Ledervet Rapide blank
Gaat uitdroging en het breken van leer tegen
Maakt het leer zacht en soepel en geeft een
mooie glans
• Materiaal: ledervet
• Blik à 150 ml

111253 Ledervet Rapide blank

Voetspray Stoko

150272 Stoko voetspray

Overige toebehoren

YakTrax Walker anti glij-ijzer
Dankzij de Yaktrax Walker kan iedereen -
zelfs onder de meest barre omstandigheden
- naar buiten. Honderden stalen hoekjes
bijten zich tijdens het lopen in het ijs
waardoor een hachelijk avontuur verandert
in een heerlijke winterse wandeling.
• Kleur: zwart
• S= 38 t/m 42, M= 43 t/m 45, 

L= 46 t/m 48, EL= 49

153323 YakTrax Walker anti glij-ijzers

YakTrax Pro anti glij-ijzer
Zelfs bij extreem koude temperaturen (tot -
41o C) blijft het met staal omwikkeld rubber
zijn grip houden. Bij elke stap 'bijt' de
Yaktrax zich in het ijs en voorkomt uitglijden
of lelijke valpartijen. Daarnaast is de Yaktrax
Pro uitgerust met een extra
bevestigingspunt; een afneembaar
prestatieriempje (met klittenbandsluiting).
• Materiaal: elastomeer met metaal
• Kleur: zwart
• S= 38 t/m 42, M= 43 t/m 45, 

L= 46 t/m 48, EL= 49
• Lederen klittenband bevestiging

153324 YakTrax Pro anti glij-ijzers

Devisys Hakspike
• Materiaal: Elastisch TR rubberzwart
• Kleur: zwart
• Maten: S t/m EL
• Slijtvaste spikes
• Lederen klittenband bevestiging
• Reflector
• Gemakkelijk aan te brengen

153835 Devisys Hakspike, zwart

MijnPBMPakket

Registratie op werknemersniveau via
MijnPBMPakket biedt u te allen tijde inzicht en
overzicht.

TIP

Totaaloplossing

Intersafe biedt u een totaaloplossing voor de
verstrekking van veiligheidsschoenen.

TIP
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Noodzaak van signalisatie

Veilig en gezond werken valt of staat met informatie. Medewerkers en bezoekers moeten
snel kunnen zien of het op een bepaalde plek veilig is of niet. Is er een zeker risico, dan
moet dat heel duidelijk zijn. Barrières als taal of scholing mogen daarbij geen rol spelen.
Intersafe beidt u advies en heeft een brede selectie producten. Iedereen, werknemers èn
bezoekers, moeten in een bedrijf in één oogopslag kunnen zien of een bepaalde plek
risico’s met zich meebrengt. De meest voorkomende gevaren zijn:
• Blootstelling aan schadelijke stoffen, gassen of dampen;
• Herstel van of onderhoud aan machines;
• Gevaarlijke zones 
• Vallende voorwerpen;
• Struikel- of slipgevaar;
• Een omgeving met veel lawaai.

Uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) die Intersafe Services B.V. voor u kan
uitvoeren, moet blijken op welke plekken dergelijke risico’s bestaan. Zijn die risico’s niet
weg te nemen, dan is goede signalisatie noodzakelijk. Zo is het bijvoorbeeld nodig
vluchtwegen goed aan te geven, zodat onder andere bij brand snelle evacuatie mogelijk
is. Intersafe biedt u de middelen om in uw gehele bedrijf een eenduidige en heldere
signalisatie te realiseren. Zo maakt u de omgeving zo veilig mogelijk voor iedereen. 

Richtlijnen en wetgeving

Afhankelijk van uw vestigingsplaats(en) moet uw bedrijf zich houden aan de: 
• Europese richtlijn (92/58/EEG);
• Europese richtlijn voor leidingmarkering;
• Nederlandse wetgeving;
• Belgische wetgeving.

Europese richtlijn (92/58/EEG)
Deze richtlijn heeft als belangrijkste bepalingen:
• De werkgever moet zorgen voor, of weet hebben van, de nodige

veiligheidssignalisatie op het werk, zoals die voldoet aan de gestelde eisen in deze
richtlijn;

• De werkgever moet zorgen voor een degelijke opleiding in de gebruikte
veiligheidssignalisatie en moet de werknemers goed informeren;

• De veiligheidssignalisatie moet gerealiseerd worden door pictogrammen;
• Pictogrammen moeten eenvoudig zijn en zonder overbodige details;
• De minimumvereisten zoals vorm en kleur zijn in de richtlijn vastgelegd;
• Lichte afwijkingen zijn toegelaten, zolang dezelfde boodschap wordt overgedragen.

Europese richtlijn voor leidingmarkering
U bent verplicht om leidingen die gevaarlijke stoffen transporteren te identificeren
volgens de Europese richtlijn 92/58/EEG. 
De verschillende normen geven aan hoe leidingen geïdentificeerd moeten worden. 
Dit kan onder andere door:
• Bepaalde groepskleuren toekennen;
• Vermelding van het product in de leiding.

De regels voor leidingmarkering geven verder als voorschrift:
• Alle leidingen en verbindingspunten identificeren;
• Start- en eindpunt van een leiding;
• Op of aan toestellen;
• Op punten waar een leiding door de muur gaat;
• Op alle plaatsen waar het belangrijk is om te weten wat de inhoud van een leiding is.

Nederlandse wetgeving
In Nederland is signalisatie geregeld via het arbeidsomstandighedenbesluit
(Arbobesluit), art. 8.4 veiligheids- en gezondheidssignalering en Arboregeling,
hoofdstuk 8 veiligheids- en gezondheidssignalering. In deze catalogus zijn de
pictogrammen, waar relevant, ook aangepast aan de NEN 3011, NEN 6088, ISO 7010,
ISO 3864-1 en NEN 61310-1.

Belgische wetgeving
In het Belgisch recht is de richtlijn omgezet via het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997
betreffende de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk. Dit KB verscheen
in het Belgische Staatsblad op 19 september 1997 en de minimumvereisten van de
signalisatie zijn verder opgenomen in de Codex.
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Duidelijk en begrijpelijk

Goede signalisatie roept nooit vragen op. Het moet voor iedereen, ongeacht taal of
scholing, duidelijk zijn wat bedoeld wordt. Daar zijn verschillende middelen voor:

• Pictogrammen en teksten met veiligheidskleuren;
• Labels voor het identificeren van producten, leidingen, installaties of transport van

goederen en gevaarlijke stoffen;
• Fotoluminescente veiligheidssignalisatie en vluchtwegaanduiding die ook in complete

duisternis zichtbaar blijven;
• Vergrendelingssystemen voor ventielen, leidingen en installaties;
• Paaltjes, kettingen extern of intern om gevaarlijke zones af te bakenen.

Afmetingen van pictogrammen

Voor de afmetingen van pictogrammen gelden een aantal standaard voorschriften:
• De afmeting van het pictogram is afhankelijk van de leesafstand; 
• De afmeting van een pictogram moet zoveel mogelijk conform de Europese Richtlijn

zijn; 
• Bij slechte of onvoldoende natuurlijke lichtbronnen, zijn fotoluminescente

pictogrammen noodzakelijk. Dit geldt vooral bij vluchtwegaanduidingen en
nooduitgangen.

Psychologie van de kleuren

Kleuren hebben een belangrijke functie in veiligheidssignalisatie: zij brengen namelijk
een boodschap over. Aan elke veiligheidskleur is een bepaalde betekenis gegeven met
betrekking tot de veiligheid. De kleur van een bord signaleert de aard van een
boodschap. Rood heeft de grootste signaalfunctie, zodat deze kleur gebruikt wordt om
een verbod aan te duiden of bij brandbestrijding. Preventieve maatregelen daarentegen
worden aangegeven door de kleur blauw en staat voor gebod. Geel waarschuwt voor
gevaren, terwijl groen verwijst naar veiligheid en redding. Hetzelfde geldt voor de
vormen: ronde borden wijzen op verboden en geboden, driehoeken waarschuwen voor
mogelijke gevaren, rechthoeken signaleren hulp.

Opbouw van pictogrammen

Vorm

Kleur Verbod
Brandbestrijdings-

middelen

Waarschuwing

Evacuatiemiddelen
Veiligheidsuitrusting

Gebod
Aanwijzing of 
onderrichting

Bron: Brady

Bron: Brady
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Materiaaloverzicht pictogrammen

Overgelamineerd polyester (zelfklevend)
Dikte: 0,124 mm;
Standaardkleuren: zwart, rood, geel, blauw en groen (veiligheidskleuren).
Bestand tegen:
• Chemische producten en solventen;
• Extreme temperaturen (van -40°C tot +120°C);
• Regen;
• Zonlicht (geen verkleuring);
• Mechanische invloeden: schuren, krassen, etc.;
• Krimpen.
Het polyester overlaminaat beschermt de bedrukking zodat deze niet rechtstreeks in contact komt met agressieve stoffen en
solventen. De kleefstof op acrylbasis kan aangebracht worden op moeilijk bekleefbare ondergronden zoals polypropyleen of ABS.
Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
Gemaakt in een milieuvriendelijk materiaal.

Polypropyleenplaat (niet-zelfklevend)
Dikte: 1,5 mm;
Standaardkleuren: wit en geel.
Bestand tegen:
• Mechanische schokken;
• Extreme temperaturen (van -40°C tot +120°C);
• UV;
• Chemische producten en solventen.

Aluminium (niet-zelfklevend)
Dikte: 1 mm;
Standaardkleuren: wit, zwart, geel, rood, blauw, groen.
• Recyclebaar. Ook bij grote vervuiling nog goed zichtbaar;
• Temperatuurbereik: -40°C tot +120°C.

PVC-plaat (niet-zelfklevend)
Dikte: 1,5 mm;
• Gebruikt voor haakse en wigvormige pictogrammen;
• Temperatuurbereik: -14°C tot +65°C.

Fotoluminescente materialen
Deze producten worden aangeboden in twee fotoluminescente kwaliteiten: de standaard en de hoge-intensiteitsuitvoering. 
De standaard uitvoering geeft lichtstraling met een intensiteit die 80% hoger ligt dan wat door de DIN-norm 
wordt vereist. De hoge-intensiteitsuitvoering heeft een lichtstraling die 650% hoger ligt.

Deze worden aangeboden in 3 materialen:
1. Zelfklevende vinylfilm in standaard fotoluminescente uitvoering – Dikte 100 mm;
2. Aluminiumplaat in hoge-intensiteitsuitvoering – HI;
3. PVC plaat in standaard fotoluminescente uitvoering – Dikte 1 mm.

Standaard zelfklevend polyestermateriaal
Afmeting Eenheid Afmeting Eenheid Afmeting Eenheid

8 mm 117/kaart ø 25 mm 7/kaart 15 x 21 mm 35/kaart
12,5 mm 81/kaart ø 50 mm 2/kaart 26 x 37 mm 12/kaart
25 mm 13/kaart ø 100 mm per stuk 37 x 18 mm 10/kaart
50 mm 7/kaart ø 200 mm per stuk 52 x 26 mm 7/kaart
100 mm 3/kaart ø 315 mm per stuk 297 x 74 mm per stuk
200 mm per stuk 297 x 105 mm per stuk
315 mm per stuk

Het standaard zelfklevend polyestermateriaal is per stuk of per kaart te verkrijgen. De afmeting van het pictogram bepaalt of deze beschikbaar zijn per stuk of op kaart. 
De tabel hieronder geeft een duidelijk overzicht.

Materiaal
De producten in dit hoofdstuk kunt u in verschillende materialen bestellen. Wanneer u
een materiaal kiest, willen wij dat u 100% zeker bent dat dit het juiste materiaal is voor
uw toepassing. 
Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw Customer Service medewerker.

Materiaalcodes:
B7541 = zelfklevend polyester
B7527 = polypropyleen
B7525 = aluminium plaat

Bron: Brady
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Overzicht pictogrammen Brady

Groep Pictogram Afbeelding Afmeting Materiaal Artikelnummer Artikelnummer 
nummer Brady Intersafe

Gebod PIC250 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250100 111797

200 mm B-7527 (polypropyleen) 252100 111735

PIC251 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250102 112845

200 mm B-7527 (polypropyleen) 252103 111734

PIC254 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250108 111790

200 mm B-7527 (polypropyleen) 252111 112740

PIC255 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250110 111780

200 mm B-7527 (polypropyleen) 252113 111732

Redding en evacuatie PIC358 210 x 105 mm B-7541 (zelfklevend) 250423 112796

297 x 148 mm B-7527 (polypropyleen) 252416 111724

PIC372 100 x 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250451 121938

200 x 200 mm B-7527 (polypropyleen) 252468 121941

PIC377 100 x 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250475 112790

200 x 200 mm B-7527 (polypropyleen) 222536 112063

PIC354 100 x 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250412 111763

200 x 200 mm B-7527 (polypropyleen) 252465 111720

Brandbeveiliging PIC401 100 x 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250503 157931

200 x 200 mm B-7527 (polypropyleen) 252502 111719

PIC403 100 x 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250509 111752

200 x 200 mm B-7527 (polypropyleen) 252506 111718

PIC412 100 x 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250524 122341

200 x 200 mm B-7527 (polypropyleen) 252519 112684

Verbod PIC200 100 x 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250001 111803

200 x 200 mm B-7527 (polypropyleen) 252000 111738

PIC201 100 x 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250003 111801

200 x 200 mm B-7527 (polypropyleen) 252003 111737

PIC206 100 x 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250013 120056

200 x 200 mm B-7527 (polypropyleen) 252015 120058

PIC209 100 x 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250019 111799

200 x 200 mm B-7527 (polypropyleen) 252021 112752

Waarschuwing PIC300 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250201 111782

200 mm B-7527 (polypropyleen) 252200 111731

PIC308 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250225 157525

200 mm B-7527 (polypropyleen) 252216 112720

PIC315 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250246 112810

200 mm B-7527 (polypropyleen) 252230 121373

PIC334 100 mm B-7541 (zelfklevend) 250299 111768

200 mm B-7527 (polypropyleen) 251695 121613
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Lockout Tagout Hangsloten

Onderstaande artikelnummers zijn voor de standaard hangsloten die ‘Keyed Different’ (met verschillende sloten) geleverd worden.
Andere sleutelsystemen (zie afbeelding) zijn beschikbaar op aanvraag. Voor meer informatie over afmetingen van hangsloten, surf naar www.bradyeurope.com.

Veiligheidsslot met stalen beugel
Beugelhoogte 38 mm
Blauw 051344
Rood 051339
Zwart 051353
Geel 051346
Groen 051345
Oranje 051347
Bruin 813636
Paars 813637
Wit 813638
Grijs 814113
6 hangsloten (KD) per pak;
Geleverd met 1 sleutel

Nylon veiligheidsslot
Beugelhoogte 38 mm
Blauw 813593
Rood 813594
Zwart 813595
Geel 813596
Groen 813597
Oranje 813598
Bruin 813639
Paars 813640
Wit 813641
Grijs 814154
6 hangsloten (KD) per pak;
Geleverd met 1 sleutel

Messing hangslot
Beugelhoogte 21.50 mm
Blauw 051355
Rood 051354
Zwart 051359
Geel 051357
Groen 051356
Grijs 051358
12 hangsloten (KD) per pak;
Geleverd met 2 sleutels

Compact veiligheidsslot
Beugelhoogte 25 mm 38 mm 50 mm 75 mm
Blauw 814114 814124 814134 814144
Rood 814116 814126 814136 814146
Zwart 814115 814125 814135 814145
Geel 814117 814127 814137 814147
Groen 814118 814128 814138 814148
Oranje 814119 814129 814139 814149
Bruin 814120 814130 814140 814150
Paars 814121 814131 814141 814151
Wit 814122 814132 814142 814152
Grijs 814123 814133 814143 814153
6 hangsloten (KD) per pak;
Geleverd met 1 sleutel

Volaluminium hangslot
Beugelhoogte 25 mm 40 mm 75 mm
Blauw 814065 814072 814079
Rood 814066 814073 814080
Zwart 814067 814074 814081
Geel 814068 814075 814082
Groen 814069 814076 814083
Oranje 814070 814077 814084
Paars 814071 814078 814085
6 hangsloten (KD) per pak;
Geleverd met 2 sleutels

Gelamineerd stalen hangslot
Beugelhoogte 20 mm 38 mm 51 mm
Blauw 814086 814095 814104
Rood 814088 814097 814106
Zwart 814087 814096 814105
Geel 814089 814098 814107
Groen 814090 814099 814108
Oranje 814091 814100 814109
Bruin 814092 814101 814110
Paars 814093 814102 814111
Wit 814094 814103 814112
6 hangsloten (KD) per pak;
Geleverd met 1 sleutel

Veilig onderhoud, schoonmaak en herstel met Lockout Tagout

Bij onderhouds- of reparatiewerk aan industriële machines en apparatuur moet de
energietoevoer worden uitgeschakeld (=lockout). Lockout Tagout is een vastgelegde
veiligheidsprocedure hiervoor. 
Dit is bedoeld om personeel te beschermen tegen elektriciteit en machines in werking. 
Lockout Tagout waarborgt optimale veiligheid:
• Veilig werken tijdens onderhouds-, schoonmaak- en herstelwerk;
• Ongevallenpreventie;
• Schadepreventie;
• Een beveiliging tegen eigen fouten en die van anderen;

• Alle aandacht van iedere betrokkene voor de lockout-situatie.

Lockout Tagout
De Loto producten die wij hier tonen zijn slechts een selectie uit het assortiment. Staat
het product dat u zoekt er niet bij? Neem contact op met uw Customer Service
medewerker. 

Bron: Brady
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Leidingmarkering

Niet voor niets gelden er duidelijke richtlijnen voor de markering van leidingen. 
Om hieraan te voldoen, biedt Intersafe u de leidingmarkering van Brady. 
Goede identificatie biedt veel voordelen:
• Kostenbesparing. Immers, een arbeidsongeval leidt niet alleen tot lichamelijk trauma,

maar ook tot kosten door verzuim;
• Efficiënter werken.

- Beter inzicht in de constructie;
- Efficiëntere uitvoer van onderhoudswerk;
- Geen onnodig zoekwerk;
- Minder kans op ongevallen of vergissingen;
- Bij onverhoopt ongelukken tijdswinst door snellere identificatie.

Bij leidingmarkering wordt gewerkt met een aantal kleurgroepen. 
Dit werkt als volgt: 
• Aan elke groep wordt een bepaalde identificatiekleur toegekend;
• Elk van deze groepskleuren wordt indicatief aangegeven aan de hand van een RAL-

kleur;
• Voor Nederland worden zuren en basen opgesplitst in twee kleuren:

- Oranje voor zuren;
- Paars voor basen.

• Voor België worden zuren en basen in het paars weergegeven.
Intersafe adviseert u om deze algemeen aanvaarde standaarden te volgen.

Nieuwe leidingmarkering
Brady heeft nieuwe leidingmarkering ontwikkeld conform de GHS/CLP-regelgeving.
Deze regelgeving leidt ertoe dat de huidige oranje pictogrammen voor gevaarlijke
stoffen worden vervangen door diamantvormige pictogrammen op een witte
achtergrond met een rode rand. Kies uw leidingmarkering uit een uitgebreid gamma!

• Hoogwaardig materiaal voor industriële omgevingen;
• Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +120°C;
• Negen verschillende groottes om uit te kiezen; tussen 150 x 12 mm 

en 450 x 52 mm;
• Beschikbaar in veel formaten waaronder die-cut, op kaart, linerless, op rol en als mini-

markering;
• Ook verkrijgbaar: gepersonaliseerde leidingmarkering.

Standaard zelfklevend polyestermateriaal
Groepskleur RAL code Tekstkleur

1004 zwart

3000 wit

5012 wit

6010 wit

9005 wit

8001 wit

9006 zwart

4001 wit

2008 zwart

Voorgesneden (die-cut)
pijlen aan beide zijden

Kleur in overeenstemming
met geldende normen

Naam van het product

Gevaarsymbolen met
betrekking tot het product

Signaalwoord

Leidingmarkering

Wist u dat het mogelijk is al uw leidingmarkeringen
op maat te maken?

TIP

Waar uw merkers aanbrengen?

Plaats de merkers op
regelmatige afstand in de
looprichting van de inhoud.

Wanneer de leiding door
een muur of een vloer gaat,
aan beide zijden 

Richtingswijziging Sluitrichting van 
de kleppen

Bron: Brady Bron: Brady

Bron: Brady
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Labelen van gevaarlijke stoffen

GHS/CLP-pictogrammen en gevarencategorieën

GHS 01

Ontplofbare stoffen
Zelfontledende stoffen
Organische peroxiden

GHS 06

Acute toxiteit

GHS 02

Ontvlambaar
Zelfontledende stoffen

Pyrofore vloeistoffen en vaste
vloeistoffen

Zelfverhittende reactieven
Ontvlambare gassen

Organische peroxiden

GHS 07

Acute toxiteit
Huidirritatie
Oogirritatie

Huidsensibilisatie
Irritatie van de luchtwegen

Narcotische werking

GHS 03

Oxiderend

GHS 08

Sensibilisatie van de luchtwegen
Mutageen in kiemcellen

Kankerverwekkend
Voortplantingstoxiteit

Specifieke doelorgaantoxiteit
Aspiratiegevaar

GHS 04

Zelfontledende stoffen
Houder onder druk
Vloeibare gassen

Sterk gekoelde vloeibare gassen
Opgeloste gassen

GHS 09

Gevaar voor het aquatisch milieu

GHS 05

Corrosief
Huidcorrosie

Ernstig oogletsel

OPMERKING:

Er is geen tekst toegewezen aan 
de GHS-pictogrammen.

De tekst in de afbeelding dient 
alleen ter verduidelijking van de

symbolen, maar wordt niet 
officieel gebruikt.

Safety Management voor materiaal

Veel bedrijven investeren in de Scafftag® status-identificatiesystemen van Brady. 
In 1983 introduceerde Scafftag® het innovatieve, goed zichtbare status-
identificatiesysteem voor stellingen. Het Scafftag®-productaanbod omvat oplossingen
om de informatie te beheren over de veiligheid, het onderhoud in identificatie van al het
belangrijke industriële materiaal in werkplaatsen.

Houder- en insteekkaartsysteem
De meerderheid van de Scafftag® Status-identificatiesystemen bestaan uit twee
componenten: een houder die permanent bevestigd wordt aan het materiaal in kwestie
en vervangbare insteekkaarten. 
Deze zorgen voor een permanent overzicht van de inspectiegegevens en de
uitgevoerde werkzaamheden. 
Het Scafftag® Status-identificatiesysteem is vlot te implementeren, en goed zichtbaar
voor iedereen. 

Voordelen
• Scafftag®-producten zorgen voor gelijkvormigheid op het gebied van systemen,

procedures en wettelijke voorschriften;
• Gebruikersvriendelijk en weerbestendig;
• Biedt een duidelijk inspectieoverzicht, nauwkeurigheid en controle over uitgevoerde

werkzaamheden;
• Van belang voor bedrijven die met ISO9000 werken;
• Keuze aan formaten en insteekkaarten; 
• Mogelijkheid tot maatwerk;
• Een klein prijskaartje voor een systeem dat levens redt;
• Brede keuze aan houder- en insteekkaartformaten;
• Alternatieve insteekkaarten met kleurcodes: Scafftag®-insteekkaarten bieden

informatieve afbeeldingen en inspectiegegevens op de voorzijde. De kleur geeft de
belasting van de stelling aan;

• Het complete pakket: kits die alles bevatten wat u nodig hebt om aan de slag te gaan.

Scafftag®-producten stellen u in staat de juiste beslissingen te nemen doordat
ze informatie :
• Zichtbaar maken;
• Gemakkelijk deelbaar te maken;
• Beschikbaar stellen waar nodig.

Stap één: De lege houder geeft duidelijk aan dat het 
materiaal niet mag worden gebruikt.

1 2 3

Stap twee: Bij de inspectie van het materiaal wordt de
insteekkaart ingevuld en in de houder
geplaatst. De inspectiegegevens 
zijn zichtbaar voor alle werknemers.

Stap drie: Wanneer het materiaal niet mag worden
gebruikt, verwijdert u enkel de insteekkaart
om het gebruiksverbod aan te geven. 

Bron: Brady

Bron: Brady
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Scafftag®

Neem voor meer informatie over prijzen en
artikelnummers contact op met uw Customer
Service medewerker.

TIP
Standaardafmetingen houder en insteekkaart
Product Afmeting houder Afmeting insteekkaart

B x H x D (mm) B x H x D (mm)
Microtag® 38 x 80 x 5 30 x 47
Laddertag® 55 x 210 50 x 164
Scafftag® 91 x 305 83 x 200
Forkliftag® 151 x 285 144 x 193
Chemtag® 151 x 285 144 x 193
Multitag® 65 x 212 x 6 50 x 164
Laddertag® 65 x 212 x 6 50 x 164
Unitag® 46 (diameter) x 12 41 (diameter)
Microtag® 38 x 81 x 5 30 x 47
Isotag® 83 x 200
Flangetag® 83 x 200

Materiaal/toepassing Product Details
WERKEN OP HOOGTE
Veiligheidsharnassen Microtag ® • Standaard Microtag ® Inspectie-insteekkaart
Ladders Laddertag ® • Standaard Laddertag ®-insteekkaart
Stellingen Scafftag ® • Standaard Scafftag ®-insteekkaart

• Insteekkaarten met kleurcodes om de maximumbelasting te identificeren
• Verbodsinsteekkaart voor inspecteurs

APPARATEN, MACHINES, VOERTUIGEN EN GEREEDSCHAP
Stellingen Scafftag ® • Standaard Scafftag ®-insteekkaart

• Insteekkaarten met kleurcodes om de maximumbelasting te identificeren
• Verbodsinsteekkaart voor inspecteurs

Heftrucks Forkliftag ® • Standaard Forkliftag ®-insteekkaart
Groter materiaal Multitag ® • Standaard Multitag ®-insteekkaart
Hijs/Takeltoestellen Microtag ® • Insteekkaart voor vermelden van de volgende inspectiedatum

Unitag ® • Veilige Werkbelasting - insteekkaart
• Verkrijgbaar in groen, rood of geel

Tests van draagbare apparaten Microtag ® • Inspectie-insteekkaart voor algemeen gebruik
Kleiner materiaal Microtag ® • Inspectie-insteekkaart voor algemeen gebruik
WERKPLAATSEN
Gevaarlijke chemische stoffen Chemtag ® • Standaard Chemtag ®-insteekkaart
PROCESSEN EN PIJPLEIDINGEN
Mechanische en elektrische Isotag ® • Standaard Isotag ®

vergrendeling (Lockout Tagout)
Unitag ® • Unitag ®-insteekkaart voor vermelding van de volgende testdatum
Flangetag ® • Standaard Flangetag ®

Bron: Brady
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Printers en toebehoren

MiniMark labelprinter
De MiniMark printer is de tussenstap voor de BMP71 labelprinter en de GlobalMark en
kan voor veel verschillende toepassingen worden ingezet.
• Voordelig in gebruik voor zowel de printer als de verbruiksartikelen 
• Compact formaat en gemakkelijk op een PC aan te sluiten 
• Print tot 100 mm per seconde 
• Veelzijdig inzetbaar 
• Geleverd inclusief software

130316 MiniMark printer inclusief Markware software

Assortiment

De producten die wij hier tonen zijn slechts een
selectie uit het assortiment. Staat het product dat
u zoekt er niet bij? Neem contact op met uw
Customer Service medewerker. 

TIP

BMP71 labelprinter
De draagbare BMP71 labelprinter kan op meer dan 30 verschillende soorten materialen
printen - steeds met de industriële duurzaamheid waarvoor Brady garant staat. Of u nu
een vinyllabel nodig heeft voor binnen- of buitengebruik, krimpkousen of die-cut labels,
u kunt erop vertrouwen dat u met deze BMP71 labelprinter de juiste labelsoort vindt
voor uw toepassing.
• De krachtige BMP71 labelprinter is sneller dan welke andere printer in zijn klasse

(38 mm/sec).
• De BMP71 labelprinter is voorzien van een volwaardig klavier. Dankzij het grote

kleurenscherm van de BMP71 labelprinter kunt u de labels volledig zien waardoor ze
onmiddellijk en correct bewerkt kunnen worden.

De BMP71 labelprinter wordt standaard geleverd met:
• Verharde draagkoffer
• 2 labelrollen
• 1 zwart printlint
• Oplaadbare batterij
• AC adapter
• USB-kabel
• Opzetstuk voor TLS2200®/HandiMark™ rollen
• “Snel-aan-de-slag” gids
• Product CD (met printerdriver, tutorials, handleiding)
• Reinigingskit

158115 Printer BMP71
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Vervolg >>>

GlobalMark labelprinter
Met de GlobalMark printer kunt u door middel van een touch-screen uw eigen etiketten
en labels maken. De aanmaak wordt in kleur weergegeven op het scherm waarna het
gemakkelijk af te drukken is. De benodigde tapes en linten zijn in diverse kleuren en
afmetingen verkrijgbaar. Hierdoor zijn meerkleuren afdrukken mogelijk.

De GlobalMark printer wordt standaard geleverd met:
• Toetsenbord 
• 3 touch-screen pennetjes 
• Reinigingssetje 
• Netstroomkabel 
• Handleiding

112895 GlobalMark Stand-Alone printer exclusief software
112893 GlobalMark Multicolor printer inclusief software
112892 GlobalMark Color&Cut printer inclusief software

BBP33™ labelprinter 
Een gebruiksvriendelijke, pc-aangestuurde labelprinter die labels en pictogrammen 
kan afdrukken tot een breedte van 101.6 mm. 
• De Smart Cell-technologie in de labelcartridge zorgt ervoor dat het juiste labelformaat

automatisch wordt ingesteld in de Bradysoftware, zodat kalibratie en onnodig
labelafval vermeden worden. 

• Printlint en labelmateriaal kunnen vervangen worden. 
• De BBPtm33 labelprinter kan afdrukken op een uitgebreid assortiment materialen,

waaronder materialen voor safety & facility identificatie, 
gestanste (die-cut) labels voor kabelmarkering of product-
en laboratoriumidentificatie.

160887 BBP33-EU-LM BBP33 Sign en Label printer, 220V met LabelMark 1 
160888 BBP33-EU-MW BBP33 Sign en Label printer, 220V met MarkWare 1
160889 BBP33-EU Basic printer exclusief software
160890 BBP33-EU-LM+MW Printer + MarkWare and LabelMark

BBP™31 pictogrammen en labelprinter
De BBP™31 pictogrammen- en labelprinter is zoals een printer zou moeten zijn. Hij is
gebruiksvriendelijk en zit boordevol functionaliteit. Bovendien kan deze printer
afdrukken op diverse materialen waardoor hij aan alle labelbehoeften in uw
onderneming kan voldoen.
• De Smart Cell technologie in deze materialen vertelt de printer precies hoe het label

moet worden opgemaakt afhankelijk van het materiaal dat werd ingevoerd
• Dankzij de touch-screen en de “Drag & Drop” functie, kunt u objecten en tekst

verplaatsen tot uw label eruit ziet precies zoals u dat wilt
• U beslist zelf hoe u de printer wilt gebruiken – gekoppeld aan uw PC of autonoom als

mobiele unit
• Materiaal BBP31 Vinyl: Permanent vinyl
• Afmeting BBP31 Vinyl - Breedte (mm): 10,100 Afmeting - Lengte (m): 30,4
• BBP31 Vinyl gebruikstemperatuur: - 40°C tot 82°C
• BBP31 Vinyl aanbrengtemperatuur: -18°C tot 82°C
• BBP31 Vinyl gemiddelde levensduur bij 

buitengebruik: 8 tot 10 jaar

159768 Printer BBP 31 Qwerty EU+markware



Afbakeningsmiddelen

Toughstripes
• Duurzame vloermarkering
• Goede zichtbaarheid
• Voorgesneden vormen
• Verwijderbaar
• Standaardverpakking: rol van 30 meter

154146 ToughStripe™ zwart vloermarkering 50,8 mm x 30 meter
154119 ToughStripe™ zwart/wit vloermarkering 101,6 mm x 30 meter
154145 ToughStripe™ zwart vloermarkering 101,6 mm x 30 meter
154165 ToughStripe™ blauw vloermarkering 101,6 mm x 30 meter
154204 ToughStripe™ groen vloermarkering 50,8 mm x 30 meter
154212 ToughStripe™ oranje vloermarkering 76,2 mm x 30 meter
154243 ToughStripe™ rood vloermarkering 76,2 mm x 30 meter
154248 ToughStripe™ rood/wit vloermarkering 101,6 mm x 30 meter
154263 ToughStripe™ wit vloermarkering 101,6 mm x 30 meter
154281 ToughStripe™ geel vloermarkering 101,6 mm x 30 meter

Afbakeningslint bedrukt of onbedrukt
Visueel afbakenen zorgt voor een
duidelijke waarschuwing voor gevaar op
de plaats zelf. Het niet klevende lint kan
buiten worden gebruikt voor tijdelijk en
binnen zelfs voor permanente
toepassingen. Het lint kan worden
vastgebonden aan palen, omheiningen of
metalen afsluitingen.
• Tekst: 'Gevaar', 'Pas op! Werkzaam-

heden' en 'Doorgang Verboden'
• Ook een persoonlijke tekst is mogelijk.

Neemt u hiervoor contact op met uw
Customer Service medewerker

• Kleuren: geel/zwart en rood/wit
• Standaardverpakking: 1 rol

111667 Afzetlint geel/zwart, 80 mm x 500 meter, PVC
111668 Afzetlint rood/wit, 80 mm x 500 meter, PVC
111710 Afbakeningslint 'Gevaar', 75 mm x 250 meter, polyethyleen
111709 Afbakeningslint 'Pas op! Werkzaamheden', 75 mm x 250 meter,

polyethyleen
111708 Afbakeningslint 'Doorgang Verboden', 75 mm x 250 meter, polyethyleen
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PowerMark labelprinter
Met de PowerMark printer kunt u zelf uw eigen identificatie maken. Met een hoogte van
250 mm en de mogelijkheid tot meerkleurendruk kunt u alle kanten op met bijvoorbeeld
labels, leidingmerkers, gevaaraanduidingen, etc. De printer is volledig PC-compatibel
en wordt met eigen software geleverd. Er zijn tapes en linten verkrijgbaar in diverse
kleuren en afmetingen.

De PowerMark printer wordt standaard geleverd met:
• Toetsenbord 
• Reinigingspen 
• Reinigingsset (met stofwissers, reinigingsstaafjes, metalen stoflat, etc.)
• Netstroomkabel 
• Markware software (doos met 2 cd-roms + handleiding)
• Parallelle printerkabel

112899 PowerMark printer inclusief software
112898 PowerMark printer inclusief software, BLS2000 lamineerapparaat

>>> Vervolg Printers en toebehoren
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Afbakeningsmiddelen/Overige signalering

Afzetkettingen en -palen
De afzetpalen hebben een losse, stabiele
en opvulbare voet. 
Te gebruiken in combinatie met de
afzetketting. In stevige kunststof
uitvoering.
• Kleuren: rood/wit en geel/zwart
• Inhoud voet: 3,7 liter
• Standaardlengte ketting: 25 meter

111665 Afzetketting geel/zwart
111664 Afzetketting rood/wit
111713 Afzetpaal rood/wit

Afzetkegels
• Materiaal: PVC 
• Kleur: fluorescerend rood met witte

band(en)
• Met stabiele vierkante voet 
• Leverbaar in 3 hoogten: 30, 50 en

75 cm

112889 Afzetkegel, 30 cm, met 1 witte band
111669 Afzetkegel, 50 cm, met 2 witte banden
112888 Afzetkegel, 75 cm, met 2 witte banden

Toebehoren signalering

Opbergdozen met signalering pbm's

118351 Opbergdozen voor helm en gehoorbescherming, plastic
118352 Opbergdozen voor adembescherming, plastic
118353 Opbergdozen voor gehoorbescherming, plastic
118354 Opbergdozen voor handschoen, plastic
118355 Opbergdozen voor maskers, plastic
118356 Opbergdozen voor oog- en gehoorbescherming, plastic
118359 Opbergdoos voor 1 bril, plastic

GHS/CLP pictogrammen

Wist u dat GHS/CLP pictogrammen de HSID-labelling
vervangen: De huidige oranje pictogrammen voor
gevaarlijke stoffen worden vervangen door nieuwe,
diamantvormige pictogrammen op een witte
achtergrond met een rode rand.

TIP
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Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening is van groot belang. De BHV’ers in uw bedrijf hebben een niet te
onderschatten taak. Zij zijn vaak als eerste ter plaatse. Ze zijn ook het eerste
aanspreekpunt voor politie, brandweer en ambulancediensten. Het is dus zaak dat ze
goed getraind en voorzien zijn van de juiste producten. Intersafe Services B.V. kan u
ondersteunen met de organisatie van uw BHV en heeft daarvoor de verschillende
producten in haar assortiment.

Wetgeving
Het wettelijk kader voor BHV is te vinden in de Richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989,
van de Raad van de Europese Gemeenschappen. Deze schrijft voor welke
verplichtingen in bedrijven gelden om de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers op het werk te verbeteren. Het gaat hier om verplichtingen die zowel voor
werkgevers als werknemers gelden. De richtlijn is in Nederland omgezet in de
Arbeidsomstandighedenwet. Daarin wordt onder andere gesproken over deskundige
bedrijfshulpverlening. De werknemers die dit verlenen, worden bedrijfshulpverleners
(BHV'ers) genoemd. Alle BHV’ers van een organisatie vormen samen de BHV-
organisatie. Sinds 1994 is BHV in organisaties verplicht. Voor sommige organisaties
worden uitzonderingen gemaakt, tenzij er in het bedrijf sprake is van bijzondere
gevaren.

Factoren voor de opzet van de BHV-organisatie
Bij het opzetten van BHV in uw bedrijf houdt u rekening met belangrijke maatgevende
factoren:
• Aard, grootte en ligging van de organisatie;
• De in de organisatie aanwezige gevaren;
• Gevaren vanuit de omgeving;
• Voor de organisatie maatgevende brandscenario's;
• Het aantal aanwezige werknemers en anderen;
• De tijdstippen waarop zij aanwezig zijn; 
• Het aantal niet-zelfredzame personen; 
• De opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten; 
• Aanwezigheid van een infrastructuur op het gebied van arbeidsomstandigheden; 
• Samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties; 
• Aantoonbaar aanwezige deskundigheid; 
• Bekendheid van werknemers en anderen met de ontruimingsprocedure. 

De taken van de BHV’ers
De BHV’ers in uw bedrijf hebben de volgende taken. Ze moeten hier voldoende en
periodiek op getraind worden: 
• EHBO verlenen; 
• Brand beperken en bestrijden;
• De gevolgen van ongevallen beperken;
• In noodsituaties iedereen binnen het bedrijf alarmeren en evacueren.

Essentieel: goede verbinding met hulpdiensten
De werkgever is verantwoordelijk voor doeltreffende verbindingen met hulpdiensten,
zoals politie, brandweer en ambulance. Deze diensten moeten snel ter plaatse zijn als
de deskundigheid en hulpmiddelen van de BHV’ers niet meer voldoende zijn. 

Maximale veiligheid tegen aanvaardbare kosten
Het is essentieel dat uw BHV-organisatie op orde is. Niet alleen om aan de wettelijke
eisen te voldoen, maar om de gezondheid en veiligheid van de mensen in uw bedrijf te
waarborgen. Intersafe Services B.V. kan u ondersteunen met advies en producten.            
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Brandveiligheid

De Nederlandse norm NEN 4001:2006 geeft algemene voorschriften voor
brandveiligheid en projectie van draagbare en verrijdbare blustoestellen.

Brandbeveiliging in zones
Als eerste moet het pand in verschillende zones worden verdeeld, op basis van het
gebruik, het brandrisico en de aard van het gebouw. De oppervlakte en de
gebruiksfunctie van een zone bepaalt het aantal brandblusapparaten dat minimaal
aanwezig moet zijn. De brandblussers moeten goed bereikbaar worden geplaatst.

Aanvullende brandbeveiliging
Naast de brandblusapparaten voor de basis beveiliging, kunnen aanvullende
brandblusapparaten geplaatst worden bij bijzondere situaties. Dit komt dus boven op
de standaard beveiliging.

De plaatsing
Het is van belang dat een brandblusapparaat altijd goed bereikbaar is. Als een
brandblusapparaat buiten wordt geplaatst, moet deze tegen weersinvloeden worden
beschermd.

Pictogrammen
Boven uw brandblusapparaten moet een pictogram geplaatst worden, zodat in geval
van calamiteiten het duidelijk is waar welk blusmiddel hangt.

Type brandblusapparaat
Het type brandblusser dat u gebruikt, moet overeenkomen met de aard van het
brandrisico. Intersafe Services B.V. kan u ondersteunen met advies en productkeuze.

Verbandtrommels

Welke verbandtrommel is het meest geschikt voor uw bedrijf? Onderstaande
selectiecriteria wordt aangehouden voor verbandtrommels: 

Verbandtrommel A
Deze raden we aan voor bedrijven met 25 of meer werknemers. Dit type trommel is een
goede keuze voor kleinere bedrijven waarin (door de aard van de werkzaamheden of de
ligging) meer kans is op bedrijfsongevallen. 

Verbandtrommel B 
Dit is een kleinere trommel. Ze is aan te raden voor kleinere bedrijven. Geschikt voor
grotere bedrijven en locaties waar minder mensen werken of waar het risico op een
bedrijfsongeval niet groot is. 

Servicecontract verbandtrommels
De Arbowet schrijft voor dat in bedrijven altijd een verbandtrommel binnen handbereik
moet zijn. Uiteraard moet de inhoud daarvan volledig zijn en van juiste kwaliteit. 
Om dat te waarborgen, kunt u bij Intersafe Services B.V. een servicecontract voor uw
verbandtrommels afsluiten. Afhankelijk van het risicoprofiel van uw bedrijf wordt het
EHBO-materiaal één of twee maal per jaar gecontroleerd. Het servicecontract wordt per
gebouw afgesloten voor drie jaar. De periodieke inspectie bestaat uit:
• Reiniging (uitwendig) verbandkoffer;
• Inhoudscontrolle (aanvullen en/of vervangen); 
• Aanbrengen controlesticker.
Voor meer informatie of als u een contract wilt afsluiten, neemt u contact op met uw
Customer Service medewerker. 

Product geschikt voor de voedselindustrie
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AED’s

Intersafe ondersteunt u op allerlei manieren om de kwaliteit en de toepassing van AED’s
(Automated External Defibrillator) in uw bedrijf te optimaliseren. 
• Keuze uit goede defibrillatoren;
• Cursussen voor het juiste gebruik van AED’s;
• Periodiek vervangen van batterijen en elektroden. Deze zitten in elke AED, voor

éénmalig gebruik. U moet er zeker van zijn dat deze onderdelen in juiste conditie zijn; 
• Periodieke veranderingen in richtlijnen (zoals die van de Europese en Nederlandse

Reanimatie Raad) vragen om het opnieuw programmeren van de AED. Dit verzorgen
we graag voor u;

• U kunt bij Intersafe Services B.V. een totaalcontract voor uw AED’s afsluiten. U kunt
dit contract na vijf jaar vernieuwen.
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Zaklantaarn

Intersafe heeft een groot assortiment zaklantaarns, handlampen en modellen die met een
band om het hoofd gedragen kunnen worden. 

Naast het model moet de keus gemaakt worden tussen verschillende lichtbronnen van de
lampen. De lamp kan een kleine gloeilamp zijn, maar bij duurdere zaklantaarns worden
speciale gloeilampen gebruikt die een hoger rendement hebben en helderder licht geven.

Deze speciale gloeilampen zijn vaak gevuld met een zwaar edelgas, zoals krypton of
xenon. Door dit materiaal kan de gloeidraad op een hogere temperatuur branden zonder
te verdampen. Tegenwoordig worden in zaklampen steeds vaker witte LED’s (Light
emitting diode) gebruikt. 

De afkorting ATEX heeft een Franse oorsprong. Het staat voor ATmosphères
EXplosibles. Het gaat hier om richtlijnen voor explosiegevaar onder atmosferische
omstandigheden. Sinds 1 juli 2003 gelden in de Europese Unie voor alle bedrijven waar
explosiegevaar bestaat, twee richtlijnen:
• De ATEX 137 richtlijn (richtlijn 1999/92/EG);
• De ATEX 95 richtlijn (richtlijn 94/9/EG). 

ATEX 137 (richtlijn 1999/92/EG)
Deze richtlijn beschrijft voor werkgevers de minimale veiligheidseisen ten aanzien van
werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. De eisen zijn erop
gericht om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Voor Nederland zijn deze
richtlijnen opgenomen in de Arbowet. Drie elementen zijn van belang: 
• Signalering;
• Documenten opstellen;
• Zone-indeling.

Signalering
Explosiegevaarlijk gebied moet voor werknemers duidelijk worden gekenmerkt met een
waarschuwingsdriehoek die in het zwart de tekst "EX" op een gele achtergrond heeft.

Documenten opstellen
ATEX 137 verplicht werkgevers/eigenaren tot het opstellen en onderhouden van
explosie-veiligheidsdocumenten (Explosion Protection Document, EPD). Hierin moet
onder andere omschreven zijn: 
• Indeling in gevarenzones op basis van frequentie en duur;
• Identificatie en beoordeling van explosierisico's;
• Opstellen en plannen van maatregelen voor een veilige werkomgeving.

Zone-indeling
ATEX 137 verplicht tot een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, waarin de
explosiegevaarlijke zones zijn vastgesteld. Binnen deze zones moet apparatuur worden
gebruikt die is goedgekeurd volgens de richtlijn ATEX 95. Voor explosiegevaarlijk gebied
zijn de volgende gevarenzones mogelijk: 

ATEX 95 (ATEX richtlijn 94/9/EG)
Deze richtlijn omvat de voorschriften voor elektrische en niet elektrische apparaten en
beveiligingssystemen op plaatsen (zones) waar stof- of gasexplosiegevaar kan
optreden. Deze richtlijn is opgenomen in het Besluit Explosiegevaarlijk materiaal. Ze
beschrijft de algemene veiligheidsdoelen. Specifieke eisen zijn opgenomen in Europese
en internationale normen (onder andere EN-IEC-60079). ATEX 95 kent een aantal
categorieën. Daarin is vastgelegd in welke zone bepaalde ATEX-gekeurde producten
worden toegepast. U ziet per zone en categorie het beschermingsniveau. 

ATEX

Zone Omschrijving
0 Een explosief gasmengsel is voortdurend of gedurende lange perioden

aanwezig (meer dan 1000 uur/j)

1 Grote kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel onder normaal

bedrijf (tussen 10 en 1000 uur/j)

2 Geringe kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel en slechts

gedurende korte tijd (minder dan 10 uur/j)

20 Een explosiegevaarlijke stofwolk is voortdurend of gedurende lange perioden

aanwezig (meer dan 1000 uur/j)

21 Grote kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk onder

normaal bedrijf is groot (tussen 10 en 1000 uur/j)

22 Geringe kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk en

slechts gedurende korte tijd (minder dan 10 uur/j)

ATEX  

In deze catalogus zijn producten met een ATEX
richtlijn te herkennen aan het ATEX icoon.
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My-T-Gear Basis 
Bedrijfsverbandkoffer 
BHV inclusief wandhouder

155388 My-T-Gear Basis Bedrijfsverbandkoffer BHV inclusief wandhouder
159541 My-T-Gear wandhouder voor Basis Bedrijfsverbandkoffer

My-T-Gear 
Bedrijfsverbanddoos B 
inclusief wandhouder

112547 My-T-Gear Bedrijfsverbanddoos B inclusief wandhouder
159542 My-T-Gear wandhouder voor Bedrijfsverbanddoos B

EHBO verbandtas
Geheel uitklapbare EHBO verbandtas
met schouderband.

• Kleur: blauw
• Afmetingen: 27 x 27 x 15 cm
• Materiaal: namaak leder (skai)
• Met klittenbandsluiting  
• Gevuld met vulling A 
• EHBO-boekje Oranje Kruis 
• Extra voorzien van 5 paar latex

handschoenen en 3 monddoekjes

112890 EHBO verbandtas

Verbandtrommel A multi 
inclusief wandhouder

159766 Verbandtrommel A multi inclusief wandhouder

My-T-Gear Quick Kleurenwijzer
Het zoeken naar de juiste verbandmiddelen in 
de verbanddoos kost onnodig veel tijd. 
De Quick Kleurenwijzer biedt de oplossing! 
Op deze wijzer staat duidelijk aangegeven, 
per verwonding, welke verbandmaterialen 
moeten worden gekozen.
Daarnaast hebben de producten in de verband-
doos een speciaal etiket met een duidelijke 
kleurstelling en/of herkenbare pictogrammen. 
Soortgelijke producten in verschillende maten 
zijn voorzien van een steeds breder wordende 
kleurenbalk of pictogram.

154487 My-T-Gear Quick kleurenwijzer

Navulling verbandtrommels

Verbandtrommels en -tassen

Navulling A + B + Oranje 
Kruis verbandtrommels

155516 Navulling Oranje Kruis verbandtrommel
112534 Navulling verbandtrommel A, inclusief kleurenwijzer
111817 Navulling verbandtrommel B, inclusief kleurenwijzer

Controle verbandtrommels

De Arbowet schrijft voor dat in bedrijven altijd een verband-
trommel binnen handbereik moet zijn. Uiteraard moet de
inhoud daarvan volledig zijn en van juiste kwaliteit. Om dat te
waarborgen, kunt u bij Intersafe Services B.V. een
servicecontract voor uw verbandtrommels afsluiten. Ook kunt
u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.

TIP
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Panelen

Cederroth mini eerste hulp paneel
Compact wandpaneel voor snelle eerste hulp.
Inhoud:
• 1 pakketje bloedstelpend verband groot (1910)
• 3 pakketjes bloedstelpend verband klein (1911)
• 6036 x 45 en 6444 x 40 Salvequick pleisterautomaat
• Afmeting: 25 x 40 x 5 cm
• Alle artikelen op dit paneel zijn ook los

leverbaar voor navulling

111681 Cederroth mini eerste hulp paneel (191400)

Cederroth eerste hulp station
Compact wandpaneel voor snelle eerste hulp.
Inhoud:
• Salvequick pleisterautomaat (6036/6444)
• Savett wondautomaat (323700)
• 2 pakketjes bloedstelpend verband groot (1910)
• 3 pakketjes bloedstelpend verband klein (1911)
• Protectiepakket met beschermmasker voor 

mond-op-mond beademing (2596)
• Salvequick Quick healing pleisters (673510)
• Afmeting: 29 x 56 x 12 cm
• Alle artikelen op dit paneel zijn ook los

leverbaar voor navulling

154103 Cederroth eerste hulp station (490900)
160303 Cederroth navulling voor eerste hulp station (154103)

Automaten

Salvequick pleisterautomaat 
met diverse pleisters
Een wandautomaat met textiel en plastic
pleisters voor directe behandeling van
kleine verwondingen.
Inhoud:
• Salvequick pleisters 6036 x 45 

en 6444 x 40
• Afmeting: 5 x 23 x 11 cm
• Compact, hygiënisch en zeer doelmatig 
• Diverse navullingen leveren wij

standaard uit voorraad

154105 Salvequick pleisterautomaat met diverse pleisters (490700)

Salvequick pleisterautomaat 
met detecteerbare pleisters
Een wandautomaat met detecteerbare 
blauwe pleisters voor directe behandeling 
van kleine verwondingen.
Inhoud:
• 2 pakjes detecteerbare pleisters (6735)
• Afmeting: 5 x 23 x 11 cm
• Compact, hygiënisch en zeer doelmatig
• Diverse navullingen leveren wij

standaard uit voorraad
• Steriel verpakt
• Geschikt voor gebruik in de

levensmiddelenindustrie

159210 Salvequick pleisterautomaat met detecteerbare pleisters (490750)

Voorkom misgrijpen!

Een pleisterautomaat is pas handig als 
hij gevuld is. Zorg daarom altijd voor navullingen.

TIP

Cederroth oogspoelstation 
met pleisterautomaat
Inhoud:
• 6444 x 40 en 6036 x 45 Salvequick

pleisterautomaat 
• Exclusief oogspoelflessen
• Afmeting: 29 x 56 x 12 cm
• Compact, hygiënisch en zeer doelmatig
• Diverse navullingen leveren wij

standaard uit voorraad

154104 Cederroth oogspoelstation met wandautomaat exclusief flessen (720900)

Savett wondontsmettingsautomaat
Inhoud:
• 40 stuks wondontsmettingsdoekjes (3227)
• Afmeting: 7 x 7 x 16 cm
• Compact, hygiënisch en zeer doelmatig 
• Voor een directe behandeling 

van kleine verwondingen 
• Wondontsmettingsdoekjes 

binnen handbereik 
• Steriele fysiologische zoutoplossing

111683 Savett wondontsmettingsautomaat (3250)



advertentie
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Navulling voor paneel/automaat

Cederroth bloedstelpend verband
Steriel universeel verband met 4 functies: 
drukverband, dekverband, brandwonden-
verband, tijdelijk steunverband.
• 1 compres 14 x 23 cm 
• 2 elastische wegwerpverbanden

10 cm x 3 m

111673 Cederroth bloedstelpend verband (1910)

Cederroth klein bloedstelpend verband
Steriel universeel verband met 4 functies: 
drukverband, dekverband, brandwonden-
verband, tijdelijk steunverband.
• Wondkussens 8 x 12 cm 
• Rekverband 6 cm x 3 m
• Speciaal geschikt voor vingers en tenen

111672 Cederroth klein bloedstelpend verband (1911)

Cederroth protectiepakket
• 4 x Handschoenen
• 2 x Ontsmettingsdoekjes Savett Safety

Skin Cleanser (70% alcohol)
• 1 x Beademingsmasker met

terugslagklep

111671 Cederroth protectiepakket (2596)

Cederroth Soft Foam snelverband
Cederroth Soft Foam snelverband is 
een product dat zowel als pleister en als 
verband functioneert. Het verband past op 
alle typen kleine wonden ongeacht warmte, 
koude, vochtigheid of droogte en blijft zitten. 
Cederroth Soft Foam snelverband is 
zelfhechtend, zonder lijm, en plakt daarom 
niet vast aan huid of haar.
• Afmeting: 6 cm breed x 2 meter
• Houdbaarheid: 5 jaar
• Pak à 2 rollen

155981 Cederroth Soft Foam snelverband, neutraal (666100)
155982 Cederroth Soft Foam snelverband, blauw (676100)

Salvequick snelverband
• 50 stuks 76 x 54 mm
• Materiaal: 100% textiel
• Geschikt voor grotere wonden
• Steriel
• Zacht en vormbaar

154106 Salvequick snelverband (673512)

Salvequick plastic pleisters, 
snel genezend
• 50 stuks 52 x 65 mm
• Materiaal: plastic
• Waterproof

154107 Salvequick plastic pleisters, snel genezend (673510)

Salvequick wondreiniger
• Materiaal: non woven tissue
• Afmeting: 6 x 6 x 8 cm
• Steriele fysiologische zoutoplossing

0,9% NaCl
• Afzonderlijk verpakt
• Houdbaarheid 5 jaar na

productiedatum
• Box à 20 stuks

160301 Salvequick wondreiniger (323700) 

Verbandmiddelen

Indien u meer informatie wilt over de diverse
verbanden/zwachtels of andere verbandmiddelen
neem dan contact op met uw Customer Service
medewerker.

TIP

Vervolg >>>
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Navulling voor paneel/automaat>>> Vervolg

Cederroth mitella
• Materiaal: polypropyleen
• Afmeting: 96 x 96 x 136 cm
• De mitella kan om de nek worden

gebonden voor ondersteuning van een
verwonde arm. Of om het hoofd
worden gewikkeld om een kompres op
zijn plaats te houden bij hoofdletsel. 
De mitella kan ook worden opgerold 
om als drukverband te gebruiken.

• Inhoud 2 mitella's, 6 stuks
veiligheidsspelden

160302 Cederroth mitella (1889)

Cederroth Beademingsmasker
• Materiaal: plastic
• Afmeting: 13 x 8 x 3 cm
• Hulpmiddel om op de juiste wijze mond-op-

mondbeademing te geven en tegelijkertijd
het risico op contact tussen de hulpverlener
en het slachtoffer te verkleinen

• Het beademingsmasker bestaat uit 
een plastic doek met terugslagklep

160304 Cederroth Beademingsmasker (1921)

Savett navulling 
wondontsmettingsdoekjes
• 40 stuks wondontsmettingsdoekjes
• Afmeting: 11 x 12 cm
• Navulling voor Savett

wondreinigingsautomaat
• Compact, hygiënisch 

en zeer doelmatig 
• Voor een directe behandeling 

van kleine verwondingen 
• Wondontsmettingsdoekjes 

binnen handbereik 
• Steriele fysiologische zoutoplossing

111677 Savett navulling wondontsmettingsdoekjes (3227)

Cederroth Burn Gel 
kompressen
• Afmeting: 10 x 10 cm
• Snelle afkoeling en snelle 

pijnstillende werking
• Water oplosbaar, niet giftig
• Koelende effect werkt tot 2 uur 
• Op basis van natuurlijke 

antiseptisch Tee Tree Oil
• Houdbaarheid: 5 jaar vanaf

productiedatum
• 2 Kompressen per doos

158847 Cederroth Burn Gel kompressen (901900)

Cederroth Burn Gel spray
• Afmeting: 11,5 x 3,7 cm
• Snelle afkoeling en snelle 

pijnstillende werking
• Water oplosbaar, niet giftig
• Koelende effect werkt tot 2 uur
• Op basis van natuurlijke 

antiseptisch Tee Tree Oil
• Houdbaarheid: 4 jaar vanaf

productiedatum
• 6 Stuks in een box à 50 ml/flacon

158846 Cederroth Burn Gel spray (901901)

Cederroth oog-en wondvloeistof 150 ml
Spray voor het reinigen en het
wegspoelen van stof en vuil uit de ogen
en wonden.
LET OP:  dit product is geen vervanging
van de oogdouche bij acute
oogongevallen!
• Materiaal: 150 ml niet gebufferde

fysiologische zoutoplossing, 0.9% NaCl
• Afmeting: 16,2 cm x 5,3 cm
• Totale spoeltijd 5 minuten 
• Houdbaarheid 3 jaar vanaf

productiedatum
• Past in het eerste hulpstation 
• Kan verscheidene keren worden gebruikt 
• Fles mag niet boven 50°C worden blootgesteld

160403 Cederroth oog-en wondvloeistof 150 ml (726000)
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Salvequick textiel pleisters
• 24 stuks 72 x 19 mm 
• 16 stuks 72 x 25 mm
• Materiaal: 100% textiel
• Doos à 6 navullingen

111678 Salvequick textiel pleisters (6444)

Salvequick textiel pleisters 
extra groot
• 14 stuks 80 x 30 mm 
• 7 stuks 80 x 60 mm
• Materiaal: 100% textiel
• Doos à 6 navullingen

111676 Salvequick textiel pleisters extra groot (6470)

Salvequick detecteerbare pleisters
• 21 stuks 72 x 19 mm 
• 14 stuks 72 x 25 mm
• Materiaal: plastic en metaal
• Doos à 6 navullingen

111670 Salvequick detecteerbare pleisters (6735 cap)

Salvequick detecteerbare 
vingertoppleisters
• 15 stuks 63 x 39 mm
• 15 stuks 72 x 19 mm
• Materiaal: plastic en metaal
• Doos à 6 navullingen

112545 Salvequick detecteerbare vingertoppleisters (6754 cap)

Salvequick Sensitive non 
woven pleisters
• 27 stuks 72 x 19 mm 
• 16 stuks 72 x 25 mm
• Materiaal: non woven (polyester en milde lijm)
• Doos à 6 navullingen

111675 Salvequick Sensitive non woven pleisters (6943)

Pleisters

Salvequick plastic pleisters
• 27 stuks 72 x 19 mm 
• 18 stuks 72 x 25 mm
• Materiaal: plastic
• Doos à 6 navullingen

111679 Salvequick plastic pleisters (6036)

Salvequick vingertop pleisters
• 15 stuks 87 x 58 mm
• Materiaal: 100% textiel
• Voor betere hechting op de vingertop
• Doos à 6 navullingen

111674 Salvequick vingertoppleisters (6454)
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Cederroth oogspoelfles
Oogspoelfles gevuld met 500 ml steriele, 
gebufferde keukenzoutoplossing voor eenmalig 
gebruik. Het oogbadje stuurt zoveel mogelijk 
vloeistof naar het oog zonder overmatige verspilling 
en draagt er ook toe bij dat het oog open wordt 
gehouden. De stofkap vormt een deel van de flacon 
en doet tevens dienst als openingsmechanisme. 
De gebufferde oogdouche neutraliseert spatten 
van zuren of basen, terwijl de gevaarlijke substanties 
tegelijkertijd worden verdund en weggespoeld.
• Afmeting: 6,6 x 23,5 cm
• Houdbaarheid: 4,5 jaar vanaf productiedatum
• Verpakt per 2 stuks

154384 Cederroth 2 oogspoelflessen (725200)
113241 Cederroth wandhouder (7200)

Cederroth oogspoelampullen 
in dispenser
• Oogspoelampullen 10 x 20 ml in dispenser
• Fysiologisch NaCl 0,9% steriel
• Afmeting: 2 x 2,5 x 22,2 cm

158844 Cederroth oogspoelampullen in dispenser (723000)

Cederroth oogspoelampullen 
voor eerstehulpstation
• Oogspoelampullen 12 x 20 ml
• Fysiologisch NaCl 0,9% steriel
• Afmeting: 7 x 6,3 x 11,8 cm
• Geschikt voor eerstehulpstation 490900

158845 Cederroth oogspoelampullen (724000)

Barikos oogspoelfles
Oogspoelfles gevuld met 620 ml water.
Het water is met behulp van
gammastraling kiemvrij gemaakt. De
inhoud van de fles is twee jaar houdbaar,
zolang de fles ongeopend is. De uiterste
gebruiksdatum is vermeld op het zegel.
Na gebruik de fles vervangen door een
nieuwe. De Barikos oogspoelfles is een
gemakkelijk te hanteren knijpfles,
speciaal ontwikkeld voor deze
toepassing. De sproeistraal is zacht,
breed en effectief.

113246 Barikos oogspoelfles 620 ml
113247 Barikos oogspoelfles zonder inhoud
113243 Barikos wandhouder 1 oogspoelfles, draadmodel
113244 Barikos wandhouder 1 oogspoelfles, kunststof
113245 Barikos wandhouder 2 oogspoelflessen, kunststof

Voorkom verrassingen!

Kom in geval van nood niet voor verrassingen te
staan. Neem bij een ooggevaarlijk karwei altijd een
gevulde oogspoelfles mee en zet een
veiligheidsbril op. Uw ogen zijn een kostbaar bezit.

TIP

Oogspoelflessen

Cederroth zakformaat oogdouche
• Inhoud oogdouche: 235 ml
• Afmeting oogdouche: 6,6 x 16 x 4,5 cm
• Houdbaarheid: 4,5 jaar vanaf

productiedatum
• Houder is voorzien van riemlus

150262 Cederroth zakformaat oogdouche (7221)
150263 Cederroth holster van nylon met riemlus (720300) voor 7221

Tobin oogspoelfles
• Op elke fles staat een 

houdbaarheidsdatum
• Steriele vloeistof met 0,9% 

zoutoplossing die onmiddelijk inzetbaar is
• Inhoud: 1 liter
• Afmeting: 390 x 200 x 100 mm

113509 Tobin oogspoelstation inclusief 2 flessen
113502 Tobin oogspoelflessen, 2 stuks
113506 Tobin oogspoelflessen, 5 stuks
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Evacuatie

Evac Chair
Ideaal hulpmiddel om mensen die moeilijk ter been zijn over trappen te evacueren,
wanneer men in noodsituaties geen gebruik mag maken van de lift.
• Door één persoon te bedienen
• Transport vindt plaats zonder de trap te blokkeren, 

geen blokkade van de noodtrap
• Binnen enkele seconden gebruiksklaar
• Past in elk veiligheidsplan
• Een draagvermogen tot 182 kilogram
• Licht
• Supersterke nylon pocketzitting 

met PVC-coating
• Afwerking met textuur 

voor verbeterde houvast
• Verstelbaar glijsysteem voor

hoofdsteun en voorhoofdsteun
• Gedempte banden, bestand 

tegen zware belasting
• Beklede buizen aan achterzijde en

rondom zitting
• Veiligheidsriem met snel te openen sluiting
• Duidelijke instructies permanent

afgedrukt op achterzijde zitting
• Gewicht: nog geen 10 kilogram

115410 Evac Chair inclusief naamplaat, afdekhoes en ophangbeugels
132356 Evac Chair afdekhoes
132353 Evac Chair glijriemen
132431 Evac Chair roller
132911 Evac Chair training voor 6 personen
132355 Evac Chair muurbevestigingshaken

Meer informatie

Om veilig om te gaan met een Evac Chair en
brancard is het verstandig om een training te
volgen om deze artikelen op de juiste manier te
gebruiken. Intersafe Services B.V. kan deze
trainingen verzorgen.
Intersafe levert verschillende brancards.
Voor meer informatie hierover kunt u contact
opnemen met uw Customer Service
medewerker.

TIP

Communicatieapparatuur

Kenwood Portofoon TK-3301
De Kenwoord Protalk TK-3301 is meteen na aankoop 
gebruiksklaar.  De TK-3301 functioneert prima in een 
lawaaierige omgeving en wordt geleverd met alle 
nodige accessoires, zoals een snellader en een 
krachtige Li-ion batterij.
• Zendbereik tot 5 km (afhankelijk van

omgeving)
• PMR446, licentievrij
• Compact, robuust en functioneel
• 16 kanalen
• Veelzijdige signalering
• Accu
• Snellader KSC-35
• Antenne
• Riemclip

133035 Kenwood portofoon TK-3301 accu en snellader KSC-35
155570 Kenwood multilader (6-voudig) KSC-356 voor portofoon TK-3301



Bedrijfshulpverlening

AED apparatuur/BHV- en calamiteitenuitrusting

388

B
e

d
ri

jf
sh

u
lp

ve
rl

e
n

in
g

AED View

Lifeline AED Defibtech View
Het is de eerste en enige AED voorzien van een interactief en fullcolour display dat 
de gebruiker met behulp van video's stap-voor-stap uitlegt 
hoe te reanimeren, beademen en defibrilleren. 
U kunt er van op aan dat het apparaat 
eenvoudig te onderhouden is en altijd direct 
klaar is voor gebruik.
• Zeer eenvoudige en snelle bediening
• Reanimatie begeleiding met full color scherm 

(beelden en tekst) en duidelijke stem
• Hoge stof- en waterbestendigheid (IP55)
• Geavanceerde zelftests
• Snelle laadtijd: maximaal 4 seconden

(van analyse tot schok)
• Leverbaar in de volgende talen:

Nederlands, Engels, Duits en Frans

154859 Lifeline AED Defibtech View
154863 Lifeline AED Defibtech View elektroden volwassenen
154864 Lifeline AED Defibtech View elektroden kinderen
154860 Lifeline AED Defibtech View draagtas
154861 Lifeline AED Defibtech View datakaart
154862 Lifeline AED Defibtech View batterij

Defibtech Lifeline 
indoor wandkast
• Materiaal: staal
• Kleur: grijs
• Afmeting: 40 x 40 cm
• Met akoestisch alarm

150260 Defibtech Lifeline indoor wandkast

Armbanden

Armbanden

112541 Armband geel, BHV
112542 Armband geel, ONTRUIMER
112544 Armband geel, EHBO

AED Lifeline

Lifeline AED Defibtech
De Defibtech Lifeline AED onderscheidt zich als een uiterst betrouwbare AED, die zich kenmerkt door zijn 
robuustheid en gebruiksvriendelijkheid. Ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen van professionele en 
leken hulpverleners. De Lifeline AED is een direct gebruiksklare AED. 
• Eenvoudige en snelle bediening 
• Hoge water- & stofbestendigheid (IP54) 
• Reanimatie feed back
• Geavanceerde zelftests 
• Kosteloze software updates 
• Gratis event report software
• De safeset is inclusief masker, schaar, scheermesje, 2 paar handschoenen en een handdoekje
• Defibtech Lifeline AED is leverbaar in de volgende talen: Nederlands, Duits, Engels en Frans

132416 Lifeline AED Defibtech unit Nederlandstalige halfautomaat inclusief batterijen en electroden
153566 Lifeline AED Defibtech volautomaat inclusief batterijen en electroden
132915 Lifeline AED Defibtech set elektroden
132417 Lifeline AED Defibtech ophangbeugel
132917 Lifeline AED Defibtech data geheugenkaart, audio en ECG
132916 Lifeline AED Defibtech tas met safeset
133041 Lifeline AED Defibtech draagtas
134363 Lifeline AED Defibtech draag- rugtas inclusief safeset
151434 Batterij 9 volt, Lithium
151346 Batterij unit Defibtech
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Vluchtmaskers

Megafoon

Megafoon JE-303 SW
• Met traploos instelbare geluidssterkte 
• Reikwijdte 500 meter 
• Waterbestendige behuizing
• Met sirene en opnamefunctie
• Vermogen 25 Watt 
• Lengte 315 mm 
• Trechter 190 mm 
• Gewicht circa 0,9 kilogram
• Werkt op penlite batterijen (worden niet

meegeleverd)

112877 Megafoon JE-303 SW

Reddingshamer

Martor reddingshamer Salvex
Gordelsnijder en reddingshamer gemaakt uit 
glasvezel-versterkt rood polyamide met een 
slagpunt uit speciaal gehard staal. Deze slaat 
zonder problemen het zijraam van de auto in. 
Wordt geleverd met een zwart houdertje voor 
bevestiging in de auto.

113017 Reddingshamer Martor Salvex

Opbergtassen

Opbergtas
• Materiaal: perlon/nylon
• Kleur: oranje met zwarte banden
• Afmeting: 50 x 27 x 37 cm
• Met draagbanden
• Met houder voor naamplaatje

111647 Opbergtas persoonlijke uitrusting

Opbergtas
• Materiaal: nylon
• Kleur: marine
• Afmeting: 50 x 30 x 40 cm
• Met draagbanden 
• Zonder houder voor naamplaatje
• Zonder zijvakken

111645 Opbergtas persoonlijke uitrusting

Wilt u meer weten

over vluchtmaskers? Kijk dan op pagina 214 in het hoofdstuk
Adembescherming.

TIP
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Inspectielampen

Peli Mitylite 1965Z0
• Norm: II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90°C Da 
• Certificaat: TRAC10ATEX11241X
• ATEX zone 0
• Materiaal: ABS behuizing
• Gewicht: 54 gram
• Kleur: geel
• Explosieveilige zaklamp 

met LED Verlichting
• Waterbestendig
• Draaischakelaar
• Gebruiksduur circa 4 uur
• Straalafstand 51 meter
• Maximale straalintensiteit 756 cd 
• Levensduur LED lamp circa 50.000 uur
• Wordt inclusief 2x AAA batterijen geleverd

159564 Zaklantaarn Peli Mitylite 1965Z0
159590 Batterij 1.5V AAA-cell (potlood) MN2400

Peli Mitylite 1900Z1
• Norm: II 2 G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C 
• Certificaat: ITS09ATEX26184X
• ATEX zone 1
• Materiaal: ABS behuizing
• Gewicht: 45 gram
• Kleur: zilvergrijs
• Explosieveilige zaklamp 

met Xenon verlichting
• Waterbestendig
• Draaischakelaar
• Gebruiksduur circa 1 uur 30 minuten
• Straalafstand 45 meter
• Maximale straalintensiteit 571 cd
• Lichtopbrengst 11 lumen
• Wordt inclusief 2x AAA batterijen geleverd

159555 Zaklantaarn Peli Mitylite 1900Z1
159590 Batterij 1.5V AAA-cell (potlood) MN2400
160298 Vervanglamp Xenon 1904 MOD

Bright Star 200301
• Verpakt in blister
• Norm: II 2 G EEX ib e IIB T3
• ATEX zone 1, T-3 gekeurd
• Materiaal: ABS behuizing
• Kleur: oranje
• Explosieveilige zaklamp 

met Xenon verlichting
• Tot 10 meter waterdicht
• Aan- uitschakelaar op 

de achterzijde
• Brandduur circa 4 uur
• Wordt exclusief 2x AA 

batterijen geleverd

127311 Zaklantaarn Bright Star 200301
159588 Batterij 1.5V AA-cell (penlite) MN1500
159595 Vervanglamp voor 2AA responder

Overige uitrusting

BHV uitrusting standaard
Standaard pakket ten behoeve van de uitrusting 
van de bedrijfshulpverlener. De exacte samenstelling 
van het pakket hangt uiteraard af van de aanwezige risico's. 
De standaard uitrusting gaat uit van de gemiddelde 
situatie en bestaat uit:
• Oranje opbergtas 
• Euroguard helm, kleur geel 
• Leren kinriem 
• BHV vest vlamvertragend, kleur oranje 
• Leren werkhandschoenen 
• Ruimzichtbril uvex 9301-714 
• Set FM clips 
• Bright star zaklantaarn 2618 
• Batterijen   
• Alle artikelen zijn uiteraard ook los

verkrijgbaar

K114759 BHV uitrusting standaard
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Hoofdlampen

HeadsUp Lite 2610Z1
• Norm: II 2 G Ex ia IIB T4
• Certificaat: ITS09ATEX26185X
• ATEX zone 0
• Materiaal: behuizing en lens 

van polycarbonaat
• Waterbestendig
• Gebruiksduur circa 19 uur hoog 

en 47 uur laag
• 3 LED's
• Levensduur LED lamp circa 50.000 uur
• Straalafstand: 28 meter
• Maximale straal intensiteit 194 cd
• 2 banden (stof en rubber)
• Wordt inclusief 3x AAA batterijen

geleverd

133852 Hoofdlamp HeadsUp Lite 2610Z1
159590 Batterij 1.5V AAA-cell (potlood) MN2400

HeadsUp 2690Z0
• Norm: II 2 G Ex ib IIC T4
• Certificaat: Epsilon 07ATEX2168X
• ATEX zone 0
• Materiaal: behuizing van ABS 

en lens van polycarbonaat
• Waterbestendig
• Gebruiksduur circa 10 uur en 30 minuten
• Levensduur LED lamp circa 50.000 uur
• Straalafstand circa 81 meter
• Maximale straal intensiteit 1664 cd
• 2 banden (stof en rubber)
• Wordt inclusief 3x AAA batterijen

geleverd

152853 Hoofdlamp HeadsUp 2690Z0
159590 Batterij 1.5V AAA-cell (potlood) MN2400

Pixa 1
Lamp waardoor men de handen vrij houdt om te werken. 
De Pixa 1 kan worden gedragen op het hoofd met een hoofdband, 
bevestigd worden op een helm of op de grond worden geplaatst.
• Norm: CE0080, Ex II 3 GD, 

Ex nAnL IIB T4 Zone 2
• ATEX Zone 2
• Universele en robuuste werklamp
• Eén verlichtingsniveau, brede straal
• Ontworpen voor gebruik op korte afstand
• Aangepast voor het werken binnen handbereik
• Compatibel met alkaline batterijen, met

herlaadbare Ni-MH en Ni-Cd batterijen
en lithium batterijen

• Kleur: zwart/geel
• Verlichting op 15 meter gedurende 

12 uur reserve verlichting wanneer 
de batterijen bijna opgebruikt zijn,
verlichting op 5 meter gedurende
minimaal 10 uur

• LED verlichting
• Wordt inclusief 2x AA batterijen geleverd

154000 Hoofdlamp Pixa 1
159588 Batterij 1.5V AA-cell (penlite) MN1500
159557 Pixa plaatje + rubberen hoofdband compatibel met alle helmen
159556 Pixa opbergzakje compatibel met alle Pixa hoofdlampen

Pixa 2
Lamp waardoor men de handen vrij houdt om te werken. 
De Pixa 2 kan worden gedragen op het hoofd met een hoofdband, 
bevestigd worden op een helm of op de grond worden geplaatst.
• Norm: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4 Zone 2
• ATEX zone 2
• Compatibel met alkaline batterijen, met

herlaadbare Ni-MH en Ni-Cd batterijen
en lithium batterijen

• Twee verlichtingsniveaus: 
niveau geschikt voor werken binnen
handbereik: de gemengde lichtbundel
biedt een brede en homogene basis,
verlichting op 15 meter gedurende 
12 uur (25 lumen)

• Niveau geschikt voor verplaatsingen: 
gemengde lichtbundel met een gefocusseerde 
component bovenin de lichtbundel, om zich 
moeiteloos in de goede richting te begeven, 
verlichting op 30 meter gedurende 6 uur 
(40 lumen)

• Gewicht:(met de batterijen): 160 gram
• Kleur: zwart/geel
• LED verlichting
• Wordt inclusief 2x AA batterijen geleverd

154001 Hoofdlamp Pixa 2
159588 Batterij 1.5V AA-cell (penlite) MN1500
159557 Pixa plaatje + rubberen hoofdband compatibel met alle helmen
159556 Pixa opbergzakje compatibel met alle Pixa hoofdlampen

Vervolg >>>
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Zaklantaarn met keur ATEX zone 0-1

Peli Stealthlite 2410Z0 Recoil
• Norm: II 1 G Ga Ex ia IIC T4, 

II 1 D Da Ex iaD 20 IP66 T83°C 
• Certificaat: ITS09ATEX26183X
• ATEX zone 0
• Materiaal: behuizing van ABS
• Lens van polycarbonaat
• Waterbestendig
• Gebruiksduur circa 7 uur en 30 minuten
• Straalafstand circa 161 meter
• Maximale straalintensiteit 6500 cd
• Levensduur LED lamp circa 50.000 uur
• Wordt exclusief 4x AA batterijen geleverd

159583 Zaklantaarn Peli Stealthlite 2410Z0 Recoil LED
159588 Batterij 1.5V AA-cell (penlite) MN1500

Pixa 3
Lamp waardoor men de handen vrij houdt om te werken. De Pixa 3 kan worden
gedragen op het hoofd met een hoofdband, bevestigd worden op een helm of op de
grond worden geplaatst.
• Norm: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4 Zone 2
• ATEX zone 2
• Compatibel met alkaline batterijen, met herlaadbare Ni-MH en Ni-Cd batterijen en

lithium batterijen
• Drie verlichtingsniveaus: niveau geschikt voor werken binnen handbereik: brede

en homogene lichtbundel, verlichting op 15 meter gedurende 12 uur (25 lumen)
• Niveau geschikt voor verplaatsingen: gemengde lichtbundel met een

gefocusseerde component om zich moeiteloos in de goede richting te begeven,
verlichting op 30 meter gedurende 6 uur (40 lumen)

• Niveau geschikt om ver te zien: zeer 
gefocusseerde lichtbundel, verlichting op 55 meter 
gedurende 3 uur (50 lumen)

• Gewicht met batterijen: 160 gram
• Kleur: zwart/geel
• LED verlichting
• Wordt inclusief 2x AA batterijen geleverd

154002 Hoofdlamp Pixa 3
159588 Batterij 1.5V AA-cell (penlite) MN1500
159557 Pixa plaatje + rubberen hoofdband compatibel met alle helmen
159556 Pixa opbergzakje compatibel met alle Pixa hoofdlampen

>>> Vervolg Hoofdlampen

Pixa serie

Deze hoofdlampen kunnen direct op het hoofd
gedragen worden, maar kunnen ook bevestigd
worden aan een helm met de meegeleverde
bevestigingsplaat.

TIP

Peli Sabrelite 2010Z1 Recoil LED
• Norm: II 2 G Ex e ib IIC T4 (Energizer only), T3 
• ATEX zone 0
• Materiaal: behuizing van ABS
• Gewicht zonder batterijen: 150 gram 
• Gewicht zonder batterijen: 380 gram
• Kleur: zilvergrijs
• Draaischakelaar
• Lens van polycarbonaat
• Waterbestendig
• Gebruiksduur circa 32 uur
• Straalafstand circa 144 meter
• Maximale straalintensiteit 5189 cd
• Levensduur LED lamp circa 50.000 uur
• Wordt exclusief 3x C alkaline 

batterijen geleverd

159558 Zaklantaarn Peli Sabrelite 2010Z1 Recoil LED
159585 Batterij 1.5V C-cell (Engelse staaf) MN1400



Bedrijfshulpverlening

Verlichting

393www.intersafe.eu

B
e

d
ri

jf
sh

u
lp

ve
rl

e
n

in
g

Peli Stealthlite Rechargeable
2460Z1 Recoil LED
• Norm: II 2 G Ex ib IIC T4 
• Certificaat: Epsilon 07ATEX2168X
• ATEX zone 1
• Materiaal: behuizing van ABS
• Kleur: zilvergrijs
• Lens van polycarbonaat
• Waterbestendig
• Inclusief 230V lader en accu
• Laadduur 2 uur
• Gebruiksduur circa 4 uur en 30 minuten
• Straalafstand circa 153 meter
• Maximale straalintensiteit 5828 cd
• Levensduur LED lamp circa 50.000 uur

159587 Zaklantaarn Peli Stealthlite Rechargeable 2460Z1 Recoil LED
159586 Kabel met sigarettenplug 12V
160299 Kabel voor directe aansluiting 12V
159584 Batterij Peli 2469 NiMH voor de 2460 Stealthlite oplaadbaar

Bright Star Razor 60102 LED
• Norm: II 1 GD Exia IIC T4 iaD T135C
• ATEX zone 0
• Kleur: oranje
• Waterbestendig
• Gebruiksduur 100 uur
• Lichtopbrengst 60 lumen
• Levensduur LED lamp circa 30.000 uur
• Wordt exclusief 2x AA batterijen geleverd

152855 Zaklantaarn Bright Star Razor 60102 LED
159588 Batterij 1.5V AA-cell (penlite) MN1500
159592 Clip Razor voor artikel 152855

Peli Sabrelite 2000Z1
• Norm: II 2 G Ex e ib IIC T4 (Energizer), 150°C
• Certificaat: ITS09ATEX26181X
• ATEX zone 1
• Materiaal: behuizing van ABS
• Gewicht met batterijen: 360 gram
• Kleur: zilvergrijs
• Lengte: 19,8 cm
• Lens van polycarbonaat
• Waterbestendig 
• Gebruiksduur circa 6 uur
• Straalafstand circa 177 meter
• Maximale straalintensiteit 7852 cd 
• Draaischakelaar
• Wordt exclusief 3x C 

alkaline batterijen geleverd
• Perfect voor professionals die werken in 

gebieden met een hoog explosiegevaar
zoals in de chemische, farmaceutische,
energie-, olie en gas-, en
brandbestrijdingsindustrie.

159624 Zaklantaarn Peli Sabrelite 2000Z1
159585 Batterij 1.5V C-cell (Engelse staaf) MN1400
159625 Vervanglamp voor Peli Sabrelite 2000Z1

Bright Star Responder 200201
• Norm: II 2 G EEX ib e IIB T3
• ATEX zone 1
• Materiaal: behuizing van ABS
• Gewicht: 225 gram zonder batterijen
• Kleur: oranje
• Lens van polycarbonaat
• Xenon verlichting
• Waterdicht tot 30 meter
• Gebruiksduur circa 5 uur en 40 minuten
• Schakelaar aan achterzijde
• Wordt exclusief 2x C alkaline 

batterijen geleverd

111655 Zaklantaarn Bright Star Responder 200201
111651 Batterij Procell Duracell Alkaline 1,5V C-cell (Engelse staaf)
130947 Vervanglamp Bright Star 200201, per stuk

ATEX richtlijn

Wist u dat de ATEX richtlijn van toepassing is
op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar
kan heersen? Meer informatie leest u in de
introductietekst van dit hoofdstuk.

TIP
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Peli Remote Area Lighting 9430
• Gewicht: 10,3 kilo
• Kleur: geel
• Inclusief 220V lader en accu
• Belichtingsduur 15 uur helderheid van 2000 lumen
• Onderhoudsvrije LED-array met

verwachte levensduur van 50.000 uur 
• Volledig uitschuifbare mast met 360

graden draaiende kop
• Waarschuwingssysteem voor lage

batterijspanning
• Waterdichte rubberen

activeringsschakelaar 
• Vergrendeling voor uitgeschoven mast
• Laadduur 6 uur

160344 Area Lighting Peli Remote 9430
159600 Standaard rugzak 9432
159599 Voertuigoplader 9436 12-24V
159545 Peli kist

Zaklantaarn zonder keur

Bright Star 2618
• Gewicht: 160 gram zonder batterijen
• Slagvast lamphuis 
• Wordt exclusief 2x D batterijen geleverd

111653 Zaklantaarn Bright Star 2618
159543 Batterij 1.5V D-cell (grote staaf) MN1300
130946 Vervanglamp Bright Star 2618

Area lightning

Peli Remote Area Lighting 9440
Het 9440 Remote Area Lighting systeem is het meest innovatieve belichtingssysteem
tot op heden. Zo beschikt het over een uitstekende mobiliteit om ravijnen, 
rivieroevers, etc. te verlichten, waar belichtingssystemen aangedreven door een
generator dus niet kunnen worden gebruikt.
Als de mast is opgesteld, bereikt deze
een hoogte van 2 meter. Hierdoor belicht
het systeem over lage obstakels die
traditionele lantaarns zouden hinderen. 
Dankzij een spreidingshoek van 120
graden en tot wel 2.400 lumen 
wordt het gehele noodgebied verlicht
voor een veilige en snelle handeling. 
Het 9440 Remote Area Lighting 
vereist geen onderhoud en gebruikt zeer
sterke LED-lampmodulen en NiMH-
batterijen voor een continue verlichting
van maximaal 6 uur.
• Gewicht: 7,3 kilogram
• Kleur: geel
• Grootte: 20 x 95 cm (gesloten)
• LED verlichting
• Wordt inclusief batterij geleverd, 

deze is niet los verkrijgbaar

159598 Area Lighting Peli Remote 9440

Peli Remote Area Lighting 9435
• Norm: Ex II 3 G Ex ic IIC T4
• ATEX zone 2
• Materiaal: behuizing van ABS
• Gewicht: 10 kilo
• Kleur: oranje
• Lens van polycarbonaat
• Inclusief 230V lader en accu
• Waterbestendig
• Gebruiksduur circa 10 uur laag / 5 uur hoog
• Hoogte mast uitgeschoven 82 cm
• LED verlichting
• Laadduur batterij 8 uur
• Lichtopbrengst: 1500 lumen hoog /

750 lumen laag

159597 Area Lighting Peli Remote 9435
159600 Standaard rugzak 9432
159599 Voertuigoplader 9436 12-24V
159545 Peli kist
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LED lampen

Wist u dat een LED lamp veel meer uren licht
kan geven dan een normale lamp voordat hij
defect gaat? Een LED lamp kan 20.000 tot
40.000 branduren mee gaan. En een normale
lamp slechts 1.000 branduren. Een LED lamp
wordt daarnaast nauwelijks warm en is tril- en
schokbestendig.

TIP

Maglite

Maglite Mini
• Lengte 14,5 cm
• Voorzien van een vervanglamp 

in de bodemdop
• Wordt inclusief 2x AA batterijen geleverd
• Verpakt in presentatiedoosje

160114 Staaflamp Maglite Mini
159588 Batterij 1.5V AA-cell (penlite) MN1500
159744 Vervanglamp krypton Maglite Mini AA/AAA (blister)
159602 Nylon riem holster Maglite Mini AA
159601 Lederen holster lang Maglite Mini AA

Maglite 2D cell
• Materiaal: aluminium behuizing
• Kleur: zwart
• Afmeting: 25 cm
• 14 uur levensduur batterij 36 uur

levensduur lamp 
• Mogelijkheid voor plaatsing van een

vervanglamp in de bodemdop
• Ideaal voor gebruik in de industrie, 

door brandweer en politie en door
beveiligingsbedrijven

• Wordt exclusief 2x D-cell batterijen
geleverd

128041 Staaflamp Maglite 2D cell
159543 Batterij 1.5V D-cell (grote staaf) MN1300
160347 Vervanglamp krypton 4-cell KPR113

Maglite 3D cell
• Materiaal: aluminium behuizing
• Kleur: zwart
• Afmeting: 32 cm
• Gebruik batterijen: 14 uur 
• Gebruik lampje: 36 uur 
• Zelfreinigende roterende schakelaar
• Ideaal voor gebruik in de industrie, 

door brandweer en politie en door
beveiligingsbedrijven

• Voorzien van een vervanglamp in 
de bodemdop

• Wordt exclusief 3x D-cell batterijen
geleverd

159603 Staaflamp Maglite 3D cell
159543 Batterij 1.5V D-cell (grote staaf) MN1300
160346 Vervanglamp krypton 3-cell KPR103

Maglite 4D cell
• Materiaal: aluminium behuizing
• Kleur: zwart
• Afmeting: 38 cm
• 15 Uur levensduur batterij 36 uur 

levensduur lamp 
• Voorzien van reservelamp in bodemdop
• Ideaal voor gebruik in de industrie, door

brandweer en politie en door
beveiligingsbedrijven

• Wordt exclusief 4x D-cell batterijen
geleverd

159614 Staaflamp Maglite 4D cell
159543 Batterij 1.5V D-cell (grote staaf) MN1300
160347 Vervanglamp krypton 4-cell KPR113 

Maglite LED 2D
• Materiaal: aluminium behuizing
• Kleur: zwart
• Wordt geleverd exclusief D-cell

batterijen
• De LED lamp heeft een levensduur 

van circa 50.000 branduur
• Ideaal voor gebruik in de industrie, 

door brandweer en politie

160348 Staaflamp Maglite LED 2D
159543 Batterij 1.5V D-cell (grote staaf) MN1300

Maglite charger oplaadbaar
• Materiaal: aluminium behuizing
• Afmeting: 32 cm
• Inclusief halogeen lampje
• 8 x 2 muurbevestigingsbeugels
• Inclusief 230V en 12V lader en accu

voor het opladen in voertuigen
• Voorzien van een vervanglamp in de

bodemdop

112539 Staaflamp Maglite charger oplaadbaar
159740 Batterij NiMh voor model 4019/2019
159741 Vervanglamp halogeen voor maglite charger 6V, 11W
159652 Riemhouder Maglite D-cell
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Waarschuwingslampen

Waarschuwingslamp met fotocel
Te gebruiken bij wegwerkzaamheden
en/of obstakels.
• Met geel knipperlicht 
• Speciale fotocel, in te schakelen met

meegeleverde sleutel, zodat de lamp 
bij schemer automatisch aan gaat

• Inclusief 2 sleutels en 2 blokbatterijen

112882 Waarschuwingslamp met fotocel
111654 Blokbatterij 6V

Handlampen

Bright Star Worksafe 2206
De Bright Star handlamp is een
industriële bloklamp met een handvat
geschikt voor werkhandschoenen. 
• Waterdicht, blijft drijven 
• Slagvast kunststofhuis 
• Krypton lampje 
• 200 yard bundel projectie 
• Schakelaar bescherming
• Kleur: oranje
• Wordt exclusief 6V blokbatterij geleverd

111663 Handlamp Bright Star Worksafe 2206
159591 Batterij 6.0V blokbatterij met veer voor handlampen
160297 Batterij carrousel voor Bright Star 2206 4D-cell
160347 Vervanglamp krypton 4 cell KPR113 

Peli 9410 oplaadbaar
• Kleur: geel
• 120° Draaiende kop
• Verlichtingsduur: 4,45 uur (laag)/1,30 uur (hoog)
• Indicator voor batterijstatus
• Schakelaar voor 3 modi (hoog, 

laag, knipperend)
• Met 1.360 gram en 741 lumen is de

nieuwe 9410 LED-lantaarn krachtig 
en toch licht

• Vier LEDs, gevoed door NiMH-
batterijen van de nieuwste generatie,
verlichten een afstand van 416 meter

• Wordt inclusief oplaadbare batterij
geleverd, deze is niet los verkrijgbaar

159589 Handlamp Peli 9410 oplaadbaar

Bright Star Lighthawk 07850 oplaadbaar
• Kleur: oranje
• Voorzien van Li-ion accu, 

laadduur 3,5 uur
• Inclusief accu en ophangbaar

laadstation
• Draaibare kop
• LED batterij status indicator
• Waterbestendig
• 265 lumen lichtopbrengst
• Inclusief schouderband

160349 Handlamp Bright Star Lighthawk 07850 oplaadbaar
160296 Vervanglamp XPR12 12W voor 4 en 6 Cell
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Batterijen

Batterijen
Een goede lamp is alleen bedrijfszeker
met een kwaliteitsbatterij. De volgende
batterijen zijn geschikt voor gebruik in de
lampen uit ons assortiment.

159585 Batterij 1.5V C-cell (Engelse staaf) MN1400
159543 Batterij 1.5V D-cell (grote staaf) MN1300
159588 Batterij 1.5V AA-cell (penlite) MN1500
159591 Batterij 6.0V blokbatterij met veer voor handlampen
111651 Batterij Procell Duracell Alkaline 1,5V C-cell (Engelse staaf)
111650 Batterij AA-cell, 1.0V (penlite) Procell Duracell Alkaline
111652 Batterij 1.5V D-cell (grote staaf) Procell Duracell Alkaline
112883 Batterij 4.5V (platte batterij) Procell Duracell Alkaline
112884 Batterij 9.0V (stapelbatterij) Procell Duracell Alkaline
111654 Blokbatterij 6V

Blusdekens

Life Safety FiXXeo blusdeken
De FiXXeo brandblusdeken is snel door
zijn handige handgrepen. U heeft in één
simpele trekbeweging de blusdeken
gebruiksklaar. Veilig door de afmeting van
110 x 130 cm van het blusdoek en door
de vaste, harde handgrepen is de
gebruiker optimaal beschermd tegen de
brand. Overal te gebruiken doordat u
alleen met twee handen de blusdeken
snel en veilig uit de ronde houder trekt.
Gebruiksonderzoeken tonen aan dat de
FiXXeo sneller te gebruiken is dan de
standaard blusdekens zodat het vuur
eerder en veiliger geblust is.
• Norm: EN 1869
• Afmeting: 110 x 130 cm

152161 Life Safety FiXXeo blusdeken

Bridela blusdeken
De Bridela blusdeken is een effectief
hulpmiddel voor het blussen van een
beginnende brand.
• Norm: EN 1869
• Felrode opbergetui van stevig PVC-doek 
• De klep met klittenbandsluiting aan de

onderkant is met één beweging te
openen, waarna de blusdeken direct
naar buiten komt

• Geproduceerd uit een speciaal
geweven glasdoek, die de
zuurstoftoevoer van de brandhaard
afsluit, zodat het vuur dooft

• Klaar voor gebruik 
• Aan de buitenkant voorzien van een

duidelijke gebruiksaanwijzing

111691 Bridela blusdeken, 120 x 120 cm
111690 Bridela blusdeken, 180 x 120 cm
111689 Bridela blusdeken, 180 x 180 cm
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Brandmiddelen

Brandklassen Voorbeelden Kenmerk Water Sproei Poeder Koolzuur Chemisch Blusstof Schuim
schuim ABC sneeuw blusgas speciaal voor specifiek

metaalbranden "F"
Artikelnummers 132888 132891 132894 Vraag uw contactpersoon 132887
Intersafe 132889 132892 132895 om meer informatie

132890 132893

Vaste stoffen • Hout Oppervlakte brand ++ ++ ++ - + -- --

• Papier

• Textiel Gloed- en kernbrand ++ + + -- -- -- --

• Kunststoffen

Vloeistoffen • Koolwaterstoffen A-polair G ++ ++ + + -- --

(benzine, olie, enz.) (niet met water 

• Smeervetten, smeerolie vermengbaar)

• Bij verhitting vloeibaar wordende 

stoffen zoals was, kaarsvet, etc. Polair (met water -- ++ ++ + + -- --

• Alcoholen en ketonen (o.a. aceton) vermengbaar)

• Verf, lijm, oplosmiddelen  

Gassen • Propaan, butaan -- -- ++ - - -- --

• Aardgas

• LPG

• Acetyleen

Metalen • Aluminium G G G G G ++ G

• Magnesium

• Natrium

• Kalium

Vetten • Bakolie, frituurvet G - -- -- -- -- ++

(bijzonder kenmerk: de klasse F

omvat door overhitting tot 

zelfontbranding gekomen oliën 

en vetten)

++ Zeer goed bruikbaar

+ Bruikbaar

- Matig bruikbaar

-- Niet bruikbaar

G Gevaarlijk

Tabel brandblussers

A

B

C

D

F

Bron: Smeba
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Poederblusser
Bluspoeder is een zeer effectief, multi-functioneel 
brandbestrijdingsmiddel. Poederblussers zijn, 
behalve voor klasse A- en B-branden, ook geschikt 
voor klasse C-branden waarbij gassen als propaan, 
butaan en aardgas betrokken zijn. 
Het poeder is niet geleidend en daarom 
bovendien geschikt voor beveiliging van 
elektrische installaties en apparatuur. 
De poederblussers zijn te gebruiken tussen 
de temperatuurgrenzen - 20°C en + 60°C.
• Norm: NEN EN 3
• Verstoort het verbrandingsproces, 

waardoor het vuur snel onder controle is
• In permanente drukuitvoering te

verkrijgen in de uitvoeringen 2, 6 en 9
kilogram

• Met een inwendig CO2 patroon in een 6
kilogram en 9 kilogram uitvoering

132891 Poederblusser 2 kilogram ABC
132892 Poederblusser 6 kilogram ABC
132893 Poederblusser 9 kilogram ABC

Brandmiddelen

Koolzuursneeuwblusser
Vooral geschikt voor brandende
vloeistoffen en elektriciteitsbranden,
klasse B.
• Norm: NEN EN 3
• Werkt met een niet-giftig gas, dat geen

schade toebrengt aan gevoelige
apparatuur en materialen

• Lichtmetalen cilinder is goedgekeurd
door de Dienst voor het Stoomwezen

• Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 2 en
5 kilogram

132894 Koolzuursneeuwblusser 2 kilogram B
132895 Koolzuursneeuwblusser 5 kilogram B

Sproeischuimblusser
Geschikt voor brandklasse A en B. 
Deze blussers zijn inzetbaar in veel
voorkomende situaties zoals
kantoorruimte, winkelbedrijven en
woningen. Tevens zijn deze blussers
geschikt voor het blussen van onder
spanning staande apparatuur 
(35kV getest).
• Norm: NEN EN 3
• De nieuwe spuitmond zorgt voor een

effectievere verspreiding en een betere
dekking van het schuim, ook als de
blussers door minder ervaren
gebruikers gehanteerd worden 

• In permanente drukuitvoering te
verkrijgen in de uitvoeringen 
2, 6 en 9 liter

132888 Sproeischuimblusser 2 liter AB, inclusief beugel
132889 Sproeischuimblusser 6 liter AB, inclusief beugel
132890 Sproeischuimblusser 9 liter AB, inclusief beugel
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Hygiëne

Goede persoonlijke hygiëne is een voorwaarde voor het welzijn van uw medewerkers maar het is ook essentieel voor een kwalitatief productieproces. Hygiëne mag daarom
allerminst een sluitpost zijn.

Hygiëne richt zich op twee zaken: persoonlijke hygiëne van medewerkers en hygiëne
rond het productieproces. In bijvoorbeeld de (petro)-chemische en zware industrie
speelt vooral het eerste aspect. In onder andere de voedingsindustrie en de
gezondheidszorg is hygiëne vooral ook gericht op het werk zelf. Schone werknemers
en schone materialen zijn een voorwaarde voor een goede kwaliteit van het werk. In
kantooromgevingen wil het aspect hygiëne nog wel eens een ondergeschoven kindje
zijn. Ten onrechte, micro-organismen en andere ziekteverwekkers zijn ook hier
aanwezig, zoals vervuilde toetsenborden van computers!

Huidverzorging
Zware werkomstandigheden kunnen een aanslag doen op elke huid, ook die van mannen
op de werkvloer. Denk aan uitdroging of invloed van bijtende stoffen. En aangezien de
huid onze meest belangrijke barrière tegen ziekteverwekkers is, is het raadzaam daar alle
aandacht aan te besteden. 
Naast de juiste keuze voor een product is ook de goede toepassing ervan belangrijk.
Medewerkers kunnen allergisch zijn voor bepaalde middelen. En een overmatig gebruik
van een bepaald middel kan ook tot irritatie leiden. Instructie is dus ook hier aan te raden.

Risico-Analyse

Productselectie

Bij Intersafe vindt u een uitgebreid pakket producten voor optimale hygiëne.
Wij voeren onderstaande merken:
• Kimberly-Clark;
• Tork;
• STOKO;
• BOSO/Lucart.  

Kimberly-Clark
Onder deze naam vindt u een aantal producten om zowel handen als werkplekken
goed schoon te houden: de WYPALL* poetsdoeken. U vindt ze in een wegwerpvariant
en in een herbruikbare variant. 

Wegwerp: WYPALL* L 
Deze poetsdoeken zijn geschikt om gemorste vloeistoffen 
op te dweilen, handen te reinigen en oppervlakken schoon te vegen. 
Deze doeken hebben een aantal uitstekende eigenschappen:
• Ze zijn gemaakt van AIRFLEX*  en hebben grote ‘luchtkamers’. 

Daardoor absorberen ze meer;
• Dit type doeken is 19% volumineuzer dan gewone poetsdoeken. 

Daardoor zijn handen bij het werk beter beschermd;
• Natte WYPALL* L-doeken blijken twee keer zo sterk als conventionele 

tissue poetsdoeken;
• De doek heeft een snelle droogtijd. U bespaart daardoor op het aantal poetsdoeken.

Uit onderzoek blijkt dat het verbruik met wel 15% kan afnemen;
• U heeft minder kosten en minder afval. 
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Herbruikbaar: WYPALL* X
Deze poetsdoeken zijn gemaakt van gepatenteerde HYDROKNIT*. Ze bestaan uit een
combinatie van zachte absorberende papiervezels met extra sterk polypropyleen. 
De poetsdoeken behouden hun vorm en kunnen steeds weer gebruikt worden. 
De herbruikbare WYPALL* X-doeken hebben uitstekende eigenschappen:
• Sterk absorberend, dus ideaal om snel gemorste vloeistoffen op te dweilen, 

handen en machines af te vegen;
• Sterk en duurzaam, zowel nat als droog. Ideaal voor zware taken zoals het reinigen

van machines;
• Bestand tegen de meeste oplosmiddelen. Ideaal om oplosmiddelen op een

oppervlak aan te brengen of af te vegen;
• Bevat geen hecht- of bindmiddelen. Er blijven minder resten op het 

oppervlak achter;
• In de nieuwe WYPALL* X60, X70 en X80 poetsdoeken is Power Pockets-

technologie toegepast. Deze voelen nog meer aan als textiel en hebben een
optimale poetskracht. 

Tork 
De producten van Tork maken deel uit van een totaaloplossing waarin ook instructie en
service een belangrijke rol spelen. Voor deze producent is duurzaamheid een belangrijk
thema. Tork kijkt kritisch naar de gehele levenscyclus van producten, naar slimmere
logistiek, technologie, productie en levering met zorg. 
Deze middelen voor hygiëne voldoen dan ook aan diverse onafhankelijke keurmerken.
De sterke aandacht van Tork vloeit logisch voort uit de oorsprong van het moederbedrijf
SCA. Onafhankelijk onderzoek heeft SCA meerdere malen als groene en natuurlijke
leider gekwalificeerd. In de afgelopen jaren heeft SCA, het moederbedrijf van Tork,
opmeerdere manieren erkenning gekregen voor haar inspannningen op het gebied
vanmaatschappelijk verantwoord ondernemen. SCA hanteert een lange termijnvisie: 
de levenscyclusvisie. Een schonere productie door goed milieumanagement in alle
fabrieken, erkend door de nodige certificeringen waaronder: ISO 14001 / ISO 9001 /
EMAS / FSC. Verder is SCA ’s Code of Conduct wereldwijd van toepassing op al haar
medewerkers en is een integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Tork is
voorloper op het gebied van duurzame grondstoffen, duurzaam hout en schone
productie. De normen die Tork stelt aan pulp- en papierverwerking en papierproductie
worden wereldwijd erkend. 

Gericht op hygiëne en productiviteit
Poetspapier en werkdoeken die in industriële
werkplaatsen goed voldoen, zijn van cruciaal
belang voor zowel de hygiëne als de productiviteit.
De oplossingen van Tork zorgen voor een betere
reiniging. Naast een unieke dispenserlijn, omvat
het aanbod van Tork poetspapier en werkdoeken
een oplossing voor elke toepassing: van het
opdweilen van gemorste olie tot secuur poetswerk.

Tork Premium
Tork Premium 570 is de nieuwste en sterkste
werkdoek in het Tork non-woven assortiment.
Door de nieuwe DD-techniek (Double Density) kan
deze doek zeer veel vloeistof en vuil opnemen.
Het textielgevoel van deze doek samen met de
sterkte en absorptie, zorgt ervoor dat dit het ideale
product is voor de zwaarste reinigingstaken met
solventen en andere chemicaliën.

Tork Wiping overzicht
Drie productsoorten
Tork voert drie productlijnen:
• Tork Universal, een reeks van eenvoudige

handdoekjes tot poetsrollen;
• Tork Advanced, een reeks van efficiënte

kwalitatieve producten en systemen;
• Tork Premium, producten en systemen die aan

de hoogste verwachtingen voldoen.

Bron: Tork



Hygiëne404

H
yg

ië
n

e

Lucart
Eco Natural is een nieuw product binnen het assortiment toiletpapier. Het is een
product dat gemaakt wordt van gerecycelde cellulosevezels, dat uit Tetra pakken
gehaald wordt.

In Tetra-pakken zitten buiten cellulosevezels ook diverse andere materialen, zoals plastic
en aluminium. Door de innovatieve Lucart Group Technologie worden deze materialen niet
weggegooid maar ook gerecycled tot andere producten. Eco Natural kapt geen bomen,
maar recycled materialen die anders op de afvalberg terecht zouden komen.

STOKO® Skin Care
STOKO® Skin Care, onderdeel van Evonik Industries, biedt al meer dan 70 jaar
producten voor bescherming, reiniging en verzorging van de huid. Deze lange traditie
heeft geresulteerd in een omvangrijk en compleet programma producten voor
professionele huidzorg in praktisch alle bedrijfssectoren. Bij de keuze van de
grondstoffen worden bijzonder hoge eisen gesteld aan verdraagzaamheid voor de huid.
De eisen voor de microbiologische kwaliteit van het product is vergelijkbaar met die van
geneesmiddelen: minder dan 102 kiemen per gram product in de afwezigheid van
pathogene kiemen. STOKO® producten voldoen ook aan speciale vereisten die in
sommige specifieke industrieën gelden. Zo zijn STOKO® producten vrij van siliconen en
zijn de voor de voedingsindustrie aanbevolen producten getest overeenkomstig de
HACCP-principes.

De producten van STOKO® zijn gebaseerd op een drie-punten-benadering: 
• Bescherming;
• Reiniging;
• Verzorging.
Preventie speelt hier een belangrijke rol. De gedachte daarachter is duidelijk: een
beschadigde en/of geïrriteerde huid is moeilijker te reinigen en te verzorgen. 

De productenFRAPANTOL®, NEOPOL® en SOLOPOL® zijn voorzien van het 
EU-ecolabel. Dit wordt gebruikt voor producten die minder milieubelastend zijn.
Ze voldoen aan vier criteria:
• Geen of zo min mogelijk gevaarlijke stoffen;
• Minimaal gevaar voor water en waterorganismen;
• Hoge biologische afbreekbaarheid;
• Minder verpakkingsafval.
In de tabel ziet u welke producten op welk moment het meest geschikt zijn. 

Huidbelasting Huidbescherming Huidreiniging Huidverzorging
Toepassingsgebied Vóór en tijdens het werk Vóór, tijdens en na het werk Na het werk

Lichte vervuilingen (kantoren) FRAPANTOL® ECO’LINE 

Douche STOKO® HAIR & BODY

Olie, vet, grafiet, metaalstof, TRAVABON® SOLOPOL® ECO’LINE ESTOLAN®

roet, benzine en andere (sterke vervuilingen) (normaal belaste huid)
organische middelen KRESTOPOL®

(extreme vervuilingen) STOKOLAN®

Olieverf, lakken, lijmen, TRAVABON® SLIG®  SPEZIAL (sterke belaste huid)

kitten, harsen, teer, pek

Koelsmeermiddelen; STOKO PROTECT+® FRAPANTOL® ECO’LINE 
waterige oplossingen van (lichte vervuilingen)
kleurstoffen, zuren, logen, SOLOPOL® ECO’LINE
zouten, reiniging- en desinfeer- (sterke vervuilingen)
middelen, kalk, cement; KRESTO KWIK-WIPES®

huidverwerking onder (sterke vervuilingen – 
handschoenen gebruik zonder water)

Microbiële vervuiling STOKO PROTECT+® STOKOSEPT® GEL
(bacteriën, schimmels, virussen)

Complete selectietabel met alle STOKO®-producten is verkrijgbaar op aanvraag.

Selectietabel STOKO®-producten

Productselectie>>> Vervolg

Bron: STOKO
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Selectietabel STOKO®
Toegevoegde waarde

Intersafe helpt u om de juiste keuze uit de verschillende producten te maken. Daarvoor komen onze consultants van Intersafe Services B.V. of vertegenwoordigers 
van de verschillende merken graag bij u langs. Uit een ontmoeting op locatie kan blijken hoe ook in uw bedrijf de hygiëne geoptimaliseerd kan worden. 
Tevens wordt duidelijk op welke manier u kosten kunt besparen. 

Product Bescherming Artikelnummer Verpakking

ARRETL® Tegen niet in water oplosbare stoffen; voorkomt de aanhechting van harsen 113010 100 ml tube
113008 1000 ml softbox

STOKO® EMULSION Tegen waterige stoffen, kleurstoffen, glasvezels, 160404 250 ml flacon
huidverweking onder handschoenen – geparfumeerd (ook ongeparfumeerd beschikbaar) 152844 1000 ml softbox

STOKO FOOT CARE® Tegen de gevolgen van overmatige transpiratie van de voeten 113012 100 ml sprayfles 

STOKO® FROST PROTECT Tegen vorst en koude in open lucht en in koelinstallaties 160117 100 ml tube

STOKO® UV30 COMPLETE Tegen UV belasting door de zon, elektrisch lassen, vlambooglassen 134364 100 ml tube
(UVA, UVB en UVC-bescherming) 154845 1000 ml softbox

STOKODERM® 4 Bij wisselend contact met in water oplosbare en niet in water oplosbare stoffen; 155374 100 ml tube
universele beschermingscrème 155693 1000 ml softbox

Product Reiniging Artikelnummer Verpakking

CUPRAN® Speciale vloeibare reiniger voor sterk klevende vervuilingen, met speciaal oplosmiddel 153221 1000 ml fles
112960 10-l kan

DERMINOL® Vloeibare reiniger voor een milde reiniging  en verzorgende douche 155957 250 ml flacon
155958 2000 ml softbox

ESTESOL® Vloeibare reiniger met milde reinigingskracht; geparfumeerd 155956 1000 ml fles
112934 2000 ml softbox
136199 5 l kan met pomp

KRESTO® Speciale pasta met schuurkorrel voor extreme 128045 250 ml tube
vervuilingen, met onomstreden oplosmiddel 112942 2000 ml softbox

NEOPOL® ECO’LINE Pasta met natuurlijke schuurkorrel voor middelmatige vervuilingen, met Ecolabel 151847 250 ml tube
112939 2000 ml softbox
128638 5 l kan met pomp

PRAECUTAN® PLUS Vloeibare, hoogkwalitatieve reiniger voor lichte tot middelmatige vervuilingen, 115568 250 ml flacon
voor de gevoelige huid 155959 1000 ml fles

137119 2000 ml softbox

REDURAN® SPEZIAL Pasta met schuurkorrel voor kleurstoffen die in een alkalisch milieu reduceerbaar zijn 112983 250 ml tube
155964 5 l emmer

SLIG® Speciale vloeibare reiniger voor sterk klevende vervuilingen, met speciaal oplosmiddel 153496 250 ml flacon
115029 1000 ml fles
153497 10 l kan

VERAPOL+® Reinigingscrème zonder schuurkorrel voor verschillende graden van vervuiling, kan met of 137163 250 ml tube
zonder water gebruikt worden 137164

Product Verzorging Artikelnummer Verpakking

STOKO® LOTION Verzorgingslotion voor de normale huid 112984 250 ml flacon
112931 1000 ml softbox

STOKO® soft+care Crème-achtige verzorgingsgel voor de normale huid 134367 100 ml tube
137195 1000 ml softbox

STOKO VITAN® Verzorgingscrème met zeer hoge verzorgende  werking voor de droge, zeer droge en 115567 100 ml tube
gevoelige huid

STOKO VITAN® LOTION Verzorgingslotion met zeer hoge verzorgende werking voor de droge, zeer droge en 134368 250 ml flacon
gevoelige huid 137196 1000 ml softbox

155968 geparfumeerd
155969 ongeparfumeerd

Producttabel STOKO®
Overige STOKO®-producten

Bron: STOKO
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Eenmalig gebruik

Wypall* L40 poetsdoeken
Volumineuze poetsdoeken op rol met een
uitstekend absorptievermogen en grote
nasterkte. Voor het opvegen van grotere
hoeveelheden gemorste vloeistof.
Geschikt voor de meeste oppervlakken.
• Materiaal: DRC (papier met latex in de

pulp gemengd of Airflex*
• Kleur: wit of  blauw

113069 Wypall* L40 poetsdoek 7426 (1 x 750 vel), blauw, 3-Laags, 
rol, Airflex*

113075 Wypall* L40 poetsdoek 7471 (18 x 56 vel), wit, 1-Laags, 
gevouwen, DRC

113076 Wypall* L40 poetsdoek 7452 (1 x 750 vel), wit, 1-Laags, 
rol, DRC

Wypall* L30 poetsdoeken
Sterke, snel absorberende poetsdoeken
voor algemeen gebruik. Ideaal voor oliën
en vetten. Reinigt alle moeilijke taken
zonder problemen en snel.
• Materiaal: Airflex*
• Kleur: wit of  blauw

113078 Wypall* L30 poetsdoek 7314 (1 x 280 vel), blauw, 2-Laags, 
draagdoos, Airflex*, Kimberly-Clark

113072 Wypall* L30 poetsdoek 7303 (6 x 300 vel), wit, 2-Laags, 
combi rol, Airflex*, Airflex*, Kimberly-Clark

Tork 440 Performance poetsdoeken
• Zeer goede absorptie van olie,

smeermiddelen en vetten
• Maakt hardnekkig vuil los met behulp

van de speciale noppenstructuur
• Speciale TAD techniek zorgt voor extra

volume en sterkte
• ISEGA gecertificeerd voor

voedselcontact
• Kleur: blauw
• TAD-kwaliteit
• Volumineus
• Zeer sterk zowel droog als nat te gebruiken
• Speciale noppenstructuur voor een

goede grip

150227 Tork 440 Performance poetsdoek 130080 (1 x 750 vel), blauw, 3-Laags,
rol, TAD

150229 Tork 440 Performance poetsdoek 130083 (1 x 200 vel), blauw, 3-Laags,
draagdoos, TAD

Tork 430 Performance poetsrol
• Zeer goede en snelle absorptie
• Sterk in droge en natte

omstandigheden
• Zeer efficiënt en zuinig in gebruik
• Speciale TAD-techniek zorgt voor

volume en sterkte
• ISEGA gecertificeerd  voor

voedselcontact
• Kleur: wit of blauw
• TAD-kwaliteit
• Efficient en economisch in gebruik
• Goede absorptie van olie,

reinigingsmiddelen en water
• Maakt snel en efficiënt werken mogelijk

150230 Tork 430 Performance poetsrol 130070 (1 x 1000 vel), blauw, 2-Laags, rol,
TAD

150232 Tork 430 Performance poetsrol 130060 (1 x 1000 vel), wit, 2-Laags, rol,
TAD

150231 Tork 430 Performance poetsrol 130072 (2 x 500 vel), blauw, 2-Laags, rol,
TAD

Poetspapier 3-Laags
• Verlijmd papier, beste prijs/kwaliteit

verhouding
• Kleur: blauw
• Afmeting: 360 meter, rolbreedte: 36 cm
• Hygiënisch
• Supersterk verlijmd point-to-point

papier voor intensieve reiniging
• Verpakking: 1 rol per collo

159947 Poetspapier (1 x 1000 vel), blauw, 3-Laags, rol, recycled papier

Poetspapier
• Materiaal: cellulose/verlijmd
• Kleur: wit

134226 Poetspapier (6 x 160 m), wit, 2-Laags, rol
159946 Poetspapier (2 x 350 m), wit, 2-Laags, rol
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Veelvoudig gebruik

Wypall* X80 poetsdoeken
Extra volumineus, ideaal voor de
zwaardere reinigingstaken.
• Materiaal: Hydroknit*
• Kleur: blauw
• Met power pockets

113104 Wypall* X80 poetsdoek 8373 (1 x 160 doeken), draagdoos
113108 Wypall* X80 poetsdoek 8374 (1 x 475 doeken), grote rol
113111 Wypall* X80 poetsdoek 8375 (5 x 80 doeken), pop-up

Wypall* X90 poetsdoeken
Is zachter en voelt aan als een echte doek.
• Materiaal: Hydroknit*
• Kleur: wit
• 35% minder afval (in vergelijking met Wypall* X80)
• 75% meer olieabsorptie
• 35% meer waterabsorptie

155149 Wypall* X90 poetsdoek 12890 (5 x 68 doeken), wit, 2-Laags, 
pop-up box, Hydroknit*

155150 Wypall* X90 poetsdoek 12891 (1 x 136 doeken), wit, 2-Laags, 
draagdoos, Hydroknit*

Wypall* X70 poetsdoeken
Zeer goed presterende, snel
absorberende poetsdoek.
• Materiaal: Hydroknit*
• Kleur: wit
• Toepassing: verwijdert snel en efficiënt

alle soorten oliën, vetten en solventen
• Eigenschappen: economisch, stevig,

snelle absorptie

113085 Wypall* X70 poetsdoek 8387 (12 x 76 doeken), wit, 1-Laags, gevouwen,
Hydroknit*

113087 Wypall* X70 poetsdoek 8383 (1 x 152 doeken), wit, 1-Laags, draagdoos,
Hydroknit*

Tork 570 Premium werkdoeken
Extra sterke non-woven werkdoek voor
gebruik met organische oplossingen en
oplossingen op waterbasis.
• Materiaal: non-woven
• Kleur: wit of blauw
• Pluisarm
• ISEGA gecertificeerd voor voedselcontact

160126 Tork 570 Premium werkdoek 570278 (5 x 75 doeken), blauw, 1-Laags, 
top holder

153248 Tork 570 Premium werkdoek 570178 (5 x 75 doeken), wit, 1-Laags,
top holder

Tork 530 Premium werkdoeken
• Heeft een ruwe en een zachte kant
• Pluist nauwelijks, zelfs niet in

combinatie met agressieve ontvetters
• ISEGA-gecertificeerd  voor

voedselcontact
• Kleur: wit of blauw

150244 Tork 530 Premium werkdoek 530278 (5 x 100 vel), blauw, 1-Laags, top holder
150246 Tork 530 Premium werkdoek 530178 (5 x 100 vel), wit, 1-Laags, top holder
150247 Tork 530 Premium werkdoek 530171 (1 x 200 vel), wit, 1-Laags, draagdoos

Tork 520 Premium werkdoeken
• Materiaal: non-woven
• Kleur: grijs
• Flexibele doek voor gebruik in kleine

hoeken en gaatjes
• Verwijdert dikke (olie/vettige)

vloeistoffen en vuil
• Uitstekend alternatief voor poetskatoen

van gemiddelde kwaliteit

150249 Tork 520 Premium werkdoek 520378 (5 x 140 vel), grijs, 1-Laags, 
top holder

150250 Tork 520 Premium werkdoek 520371 (1 x 280 vel), grijs, 1Laags,
draagdoos

Vervolg >>>

Materiaal

Airflex* materiaal: grote luchtkamers nemen snel meer water
en olie op, zodat u minder doeken nodig hebt om de klus te
klaren. 
Hydroknit* materiaal: ultra-absorberend en duurzaam, dit
efficiënte materiaal kan worden uitgewrongen en meerdere
malen worden gebruikt. 

TAD: hier zijn 2 lagen papier (tissue) met de vezellijnen
verplaatst aan elkaar verbonden. De afzonderlijke lagen
worden met een speciale procedure aan de lucht gedroogd en
verrijkt. Daardoor is de doek zeer scheurvast, neemt hij zeer
goed vocht op en is daarom zeer geschikt voor natte
oppervlakken.

TIP
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Textiel

Tricot poetsdoeken, wit
• Materiaal: tricot
• Kleur: wit
• 100% metaalvrij
• Gerecycled materiaal
• Hoge treksterkte
• Toepassing: ontvetten, poetsen
• Doos à 9 kg

154382 Poetsdoeken witte tricot, doos à 9 kg

Tricot poetsdoeken, bont
• Materiaal: tricot
• Kleur: bont
• 100% metaalvrij
• Kleurecht, gerecycled materiaal
• Hoge treksterkte
• Toepassing: ontvetten, poetsen, 

fijn mechanisch werk
• Doos à 9 kg

154383 Poetsdoeken bonte tricot, doos à 9 kg

Specialistische werkdoeken kleur

Tork Premium 
kleurgecodeerde werkdoeken
• Materiaal: non-woven
• Afmeting: 30 x 38 cm
• 320 vellen, (8 x 40 pak)
• Gebruik kleuren voor een vaste hygiëneprocedure
• Sterke en zachte doek
• Helpt te voldoen aan HACCP-normen
• ISEGA-gecertifieerd voor voedselcontact

158953 Tork Premium werkdoek (8 x 40), blauw, small pack
158954 Tork Premium werkdoek (8 x 40), groen, small pack
158955 Tork Premium werkdoek (8 x 40), geel, small pack
158956 Tork Premium werkdoek (8 x 40), rood, small pack

Veelvoudig gebruik>>> Vervolg

Poetsdoeken heavy duty
• Materiaal: cellulose / polypropyleen
• Kleur: blauw
• Gewicht: 110 gram
• Pluisarm

159953 Poetsdoek heavy duty 110 gram/m2, (1 x 160 doeken), 
blauw, 1-Laags, draagdoos

159954 Poetsdoek heavy duty, (1 x 550 vellen), blauw, 1- Laags, rol

Poetsdoek extra strong
• Materiaal: cellulose / polypropyleen
• Kleur: wit 
• Gewicht 60 gram
• Pluisarm

159951 Poetsdoek extra strong 60 gram/m2, (1 x 200 doeken), wit, 1-Laags,
draagdoos

159952 Poetsdoek extra strong, (1 x 475 vellen), wit, 1-Laags, rol

Poetsdoeken Tex
• Materiaal: cellulose
• Kleur: wit
• Eigenschappen: hoge absorptie,

redelijk volume, krasvrij 
• Toepassing: rubberdoekreiniging,

glasreiniging, fijnmechanisch werk

159948 Poetsdoek Tex (18 x 56 doeken), wit, draagdoos
159949 Poetsdoek Tex (10 x 90 doeken), wit, draagdoos
159950 Poetsdoek Tex (1 x 750 vellen), wit, rol

Poetsdoek classic
• Materiaal: polypropyleen
• Kleur: blauw
• Pluisarm
• Geschikt voor absorptie van

koolwaterstoffen zoals olieën,
oplosmiddelen en ontvetters

129204 Poetsdoek classic (1 x 500 vellen), blauw, rol

Testen

Om zeker te weten of u de juiste doek heeft voor uw
werkzaamheden kunt u in overleg met uw Account
Manager een test uit laten zetten.

TIP
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Papieren handdoeken, gevouwen

Kleenex® 6777 Ultra handdoeken
• Materiaal: Airflex*
• Kleur: wit
• Afmeting: 21,5 x 31,5 cm
• 2-Laags
• Interfolded
• 30 wikkels van 124 doeken

154692 Kleenex® 6777 Ultra handdoek (30 x 124 doeken), wit, 2-Laags, 
Airflex*

Kleenex® 6772 handoeken
• Materiaal: Airflex*
• Kleur: wit
• Afmeting: 21,5 x 41,5 cm
• 2-Laags
• Interfolded
• 30 wikkels van 94 doeken

154701 Kleenex® 6772 handoek (30 x 94 doeken), wit, 2-Laags, 
Airflex*

Kleenex® 6771 handdoeken
• Materiaal: Airflex*
• Kleur: wit
• Afmeting: 21,5 x 31,5 cm
• 3-Laags
• Interfolded
• 30 wikkels van 96 doeken

154699 Kleenex® 6771 handdoeken (30 x 96 doeken), wit, 3-Laags, Airflex*

Scott® Performance 
6661 handdoeken
• Materiaal: Airflex*
• Kleur: wit
• Afmeting: 21,5 x 31,5 cm
• 1-Laags
• Interfolded
• 15 wikkels van 180 doeken

113100 Scott® Performance 6661 handdoeken (15 x 180 doeken), wit, 1-Laags,
Airflex*

Compleet assortiment

De producten die wij hier tonen zijn slechts een selectie
uit het assortiment. Staat het product dat u zoekt er
niet bij? Neem contact op met uw Customer Service
medewerker.

TIP

Tork intergevouwen handdoeken H2 Premium
• Unieke uitstraling door 'leaf' bedrukking
• Komen uitgevouwen 'klaar voor

gebruik', uit de dispenser
• Kleur: wit
• Afmeting: 34 x 21,2 cm
• 2-Laags TAD techniek
• Geschikt voor alle gelegenheden 

die hoge eisen stellen aan 
gemak en comfort

• Beschikbaar in soft of extra soft
• Eén handdoek per keer
• Intergevouwen handdoeken
• Tussentijds bij te vullen
• Besparend in gebruik
• Verpakking: 21 x 110 handdoeken

150192 Tork intergevouwen handdoeken H2 Premium 100288 (21 x 110), 
wit, 2-Laags

Tork handdoekrollen Premium
• Op maat gesneden handdoeken
• Geschikt voor drukbezochte 

sanitaire ruimte
• Kleur: wit
• 2-Laags
• Eén handdoek per keer
• Veel voorraad op één rol
• Geen contact met de dispenser
• Optimale hygiëne
• Gereduceerd verbruik door TAD

techniek
• ISEGA gecertificeerd voor

voedselcontact

150196 Tork handdoekrol Premium 290016 (6 x 1), wit, 2-Laags

Handdoek gerecycled
• Materiaal: gerecycled papier
• Kleur: wit
• Afmeting: 25 x 23 cm
• 2-Laags
• Verpakking: 15 x 214 stuks
• Interfolded

155418 Handdoek gerecycled (15 x 214), wit, 2-Laags, recycled
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Mini jumbo toiletpapier

Tork Premium mini jumbo toiletpapier
• Materiaal: extra zacht papier
• Kleur: wit/blauw
• 2-Laags
• Verpakking: doos à 12 rollen

150207 Tork Premium mini jumbo toiletpapier (12 x 1), wit/blauw, 2-Laags, rol

Toiletpapier traditioneel
• Materiaal: cellulose
• Kleur: wit
• 2-Laags
• Verpakking: 7 x 6 rol à 400 vel
• Economisch in gebruik, 

duurzaam materiaal

132827 Toiletpapier traditioneel (7 x 6), wit, 2-Laags, rol

Toiletpapier Jumborol
• Materiaal: cellulose
• Kleur: wit
• 2-Laags
• Verpakking: doos à 12 rollen

160518 Toiletpapier Jumborol (12 x 1), wit, 2-Laags

Traditioneel toiletpapier

Toiletpapier Eco naturel
• Materiaal: recycled papier van Tetra

Pack Pakken
• 2-Laags, 400 vel
• Verpakking: 5 x 6 rol

160517 Toiletpapier Eco naturel (5x6), 2-Laags, rol

Handreinigingssysteem in emmer

Wypall* 7775 
handreinigingsdoek
Effectief handreinigingssysteem
• Kleur: groen/wit
• Afmeting: 27 x 27 cm
• 1-Laags
• Geïmpregneerd
• Verpakking: emmer

113064 Kimtuf 7775 handreinigingsdoek (6 x 90)

Wypall* 7772 
handreinigingsdoek
Effectief handreinigingssysteem
• Kleur: groen/wit
• Afmeting: 27 x 27 cm
• 1-Laags
• Geïmpregneerd
• Verpakking: bus

113065 Kimtuf 7772 handreinigingsdoek (6 x 50)
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Stoko Kresto Kwik-Wipes®

• Vochtige reinigingsdoekjes om de
handen snel en zonder water te
reinigen

• Verwijderen zonder problemen
vervuilingen van olie, vet, roet,
metaalstof en smeermiddelen

• Met speciaal oplosmiddel

134365 Kresto Kwik-Wipes®, emmer à 70 doekjes
155961 Kresto Kwik-Wipes®, pak à 10 stuks
155962 Kresto Kwik-Wipes®, vulling à 100 stuks

SCA 190592 Tork Premium 
wet wipe hand cleaning
• Vochtige doekjes in emmer
• Inhoud: 58 vellen
• Afmeting: 16 m x 27 cm
• Verpakking: 4 emmers in een box
• Hard voor vuil maar zacht voor uw huid
• Multifunctioneel: reinigingsmiddel en

werkdoek in één
• Voldoet aan Detergent Regulation (EU)

684/2004
• Parabeenvrije formule

144437 SCA 190592 Tork Premium wet wipe hand cleaning (4 x 58 doekjes)

Huidbescherming

Stoko Travabon®

• Beschermt de huid bij olieachtige en
niet in water oplosbare werkstoffen,
bijvoorbeeld olie, vet, lak, grafiet,
metaalstof en roet

• Vergemakkelijkt het wassen van de handen
• Geparfumeerd

112943 Travabon® huidbeschermende crème, 100 ml tube
112933 Travabon® huidbeschermende crème, 1000 ml softbox

Stoko Protect+®

• Beschermt de huid tegen verweking
van de huid bij het dragen van
beschermende werkkledij en bij
veelvuldig contact met waterige stoffen,
bijvoorbeeld met water vermengde
oliën en koelsmeermiddelen; waterige
oplossingen van kleurstoffen, zuren,
logen, zouten, reiniging- en
desinfecteermiddelen; cement, kalk en
meststoffen

• Herstelt, regenereert en versterkt de huidbarrière
• Ongeparfumeerd

155953 Protect+® + huidbeschermende crème, 500 ml met pomp
112977 Protect+® + huidbeschermende crème, 100 ml tube
113000 Protect+® + huidbeschermende crème, 1000 ml softbox

Huidreiniging

STOKO FRAPANTOL® ECO'LINE
• Milde handreiniger met parelmoerglans voor

de verwijdering van lichte vervuilingen -
kantoortoepassingen en licht magazijnwerk

• Ongeparfumeerd 
• Voor gebruik in de voedingsindustrie
• Spaarzaam in gebruik door optimale

concentratie

144418 FRAPANTOL huidreiniger, 500 ml box met pomp
112982 FRAPANTOL huidreiniger, 1000 ml box
112998 FRAPANTOL huidreiniger, 2000 ml softbox
141938 FRAPANTOL huidreiniger, 5000 ml kan met pomp

STOKO® HAIR & BODY
• Douchegel voor lichaam en haar,

met conditioner
• Geparfumeerd
• Geschikt voor de gevoelige huid

112936 HAIR & BODY huidreiniger, 250 ml fles
112930 HAIR & BODY huidreiniger, 2000 ml softbox

STOKO STOKOSEPT® GEL
• Gel op basis van alcohol voor handhygiëne zonder water -

doodt bacteriën, virussen, schimmels op de huid
• Aangename, verfrissende werking
• Ongeparfumeerd en met verzorgende bestanddelen
• Getest volgens EN 1500 (hygiënische handdesinfectie)

en EN 12791 (chirurgische handdesinfectie)
• Biocide  - nationale biocide-erkenning in Nederland

137167 STOKOSEPT® GEL alcohol, 100 ml flacon
132400 STOKOSEPT® GEL alcohol, 500 ml softbox met pomp
115547 STOKOSEPT® GEL alcohol, 1000 ml softbox

STOKO SOLOPOL® ECO'LINE
• Handreinigingspasta voor de

verwijdering van sterke vervuilingen van
bijvoorbeeld olie, vet, roet, grafiet,
metaalstof en smeermiddelen

• Met huidvriendelijke, natuurlijke
schuurkorrel

• Zonder oplosmiddelen

113034 SOLOPOL® ECO'LINE handreiniger, 250 ml tube
112938 SOLOPOL® ECO'LINE handreiniger, 2000 ml softbox
137133 SOLOPOL® ECO'LINE handreiniger, 5000 ml kan met pomp Vervolg >>>



advertentie
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STOKO KRESTOPOL®

• Handreinigingspasta voor de
verwijdering van extreem sterke
vervuilingen van bijvoorbeeld olie, vet,
roet, grafiet, metaalstof en
smeermiddelen

• Met huidvriendelijke, natuurlijke
schuurkorrel  

• Zonder oplosmiddelen

150577 KRESTOPOL® handreiniger, 250 ml tube
112932 KRESTOPOL® handreiniger, 2000 ml softbox

Huidreiniging>>> Vervolg

STOKO SLIG® SPEZIAL
• Handreinigingspasta voor de

verwijdering van sterk klevende
vervuilingen zoals olieverf, lakken,
harsen en kleefstoffen

• Met huidvriendelijke, natuurlijke
schuurkorrel

• Met oplosmiddel

112981 SLIG® SPEZIAL, 250 ml tube
113007 SLIG® SPEZIAL, 2000 ml softbox

Huidverzorging

STOKO ESTOLAN®

• Lichte verzorgingscrème voor handen
en gezicht 

• Trekt snel in 
• Geschikt voor de normale huid 
• Licht vettend

112928 ESTOLAN® verzorgingscrème, 100 ml tube
112929 ESTOLAN® verzorgingscrème, 1000 ml softbox

STOKO STOKOLAN®

• Verzorgingscrème voor handen en
gezicht 

• Trekt snel in 
• Speciaal voor de verzorging van de

door beroep en milieu belaste huid 
• Geschikt voor alle huidtypes 
• Middelmatig vettend

112927 STOKOLAN® verzorgingscrème, 100 ml tube geparfumeerd
137149 STOKOLAN® verzorgingscrème, 100 ml tube, ongeparfumeerd
155967 STOKOLAN® verzorgingscrème, 1000 ml softbox, geparfumeerd
113011 STOKOLAN® verzorgingscrème, 1000 ml softbox ongeparfumeerd

Toebehoren huidbescherming, -reiniging en -verzorging

STOKO DISPENSER VARIO ULTRA®

• Materiaal: 100% kunststof
• Geschikt voor alle Stoko softbox 

van 1000 ml en 2000 ml
• Eenvoudige bediening en bijvulling 
• Ook geschikt voor doucheruimtes

133052 VARIO ULTRA® dispenser, wit
153243 VARIO ULTRA® dispenser met slot
155974 VARIO ULTRA® dispenser, rood
155973 VARIO ULTRA® dispenser, groen
155972 VARIO ULTRA® dispenser, blauw
155971 VARIO ULTRA® dispenser, zwart

STOKO DISPENSER KRESTO KWIK-WIPES®

Dispenser voor vochtige reinigingsdoekjes.
• Materiaal: kunststof
• Hygiënisch gebruik
• Ideaal voor bestelwagens of andere

werkplaatsen waar geen water
voorhanden is

155963 KRESTO KWIK-WIPES® dispenser
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Productselectie

SPC
SPC maakt deel uit van Brady en is een grote en wereldwijd actieve leverancier van polypropyleen absorptiematerialen (MBPP). MBPP is toepasbaar voor het opruimen en
voorkomen van soorten lekkage zoals water, chemicaliën en olie. Het is om verschillende redenen een goed alternatief voor granulaat.

Risico-Analyse

Lekkende vloeistoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Ze kunnen ook leiden tot
gevaarlijke werkomstandigheden. Met de juiste absorptiemiddelen blijft de schade
beperkt. Een lekkende vloeistof is onaangenaam. Denk aan een kop koffie die over een
bureaublad valt.
In industriële omgevingen gaat het vaak om minder onschuldige stoffen. Ze kunnen
schadelijk zijn voor het milieu, tot kortsluiting leiden, schade toebrengen aan mensen en
oppervlaktes. Daarom is het zaak om met de juiste absorptiemiddelen te werken. 

Milieustandaard
Wordt er in uw bedrijf gewerkt met olie (opslag, distributie), dan geldt voor u de PGS 15:
Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Deze richtlijn schrijft voor dat u
voorzorgsmaatregelen moet nemen om lekkages direct te kunnen bestrijden. Intersafe
biedt u daar de juiste producten voor.

Voor nadere informatie over PGS 15, zie: 
http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html 

ADR-wetgeving
De Europese ADR2005-overeenkomst stelt voor vervoerders van gevaarlijke goederen
een zogenoemde Interventiekit voor gemorste vloeistoffen verplicht.

Interventiekit
In het verlengde van de Europese ADR2005-overeenkomst ontwikkelde SPC de speciale ADR interventiekit. De kit is compact en bespaart ruimte. Toch is ze voorzien van
absorptiemateriaal om een kleine lekkage of calamiteit het hoofd te bieden. Met soc’s is gemorste vloeistof in te dijken, om dit vervolgens op te ruimen met doeken en kussens. 

Intersafe heeft een uitgebreid assortiment aan producten voor diverse toepassingen. Ons productaanbod is afgestemd op verschillende lekkagesituaties. Het biedt oplossingen
voor alledaagse industriële omgevingen.

Bron: Brady/SPC
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De leveranciers waarmee Intersafe samenwerkt, kunnen uw bedrijf bezoeken om u
advies te geven over de werksituaties. Zo kan ook in uw bedrijf schoner worden
gewerkt. En door verspilling te voorkomen bespaart u aanzienlijk.
Voor meer informatie neem contact op met uw Customer Service medewerker.

Toegevoegde waarde

Vele soorten en vormen voor optimaal gebruik

Assortiment absorptiemiddelen voor alle vloeistoffen

Bron: Brady/SPC



Chemicaliën absorptiemiddelen

SPC Absorptieslang
• Kleur: groen
• Afmeting: 122 cm x 7,6 cm
• Absorptievermogen: 45 liter/box
• Flexibele vorm
• Verpakking: 12 stuks per doos

134687 SPC Absorptieslang chemicaliën HAZ412

3M Absorptieslang
• Kleur: geel
• Afmetingen: 120 cm x 7,5 cm
• Absorptievermogen: 42 liter/box
• Onmiddellijk inzetbaar om snel en

efficiënt in te dammen en op te ruimen
• Geschikt voor gebruik met de meeste

chemicaliën, zelfs voor agressieve
zuren en alkaliën

• Verpakking: 12 stuks per doos

112926 3M Absorptieslang chemicaliën P200

Absorptiemateriaal
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Industriële absorptiemiddelen

3M Absorptieslang
• Kleur: grijs
• Afmeting: 120 cm x 7,5 cm
• Absorptievermogen: 45 liter/box
• Geschikt voor het plaatsen rond de

omtrek van lekkende machines om
oliën en snijvloeistoffen in te dammen
en te absorberen

• Verpakking: 12 stuks per doos

112988 3M Absorptieslang universeel MM1001

Olie absorptiemiddelen

SPC Absorptiedoek
• Kleur: wit
• Afmeting: 41 cm x 51 cm
• Absorptievermogen: 136 liter/box
• Hoog absorptievermogen, neemt tot 25

maal eigen gewicht op
• Geschikt voor het opruimen van kleine

lekkages
• Verpakking: 100 stuks per doos

134671 SPC Absorptiedoek olie ENV100-M

3M Absorptiedoek
• Kleur: wit
• Afmeting: 39 cm x 53 cm
• Sterk absorberend
• Hydrofoob (waterafstotend) en

daardoor ideaal voor het absorberen
van olie op plaatsen waar ook water
aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld in de
open lucht

111648 3M Absorptiedoek olie T151, absorptievermogen 150 liter, 
200 stuks per doos

112978 3M Absorptiedoek olie T156, absorptievermogen 135 liter, 
100 stuks per doos

Ergon Absorptiemat
• Kleur: wit
• Afmeting: 30 cm x 30 cm
• Absorptievermogen: 32 liter/box
• Waterafstotend, stofvrij, lage

afvalkosten
• Verpakking: 100 stuks per doos

129480 Ergon Absorptiemat olie E230

Assortiment

Staat de oplossing die u zoekt er niet bij?
Neem contact op met uw Customer Service
Medewerker.

TIP
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3M Absorptiedoek
• Kleur: geel
• Afmeting: 28 cm x 33 cm
• Absorptievermogen: 44 liter/box
• Onmiddellijk inzetbaar om snel en

efficiënt in te dammen en op te ruimen
• Geschikt voor gebruik met de meeste

chemicaliën, zelfs voor agressieve
zuren en alkaliën

• Verpakking: 200 stuks per doos

111649 3M Absorptiedoek chemicaliën P110

3M Absorptiekussen
• Kleur: geel
• Afmeting: 18 cm x 38 cm
• Absorptievermogen: 32 liter/box
• Onmiddellijk inzetbaar om snel en

efficiënt in te dammen en op te ruimen
• Geschikt voor gebruik met de meeste

chemicaliën, zelfs voor agressieve
zuren en alkaliën

• Verpakking: 16 stuks per doos

113028 3M Absorptiekussen chemicaliën P300

3M Absorptierol
• Kleur: geel
• Afmeting: 48 cm x 30 m
• Absorptievermogen: 72 liter/box
• Onmiddellijk inzetbaar om snel en

efficiënt in te dammen en op te ruimen
• Geschikt voor gebruik met de meeste

chemicaliën, zelfs voor agressieve
zuren en alkaliën

• Verpakking: 2 rollen per doos

113022 3M Absorptierol chemicaliën P190

Absorptiepakketten

Ook verkrijgbaar voor olie of chemicaliën.

TIP

Absorptiepakketten

SPC Draagbare spill kit
• Universeel
• Inhoud: 10 doeken, 2 slangen, 1 paar

handschoenen en 1 afvalzak
• Absorptievermogen: 18 liter/box
• Compact formaat, past gemakkelijk in

kleine opslagruimten of onder/achter
de stoel van een vrachtwagen

• Waterafstotende tas houdt het
materiaal droog

• Ook verkrijgbaar voor olie of
chemicaliën

134694 SPC Draagbare spill kit SKA-PP

SPC Mobiele spill kit
• Universeel
• Inhoud: 1 rol, 3 slangen, 6 kussens, 

1 veiligheidsbril, 1 paar handschoenen en 
2 afvalzakken

• Absorptievermogen: 69 liter/box
• Aan te raden voor middelgrote calamiteiten, 

lekkages en onderhoudswerkzaamheden
• Dubbele deuren verschaffen 

een gemakkelijke toegang tot de producten
• Caddy is bestendig tegen chemicaliën en weersinvloeden
• Beschermt de inhoud tegen vuil, vocht en beschadiging
• Ook verkrijgbaar voor olie of chemicaliën

134695 SPC Mobiele spill kit SKA-Cart

Korrels

Microkorrels
• Olie
• Compacte korrel voor meervoudig gebruik
• Verpakking: 10 kilo per zak

129415 Microkorrels
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Het risico van messen is overduidelijk. Even ‘snel’ een doos opensnijden en per ongeluk
in de duim snijden. Messen kunnen ook kwijtraken, ergens in het productieproces. Ze
moeten dan weer worden teruggevonden.
Het grote gevaar van messen schuilt in het blootliggende snijvlak. Juist dàt kan bij
contact stevige verwondingen veroorzaken. Een veiligheidsmes is bedoeld om dat
ongewilde contact te voorkomen.  

Veiligheidsmessen zijn bedoeld om allerlei soorten materiaal te kunnen snijden, zoals: 
• Karton en strapbanden; 
• Papier en kunststof; 
• Folie en foliebanen; 
• Rubber, linoleum, leder; 
• Schuimplastic en vliesstoffen; 
• Tapijt; 
• Bitumen.

Veiligheidsmessen moeten in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
• Automatische mesjesbescherming als er geen controle meer is;
• Veilig verwisselen van reservemesjes;
• Meshouders die zo zijn ontwikkeld dat ze; als ze neergelegd worden óók veilig zijn; 
• Solide gemonteerde mesjes. 
Het volgende symbool geeft aan dat de messen aan de gestelde veiligheidseisen
voldoen. Het geeft aan dat het mes is getest door de Duitse veiligheidscontroledienst
(TÜV).

In ons assortiment veiligheidsmessen zitten onder andere metaaldetecteerbare
messen. Deze zijn voorzien van blauwe kunststof onderdelen, die het mogelijk maken
om een verloren mes snel terug te vinden. Een verloren mes kan schade toebrengen
aan een machine. Afhankelijk van de gevoeligheid van de metaaldetector zouden zelfs
afgebroken kunststof delen kunnen worden gedetecteerd. De kleur blauw
vergemakkelijkt bovendien het ‘op het oog’ terugvinden van het materiaal. 

Veiligheid voor alles Veiligheidseisen

Verloren messen snel terugvinden

MARTOR
Het Duitse bedrijf MARTOR is marktleider in veiligheidsmessen. 
Vandaag de dag biedt deze producent in totaal zo’n 270 verschillende producten en
circa 300 snijblad-configuraties. 

Productselectie

Productvinder
Op internet vindt u een configurator. Als u deze stap voor stap volgt, komt u bij het
geschikte product uit. Kijk hiervoor op http://www.martor.de/product_finder.html

Drie categorieën
Ons assortiment veiligheidsmessen bestaat uit:
• Messen
U vindt in deze rubriek allerlei soorten messen, geschikt voor rechts- en linkshandigen.
Deze messen garanderen de veiligheid tijdens het snijden van karton, papier en plastic.
• Vervangbare mesjes
De meeste veiligheidsmessen hebben vervangbare mesjes in verschillende vormen,
afhankelijk van de benodigde toepassing. U kunt de mesjes zelf vervangen.
• Accessoires
Bent u op zoek naar een verzameldoos of gordeltas om aan de riem te bevestigen? 
U vindt ze in onze catalogus.
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Toegevoegde waarde

Onze leverancier komt graag bij u langs. Op de werkplek is het best te beoordelen
welke messen het beste passen bij een bepaalde werkwijze. Dit komt het
productieproces en de veiligheid van uw mensen ten goede.
Voor meer informatie neem contact op met uw Customer Service medewerker.

Keuzetabel veiligheidsmessen Martor

Artikel- Product Geschikt voor het snijden van
nummer Martor Soort Karton/Strapbanden Papier/Folie Diverse materialen
Intersafe

Veiligheidsmessen
Profi

112922 Martor Profi Rechts houder • • 
112921 Martor Profi Links houder • • 
159513 Martor Profi Light houder • • 
112925 Martor Allfit vervangmesjes 0,63 mm reservemesje

Multiset
134305 Martor Multiset houder • • 
134300 Martor Maxisafe vervangmesjes 0,63 mm reservemesje

Profi 40
153231 Martor Profi 40 houder • • 
134303 Martor Profi 40 vervangmesjes 0,50 mm reservemesje

Genial
113021 Martor Genial houder • 
112925 Martor Allfit vervangmesjes 0,63 mm reservemesje

Maxisafe
112995 Martor Maxisafe, recht standaard houder • 
151985 Martor Maxisafe 3-schuif, recht houder • 
134300 Martor Maxisafe vervangmesjes 0,63 mm reservemesje

Megasafe
134304 Martor Megasafe houder • 
134300 Martor Maxisafe vervangmesjes 0,63 mm reservemesje

Martego
152471 Martor Martego houder • • 
152466 Martor Martego vervangmesjes 0,40 mm reservemesje

Combi
112993 Martor Combi houder • 
112992 Martor Industrie vervangmesjes 0,40 mm reservemesje

Easysafe
151034 Martor Easysafe houder • 
112996 Martor Cartonax vervangmesjes 0,30 mm reservemesje
159516 Martor Sleutel Easysafe reservemesje

Metaaldetecteerbare veiligheidsmessen
Profi 25 metaaldetecteerbaar

155151 Martor Profi 25 metaaldetecteerbaar houder • • 
134302 Martor Max isafe vervangmesjes RVS 0,63 mm reservemesje

Handy metaaldetecteerbaar
155152 Martor Handy metaaldetecteerbaar houder • • 
159518 Martor Cartonax vervangmesjes 0,30 mm reservemesje

Martor Smartcut metaaldetecteerbaar
155153 Martor Smartcut metaaldetecteerbaar houder • • 

Martor Polycut metaaldetecteerbaar
159517 Martor Polycut metaaldetecteerbaar houder • 

Martor Combi metaaldetecteerbaar
155155 Martor Combi metaaldetecteerbaar houder • 
155156 Martor Combi metaaldetecteerbaar en veiligheidsschroef houder
137345 Martor Industrie vervangmesjes RVS 0,30 mm reservemesje

Bron: Martor



Martor Easysafe
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: kunststof
• Aanwezig kunststof veer zorgt voor precieze snede (dunne folie en papier)
• Eenvoudige manier van mesjes verwisselen
• Met geïntegreerde metalen plaatje om kartontape open te ritsen
• Voor gebruik in de levensmiddelenindustrie kan het mes met behulp van een sleutel gezekerd worden, 

zodat het verwisselen van mesjes door onbevoegde personen niet mogelijk is.

151034 Martor Easysafe
112996 Martor Cartonax vervangmesjes, 0,30 mm, 100 stuks
159516 Martor Sleutel Easysafe voor Martor veiligheidsmes Easysafe

Veiligheidsmessen

Veiligheidsmessen
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Veiligheidsmessen

Martor Profi
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: aluminium/slijtvaste kunststof
• Gewicht: 44 gram
• Rechts- en linkshandig gebruik
• Praktisch en eenvoudig mesjes verwisselen met behulp van drukknop

112922 Martor Profi Rechts
112921 Martor Profi Links
159513 Martor Profi Light
112925 Martor Allfit vervangmesjes, 0,63 mm, 100 stuks

Martor Multiset
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: aluminium
• Rechts- en linkshandig gebruik
• Snijdiepte traploos instelbaar tot maximaal 24 mm
• Eenvoudige manier van mesjes verwisselen

134305 Martor Multiset
134300 Martor Maxisafe vervangmesjes, 0,63 mm,100 stuks

Martor Profi 40
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: aluminium/kunststof
• Snijdiepte: 40 mm
• Rechts- en linkshandig gebruik
• Geschikt voor lichte snijwerkzaamheden zoals het snijden van papierbanen
• Zeer buigzaam mesje kleine kans op afbreken
• Het mesje is verbonden met een veer en trekt zich automatisch terug in de houder
• Eenvoudige manier van mesje verwisselen

153231 Martor Profi 40
134303 Martor Profi 40 vervangmesjes, 0,50 mm, 100 stuks

Martor Genial
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: aluminium
• Mes met schuif
• Rechts- en linkshandig gebruik
• Veersysteem voor extra veiligheid
• Ergonomisch gevormd aluminium handvat

voorkomt het vermoeid raken van de handen

113021 Martor Genial
112925 Martor Allfit vervangmesjes, 0,63 mm, 100 stuks

Martor Maxisafe
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: aluminium
• Extra veiligheid door het automatisch 

terugtrekken van de mesjes
• Met extra lang mesje van 21 mm
• Te gebruiken voor 3-laags karton
• Het ergonomisch gevormde handvat is bij het mesje met metaal versterkt
• De schuif kan aan beide zijden worden bediend
• Rechts- en linkshandig gebruik
• Het veiligheidsmechanisme kan niet gemanipuleerd worden

112995 Martor Maxisafe, recht standaard
151985 Martor Maxisafe, 3 schuif, recht
134300 Martor Maxisafe vervangmesjes, 0,63 mm,100 stuks

Martor Megasafe
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: aluminium
• Ergonomische houder van aluminium 
• Rechts- en linkshandig gebruik
• Eenvoudige manier van mesjes verwisselen 
• Veilgheidsmechanisme

134304 Martor Megasafe
134300 Martor Maxisafe vervangmesjes, 0,63 mm,100 stuks

Martor Martego
Vol automatisch veiligheidsmes 
met veersysteem.
• GS-test voor veiligheid
• Materiaal: aluminium
• Kleur: grijs
• De ergonomische houder met anti-slip softgrip biedt zeer veel comfort
• Rechts- en linkshandig gebruik
• Eenvoudige manier van mesjes verwisselen

152471 Martor Martego
152466 Martor Martego vervangmesjes, 0,40 mm, 100 stuks

Martor Combi
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: aluminium
• Veiligheid door ingelamineerde mesjes
• Mesjes en het geïntegreerde metalen plaatje (voor het snijden van kartontape) zijn

gemakkelijk te verwisselen
• Het mes snijdt sterk folie, leer, strapbanden van kunststof en veiligheidsgordels

112993 Martor Combi
112992 Martor Industrie vervangmesjes, 0,40 mm, 100 stuks



Veiligheidsmessen

Veiligheidsmessen
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Metaaldetecteerbare veiligheidsmessen

Martor Profi 25 metaaldetecteerbaar
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: aluminium/slijtvaste kunststof
• Gewicht: 44 gram
• Rechts- en linkshandig gebruik
• Praktisch en eenvoudig mesjes

verwisselen met behulp van drukknop

155151 Martor Profi 25 metaaldetecteerbaar
134302 Martor Maxisafe vervangmesjes recht RVS, 0,63 mm, 100 stuks

Martor Handy metaaldetecteerbaar
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: aluminium
• Kartonmes geschikt voor alle snijwerkzaamheden
• Het mesje wordt door een veer automatisch

in de houder teruggetrokken
• Rechts- en linkshandig gebruik
• Standaard met aan vier zijden te gebruiken mesje
• Licht en handzaam

155152 Martor Handy metaaldetecteerbaar
159518 Martor Cartonax vervangmesjes, RVS, 0,30 mm, 100 stuks

Martor Smartcut metaaldetecteerbaar
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: gemaakt van

metaaldetecteerbare blauw kunststof
onderdelen en voorzien van roestvrijstalen
"food contact approve" mesje

• Rechts- en linkshandig gebruik
• Mesje is niet vervangbaar

155153 Martor Smartcut metaaldetecteerbaar

Martor Polycut metaaldetecteerbaar
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: metaaldetecteerbare kunststof
• Kleur: blauw
• Mesje veilig ingelamineerd ter

voorkoming van snijwonden
• Mesje is niet vervangbaar
• Bijzonder geschikt voor de voedingsmiddelen-én

pharmaceutische industrie

159517 Martor Polycut metaaldetecteerbaar

Martor Combi metaaldetecteerbaar
• GS-getest voor veiligheid
• Materiaal: aluminium/RVS mesje
• Speciaal ontwikkeld voor de

voedingsmiddelen industrie
• Eenvoudige manier van mesjes verwisselen
• Met geïntegreerde metalen plaatje om

kartontape open te ritsen
• Moeiteloos snijden van sterk folie, kunststof

strapbanden en veiligheidsgordels
• Veiligheid door ingelamineerde mesjes

155155 Martor Combi metaaldetecteerbaar
155156 Martor Combi metaaldetecteerbaar en veiligheidsschroef
137345 Martor Industrie vervangmesjes, 0,30 mm, 100 stuks

Accessoires

Martor gordeltasje
Gordeltasje voor het opbergen van uw mes of
een combinatie van messen. 
• Kan veilig aan de riem gedragen worden 
• Uw snijgereedschap altijd binnen handbereik
• Materiaal: aluminium
• Kleur: zwart/grijs

131318 Martor gordeltasje

Martor verzameldoos 9810
Voor gebruikte mesjes.
Met de verzameldoos reduceert u de kans op ongevallen 
bij het vernietigen van de mesjes.
• Materiaal: aluminium
• Afmeting 100 x 100 x 210 mm
• Los verpakt

153232 Martor verzameldoos 9810

Martor wandhouder voor verzameldoos 9845
Deze wandhouder maakt het mogelijk de verzameldoos 9810 (153232) 
aan een stang of wand te monteren.
• Materiaal: aluminium

153233 Martor wandhouder voor verzameldoos 9845
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Europese richtlijnen

Juridische kaders

428 Wettelijke regels en normen 

Zodra u met persoonlijke beschermingsmiddelen gaat werken, krijgt u automatisch te maken met een hele reeks aan normen, wettelijke regels en richtlijnen. Voor u en uw
medewerkers is het van belang hier kennis van te nemen. Als werkgever wordt u geacht aan de regels te voldoen. Deze verschillende regels zijn continu in ontwikkeling. Intersafe
bespreekt hier een aantal regels in vogelvlucht. Uiteraard helpen onze adviseurs en specialisten u graag als u nog vragen heeft. 

Pbm’s. Wat is de wettelijke definitie daarvan?
De wettelijke definitie luidt: ‘Een persoonlijk beschermingsmiddel is iedere uitrusting die
ervoor bestemd is door de werknemer gedragen of gehanteerd te worden ter
bescherming tegen één of meerdere gevaren voor zijn of haar veiligheid of gezondheid.’
Onder beschermingsmiddelen wordt ook verstaan:
• ‘Een geheel dat is samengesteld uit verschillende uitrustingsstukken of middelen die

door de fabrikant onderling zijn verbonden om een persoon te beschermen tegen één
of meer, mogelijk gelijktijdig optredende gevaren;

• Een uitrustingsstuk of beschermingsmiddel dat al of niet onlosmakelijk verbonden is
met een niet-beschermende persoonlijke uitrusting die door een persoon wordt
gedragen of vastgehouden voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit;

• Verwisselbare onderdelen van een beschermingsmiddel die voor de goede werking
ervan onontbeerlijk zijn en uitsluitend voor dat beschermingsmiddel worden gebruikt;

• Integrale bestanddelen van beschermingsmiddelen, dat wil zeggen ieder samen met
het beschermingsmiddel in de handel gebracht verbindingssysteem dat het
beschermingsmiddel aan een andere, externe voorziening verbindt, zelfs wanneer het
verbindingssysteem voor de tijdsduur dat de gebruiker aan het gevaar of de gevaren
bloot wordt gesteld, niet onafgebroken behoefd te worden gedragen of meegevoerd.’

Europese richtlijnen
De Europese Unie heeft voor pbm’s twee richtlijnen uitgevaardigd.
• Europese Richtlijn 89/686/EEG (De Richtlijn 89/686/EEG wordt op dit moment

herzien.) 
Deze werd van kracht op 21 december 1989. De richtlijn wordt ook wel
‘fabrikantenrichtlijn’ genoemd. Hierbij gaat het om:
- De fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen waar pbm’s aan moeten

voldoen; 
- Kwaliteitseisen;
- De sinds 1 juli 1995 verplichte CE-markering hebben. Daaruit blijkt dat het

persoonlijke beschermingsmiddel voldoet aan alle technische, procedurele en
administratieve eisen voortkomend uit deze richtlijn. 

• Europese Richtlijn, 89/656/EEG
Dit wordt ook wel de ‘sociale richtlijn’ genoemd. Deze beschrijft de
minimumvoorschriften rond veiligheid en gezondheid bij het gebruik van pbm’s door
werknemers. Deze komt voort uit de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het
werk (89/391/EEG) die is uitgevaardigd op basis van art. 118A van het verdrag van
Rome, Sociale paragraaf.

Europese indeling in productgroepen
De gids voor de indeling in categorieën van pbm’s van de Commissie van de Europese
Gemeenschap onderscheidt de volgende productgroepen:
1. Gehoorbescherming;
2. Oogbescherming;
3. Valbeveiliging;
4. Hoofdbescherming;
5. Gezichtsbescherming;
6. Beschermende kleding;
7. Ademhalingsbescherming;
8. Voet- en beenbescherming en middelen om uitglijden te voorkomen;
9. Hand- en armbeschermingsmiddelen;
10. Beschermingsmiddelen tegen verdrinkingsgevaar en/of hulpmiddelen bij het drijven;
11. Middelen ter bescherming tegen risico's van elektriciteit.

Europese regelgeving is niet op alle pbm’s van toepassing
De regelgeving geldt niet voor:
• Gewone en/of uniforme kleding die niet specifiek bedoeld is om de veiligheid en de

gezondheid van de werknemers te beschermen (geen beschermende functie);
• Medische hulpmiddelen zoals correctiebrillen (anders dan veiligheidsbrillen) en

beeldschermbrillen.

Het toepassingsgebied van de Richtlijn 89/686/EEG (Richtlijn is ingevoerd in 1989)
geldt niet voor:
• Pbm’s die speciaal zijn vervaardigd voor het leger of ordediensten (kogel- en

steekwerende vesten, helmen, schilden, etc.);
• Pbm’s voor zelfverdediging tegen aanvallers (spuitbussen, persoonlijke

afschrikwapens, etc.).

Nederlandse regelgeving op basis van de Europese Richtlijn 89/686/EEG
Deze ‘fabrikantenrichtlijn’ is in het Nederlands recht terug te vinden in het
Warenwetbesluit pbm’s. Vanaf het moment dat ze in de handel worden gebracht,
moeten pbm’s in Nederland voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van
Warenwetbesluit de 'fabrikantenrichtlijn'. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) controleert dit. 

Nederlandse regelgeving op basis van de Europese Richtlijn 89/656/EEG
Deze ‘sociale richtlijn’ is in Nederland verwerkt in de Arbowet. Om exact te zijn:
Arbobesluit hoofdstuk 8, afdeling 1, pbm’s. 
De twee EU-richtlijnen en de implementatie daarvan via onze nationale regelgeving
vullen elkaar aan en moeten het veilig en gezond gebruik van pbm’s in de werksituatie
bevorderen. 

HTTP://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEXURISERV/LEXURISERV.DO?URI=CELEX:31989L0686:NL:HTML (1989)

Belgische regelgeving op basis van de Europese Richtlijn 89/686/EEG
De ‘fabrikantenrichtlijn’ is in Belgisch recht omgezet door het KB (Koninklijk Besluit) van
31 december 1992 (BS van 4 februari 1993). Deze is later nog gewijzigd bij KB van 5 mei
1995 (BS van 31 mei 1995). De beide besluiten zijn opgenomen volgens de wet van
11 juli 1961. Deze wet beschrijft de waarborging van de veiligheid met betrekking tot:
• Machines;
• Onderdelen van machines;
• Materieel;
• Werktuigen;
• Toestellen;
• Recipiënten.

Belgische regelgeving op basis van de Europese Richtlijn 89/656/EEG
De ‘sociale richtlijn’ is in het Belgisch recht omgezet door het KB van 7 augustus 1995.
Ze is voor het laatst gewijzigd in het KB van 13 juni 2005. De tekst van het KB van
13 juni 2005 is opgenomen in Titel VII, hoofdstuk 2 van de Codex.
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Persoonlijke beschermingsmiddelen in drie categorieën
Pbm’s moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die door of namens de Europese Unie zijn
vastgesteld. Producten die voldoen, zijn herkenbaar aan het CE-teken 
(CE = Conformité Européenne). Dit is geen kwaliteitsindicatie of keurmerk. Het geeft
alleen aan dat het persoonlijke beschermingsmiddel voldoet aan de minimale essentiële
eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid, zoals die zijn genoemd in de
testopstelling van de relevante norm. Voor de meeste pbm’s zijn deze essentiële eisen
verder uitgewerkt naar geharmoniseerde Europese normen (EN-normen). Deze normen
geven meer informatie over onder andere:
• Specifieke technische eisen;
• Prestaties;
• Beschermingsniveau van het betreffende beschermingsmiddel. 

In verband met de certificering zijn de pbm’s in drie categorieën ingedeeld. Deze
indeling is onder meer afhankelijk van de grootte van het risico waartegen het middel
bescherming biedt.

Categorie 1
Het gaat hier om pbm’s van eenvoudig ontwerp. Ze moeten de gebruiker ervan
bescherming bieden tegen:
• Mechanische factoren die slechts oppervlakkige letsels veroorzaken;
• Vrij onschadelijke schoonmaakmiddelen waarvan de gevolgen gemakkelijk ongedaan

zijn te maken. Denk aan reinigingsmiddelen in verdunde oplossing;
• Gevaar bij het hanteren van warme voorwerpen. De medewerkers wordt niet

blootgesteld aan een temperatuur hoger dan 50°C, of aan gevaarlijke stoten of
schokken;

• Weersomstandigheden die niet uitzonderlijk of extreem van aard zijn;
• Kleine stoten, schokken, trillingen die geen vitale lichaamsdelen treffen en waarvan de

gevolgen geen blijvend letsel kunnen veroorzaken;
• Zonnestralen.

Voorbeelden uit deze categorie zijn:
• Tuinhandschoenen;
• Handschoenen voor productbescherming;
• Hoofdbedekking;
• Seizoenskleding;
• Niet-industriële zonnebrillen. 

De fabrikant of importeur mag zonder tussenkomst van een aangewezen
keuringsinstantie een EEG-verklaring van overeenstemming afgeven en de 
CE-markering aanbrengen. 

Categorie 2
Categorie 2 zijn pbm’s die niet tot categorie 1 of 3 behoren. Het gaat hier om onder
andere:
• Veiligheidsschoeisel;
• Veiligheidshelmen;
• Veiligheidsbrillen.

In deze categorie is een EEG type-onderzoek vereist door een daartoe aangewezen
keuringsinstantie (een ‘notified body’). Hierbij verklaart de fabrikant door het
aanbrengen van de CE-markering en de conformiteitsverklaring dat het product voldoet
aan de binnen de EU gestelde eisen.

Categorie 3
Hieronder vallen beschermingsmiddelen van complex ontwerp. Ze moeten
bescherming bieden tegen grote risico's. Naast de eisen genoemd in categorie 2 moet
het productieproces geborgd zijn door een kwaliteitssysteem. Het gaat hier om:
• Adembeschermingsapparatuur met filters die beschermen tegen vaste en vloeibare

aërosolen of tegen irriterende, gevaarlijke, giftige of radiotoxische gassen;
• Adembeschermingsapparatuur, met inbegrip van duikapparatuur, die de buitenlucht

volledig afsluit;
• Beschermingsmiddelen die slechts een tijdelijke bescherming kunnen bieden tegen

door chemicaliën veroorzaakt letsel of tegen ioniserende straling;
• Uitrusting voor werkzaamheden in hete omgeving met effecten die vergelijkbaar zijn

met die van een luchttemperatuur van 100°C of hoger, met of zonder infrarode
straling, vlammen of grote hoeveelheden wegvliegend gesmolten materiaal;

• Uitrusting voor werkzaamheden in koude omgeving met effecten die vergelijkbaar zijn
met die van een luchttemperatuur van -50°C of lager;

• Beschermingsmiddelen die bescherming bieden tegen vallen van bepaalde hoogte; 
• Beschermingsmiddelen tegen elektrische risico’s bij werken bij gevaarlijke spanningen

of die isoleren bij hoogspanning.

Categorie 0
Hieronder vallen beschermingsmiddelen die niet onder de wettelijke regeling vallen.
Denk aan beschermingsmiddelen voor strijdkrachten en ordediensten, voor
zelfverdediging, aan boord van zeeschepen en vliegtuigen en dergelijke. 
Voor uitrusting aan boord van schepen is in Europa een aparte richtlijn uitgevaardigd,
namelijk CE-markering: Richtlijn uitrusting voor zeeschepen (96/98/EEG).
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Herziening Richtlijn 89/686/EEG nu in afrondende fase (verwachting 2014)
Op het moment dat deze catalogus werd geproduceerd, werd de Richtlijn 89/686/EG
herzien. Deze herziening is nu in een afrondende fase. Het gaat hierbij om de volgende
wijzigingen: 
• Naar verwachting komen gehoorbeschermingsmiddelen, kogel- en steekwerende

vesten, beschermende kleding en handschoenen voor bescherming bij
motorkettingzaag en reddingsvesten in categorie 3.

• Fabrikanten, importeurs en distributeurs van pbm’s krijgen te maken met meer
administratieve taken en verantwoordelijkheden. 
- De technische documentatie moet langer bewaard blijven: tot tien jaar na de datum

dat het product voor het laatst in de markt is gebracht; 
- De genoemde partijen moeten registers bijhouden van producten met

tekortkomingen of producten die uit de markt zijn gehaald door middel van een
terugroepactie (recall); 

- Producten moeten door fabrikanten beoordeeld worden op basis van een
Risico–Inventarisatie en –Evaluatie;

- Producten moeten steekproefsgewijs periodiek in de markt worden beoordeeld;
- Er moet een klachtenonderzoek worden bijgehouden;
- Er moet een register van distributeurs worden bijgehouden;
- Producten moeten worden voorzien van type-, partij– of serienummer; 
- De serieproductie moet worden gewaarborgd;
- Producten mogen geen schadelijke stoffen bevatten (o.m. REACH verklaring).

Pbm's in drie categorieën

Bron: Richtlijn 89/686/EEG in 1989: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:31989L0686:NL:HTML
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Nationale, Europese en internationale normen (NEN, EN en ISO)

De technische specificaties van een groot aantal pbm’s zijn uitgewerkt in nationale,
Europese en internationale normen. In Nederland en België kennen we nationale
normen als NEN, DIN, NBN, BS. De Europese norm is EN, de internationale norm is
ISO. Er zijn combinaties van deze normen mogelijk. 
De fabrikant die een product volgens deze geharmoniseerde normen op de markt
brengt, heeft in juridische termen ‘het vermoeden van overeenstemming, wat erop
neerkomt dat in principe aangenomen mag worden dat het product in
overeenstemming is met de Europese richtlijn.’ 

ISO-norm wordt steeds belangrijker
Door de toenemende globalisering zien we de laatste jaren een sterke toename van de
internationale ISO-normen. Dit zorgt voor eenduidiger kwaliteit, keuze, toepassing,
gebruik en onderhoud van pbm’s. Het vermindert ook de technische
handelsbelemmeringen. 

Gebruiksaanwijzing

Bij elk persoonlijk beschermingsmiddel hoort een gebruiksaanwijzing. 
Deze geeft informatie over:
• Gebruik;
• Onderhoud;
• Levensduur van het beschermingsmiddel.

Ze moet zijn opgesteld in de officiële taal van het land waarvoor het persoonlijk
beschermingsmiddel bestemd is. Voor Nederland is dat dus in het Nederlands, maar
bijvoorbeeld België kent officieel drie talen, namelijk Frans, Vlaams (Nederlands) en
Duits. In de informatie kunnen de volgende onderdelen beschreven zijn: 

1. Identificatie
• Naam van het persoonlijke beschermingsmiddel;
• Naam en adres van de fabrikant of zijn gevolmachtigde in de EU;
• Referentie naar de richtlijn en productnormen;
• Naam, adres en identificatienummer van keuringsinstantie (categorie II en III);
• Klasse of type beschermingsmiddel;
• Verduidelijking van eventuele gebruikte symbolen en pictogrammen.

2. Voorschriften
• Risico's waartegen het persoonlijke beschermingsmiddel bescherming biedt;
• Gebruiksbeperkingen bij bijvoorbeeld wijzigende omstandigheden;
• Gebruiksduur;
• Toepassing van accessoires en reserve onderdelen.

3. Opslag
• Wijze van opslag;
• Verpakking voor opslag en transport;
• Opslagtermijn of houdbaarheidsdatum.

4. Onderhoud
• Onderhoudsvoorschriften voor reiniging, revisie en verwijdering.

Arbowet

Arbowet: arbeidshygiënische strategie en pbm’s
Artikel 3 van de Arbowet schrijft: een goed arbo-beleid moeten gevaren en risico’s voor
de veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk bij de bron worden voorkomen of beperkt.
Lukt dat niet, dan moet er met pbm’s worden gewerkt. Deze volgorde van maatregelen
wordt ook wel arbeidshygiënische strategie genoemd.

Arbowet en Arbobesluit
De algemene wettelijke vereisten voor pbm’s staan omschreven in de Arbowet.
Hoofdstuk 8, afdeling 1 van het Arbobesluit gaat hier dieper op in. Het Arbobesluit zegt
onder meer dat: 
• Pbm’s onder andere moeten voldoen aan een aantal algemene vereisten voor

ontwerp en constructie (de wetgever verwijst hierbij naar Richtlijn 89/686/EEG en
Warenwetbesluit pbm’s);

• Ze altijd geschikt moeten zijn voor het specifieke risico of gevaar; 
• De middelen moeten passen bij de ernst van het gevaar;
• De middelen moeten passen bij de frequentie van de blootstelling aan dat gevaar;
• Het middel zelf géén gevaar inhoudt;
• De middelen passen bij de omstandigheden op de arbeidsplaats;
• De middelen afgestemd zijn op de ergonomische eisen en vereisten rond de

gezondheid van de werknemer;
• Ze moeten geschikt zijn voor de drager. 

Bron: Arbeidsomstandighedenwet (2007)
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Keuze voor de juiste middelen 

In relatie tot de wetgeving is het belangrijk dat bij de keuze voor het juiste middel een
Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) is gemaakt. De beoordeling omvat in eerste
instantie:
• Een inventarisatie en evaluatie van de gevaren die niet met andere middelen

vermeden kunnen worden. Deze gevaren worden ook wel restrisico’s genoemd; 
• Een omschrijving van de kenmerken die pbm’s moeten hebben om deze restrisico's

te kunnen ondervangen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de eventuele
gevaren die de pbm’s zelf kunnen vormen;

• Een inventarisatie en evaluatie van de kenmerken van de pbm’s die al beschikbaar
zijn. In vergelijking met de noodzakelijke kenmerken zoals hiervoor genoemd. 

Voldoende beschikbaarheid, gratis verstrekking, duidelijke instructie
Hoofdstuk 8 van het Arbobesluit geeft aan dat pbm’s in voldoende aantallen
beschikbaar moeten zijn. In artikel 44 Arbowet staat dat ‘de kosten die verbonden zijn
aan de naleving van de regels die bij of krachtens deze wet zijn gesteld, niet ten laste
mogen worden gebracht aan de werknemers.’ Dat wil zeggen: als bijvoorbeeld op basis
van de RI&E pbm’s moeten worden aangeschaft (zoals veiligheidsbrillen,
beschermende kleding, veiligheidsschoeisel), dan mag de werkgever hiervoor geen
vergoeding vragen aan de werknemers.
De werkgever moet ervoor zorgen en er op toezien dat de werknemer deze middelen
ook daadwerkelijk gebruikt. Voorlichting en instructie zijn dus belangrijk. Ook moeten
pbm’s worden onderhouden, gerepareerd en zo nodig vervangen.
Soms maken meerdere mensen gebruik van hetzelfde beschermingsmiddel. In dat
geval zijn maatregelen nodig, zodat het delen van het middel geen gezondheids- of
hygiënische problemen oplevert voor één van de gebruikers. In de regelgeving wordt
van uitgegaan dat een pbm vooral een “persoonlijk” middel is om iemand te kunnen
beschermen.

Handhaving en markttoezicht

In Nederland vinden handhaving en markttoezicht vooral plaats via de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), Inspectiedienst Szw en Douane. In Europa is een
zogenaamd RAPEX-systeem operationeel. RAPEX staat voor Rapid Alert System.
Op deze manier zijn in de Europese Unie snelle waarschuwingen mogelijk voor alle
gevaarlijke consumentenproducten (inclusief pbm's), met uitzondering van de
levensmiddelen, farmaceutische en medische hulpmiddelen. RAPEX zorgt voor de
snelle uitwisseling van informatie tussen de lidstaten via de centrale en nationale
contactpunten. Voor Nederland is dat de NVWA.

Voor nadere informatie:
1. Europese Commissie – Personal Protective Equipment (PPE):

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/personal-protective-
equipment/index_en.htm

2. Europese Commissie – New Legislative Framework:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-
common-rules-for-products/new-legislative-framework/

3. New Approach Standardisation in the Internal Market: http://www.newapproach.org/
4. Europese Commissie – Consumer Affairs – RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
5. Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) – Persoonlijke

beschermingsmiddelen: http://www.vwa.nl/actueel/bestanden/bestand/10324
6. Arbobesluit:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/volledig/geldigheidsdatum_06-07-2011
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Stappenplan

U wilt er zeker van zijn dat werknemers met de juiste persoonlijke pbm’s werken en dat
ze die ook de juiste manier toepassen. Een overzichtelijk stappenplan is een goede
waarborg daarvoor. Hieronder volgt een voorbeeld van een te volgen stappenplan: 

Stap 1. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
Stap 2. De keuze van type pbm’s.
Stap 3. Keuze van pbm’s in overleg met werknemers.
Stap 4. Inkoop.
Stap 5. Voorlichting, instructie en toezicht op het gebruik van pbm’s.
Stap 6. Verstrekking, beheer en onderhoud van pbm’s.
Stap 7. Sanctiebeleid.
Stap 8. Evaluatie van de toegepaste pbm’s.

Stap 1. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
In een organisatie moet allereerst zicht zijn op de mogelijke gevaren binnen het bedrijf
en op de werkplek. Daarvoor is het nodig dat de werkgever de gevaren en risico's in
relatie tot het werk en de werkomstandigheden inventariseert en evalueert. Hier zijn drie
aspecten essentieel.
1. Er moet vooral aandacht zijn voor eventuele niet-vermijdbare gevaren op de werkplek

die alleen maar door pbm’s beheerst kunnen worden. 
2. Voor de toepassing en inzetbaarheid van pbm’s moet een reeks aan factoren

beoordeeld worden:
• Is er voldoende inzicht in de niet-vermijdbare gevaren op de werkplek en de wijze

waarop pbm’s hier bescherming tegen kunnen geven?
• Is er voldoende bekend over de kenmerken van de in gebruik zijnde

beschermingsmiddelen en de manier waarop deze gebruikt moeten worden (is er
bijvoorbeeld een duidelijke gebruiksaanwijzing)?

• Zijn de beschermingsmiddelen in voldoende mate afgestemd op de ergonomische
eisen en de individuele (gezondheids-) eigenschappen van de gebruiker?

• Zijn er voldoende gegevens beschikbaar over de ergonomische eisen en de
vereisten ten aanzien van de gezondheid van de werknemer? Bij de ergonomische
eisen gaat het om de relatie tussen iemands taak en de directe omgevingsfactoren.
Bij het aspect ‘gezondheid’ kan het gaan om bijvoorbeeld het gebruik van
adembescherming. In hoeverre kan dit voor een werknemer lastig of zelfs
onmogelijk zijn en is een medische beoordeling vooraf noodzakelijk?

• Is er voldoende informatie over de specifieke eisen van de werkplek waar de pbm’s
gebruikt worden?

• Op welke manier worden beschermingsmiddelen gebruikt?
• Wat is hierbij de mening van de betrokken werknemers? Hiervoor is het zinvol

onder de gebruikers een onderzoek uit te voeren naar de tevredenheid over de
gebruikte beschermingsmiddelen en de motivatie om deze daadwerkelijk te
gebruiken.

• Is er een inkoopprocedure voor beschermingsmiddelen?
• Wat zijn hiervan de inkoopspecificaties? (Bij Intersafe is een checklist beschikbaar.

Deze helpt bij het opzetten van een inkoopbeleid voor pbm’s. Zie ook stap 4:
Inkoop).

• Welke eisen zijn er voor de pbm’s?
• Is er voldoende deskundige ondersteuning door de fabrikant of leverancier?
• Beschikt de gebruiker over een gebruiksaanwijzing?
• Zijn voorlichting en instructie op een doelmatige manier gegeven?
• Verstrekt de werkgever de pbm’s gratis?
• Kan het onderhoud op een doelmatige manier plaatsvinden?
• Is er een onderhoudsprogramma voor Categorie 3 producten (zoals voor

valbeveiliging, adembescherming, gaspakken, chemicaliën beschermende
kleding)?

• Zijn er speciale opbergsystemen voor pbm’s beschikbaar gesteld?
• Oefent de werkgever of de leidinggevende toezicht uit?
• Is er een sanctiebeleid ten aanzien van het niet dragen van pbm’s?

De plaatsen voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E): Bedrijf, lokatie, waar gewerkt wordt.

Bron: Arbo Informatieblad AI-49 PBM Beleid van Sdu.

De auteur is persoonlijk geraadpleegd.

3. Specifieke aandacht bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen
AIs bij het werken met gevaarlijke stoffen gebruik van pbm’s redelijkerwijs noodzakelijk
is, let dan op de volgende aandachtspunten:
• Het gebruik moet gebaseerd zijn op een schriftelijke argumentatie (RI&E). 
• Deze moet bestaan uit een Plan van Aanpak, met onderbouwing door middel van een

risicoanalyse. Daarbij moet vastgesteld zijn dat het gebruik van pbm’s noodzakelijk is
en dat dit niet leidt tot onaanvaardbare gezondheidseffecten. 

• De nadruk in deze schriftelijke argumentatie moet liggen op enerzijds het voorkomen
van gezondheidsschade door de gevaarlijke stoffen waaraan de blootstelling
plaatsvindt. Anderzijds moet de nadruk liggen op gezondheidsschade door gebruik
van de beschermingsmiddelen.

• Deze beoordeling moet door een deskundige worden vastgesteld. 

Intersafe Services B.V. helpt u graag met het opstellen van een complete RI&E.
De beheersmaatregelen die hieruit voortkomen moeten vervolgens in een Plan van
Aanpak worden vastgelegd.

Stap 2. De keuze van type pbm’s
De keuze van type pbm’s en de manier waarop die moeten worden toegepast is
afhankelijk van factoren:
• De ernst van het gevaar;
• De tijdsduur en de frequentie van de blootstelling;
• De kenmerken van de werkplek;
• De omgevingskenmerken (zoals binnen, buiten of klimaatomstandigheden);
• Inbreng van de gebruiker. Immers, het draagcomfort bepaalt in sterke mate of de

gebruiker een persoonlijk beschermingsmiddel ook werkelijk gebruikt;
• Afstemming van de verschillende soorten beschermingsmiddelen, als deze gelijktijdig

gedragen dienen te worden; 
• De toepassingsmogelijkheden en de kwaliteitseisen van het persoonlijke

beschermingsmiddel zelf;
• De gebruiksmogelijkheden en het te bereiken beschermingsniveau van het

persoonlijke beschermingsmiddel.

Stap 3. Keuze van pbm’s in overleg met werknemers
De werkgever moet de wettelijk noodzakelijke vastgestelde pbm’s gratis verstrekken.
Het gebruik van pbm’s valt of staat echter met de acceptatie van de werknemers. Zij
moeten immers ervan overtuigd zijn dat het gebruik van deze middelen in hun belang is.
Ze moeten zich terdege realiseren dat het gaat om hun veiligheid en gezondheid. Voor
het medezeggenschapsorgaan (OR of personeelsvertegenwoordiging) is de
persoonlijke inbreng van werknemers wettelijk geregeld. Hier geldt het
instemmingsrecht dat voortvloeit uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Stap 4. Inkoop
Bij de aanschaf van pbm’s is het van belang dat de afdeling Inkoop een procedure heeft
met daarin opgenomen de inkoopspecificaties waaraan de beschermingsmiddelen aan
moeten voldoen. Heeft u daar behoefte aan, dan heeft Intersafe een checklist
Inkoopbeleid beschikbaar.
Voor de afdeling Inkoop zijn de volgende aspecten van belang:
• Voldoen de aan te schaffen beschermingsmiddelen aan de EEG-bepalingen (zoals

CE-markering of een EEG-verklaring van overeenstemming)? 
• Worden behalve de prijs ook de kwaliteit en doelmatigheid van het persoonlijke

beschermingsmiddel beoordeeld?
• Is bij het beschermingsmiddel een gebruiksaanwijzing beschikbaar, met voldoende

informatie over gebruik, toepassing, onderhoud, vervanging en dergelijke?
• Biedt de leverancier voldoende deskundigheid en service zoals logistiek, levering,

onderhoud en nazorg?
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Stap 5. Voorlichting, instructie en toezicht op het gebruik van pbm’s
Voor een juist gebruik van pbm’s is instructie aan de gebruikers essentieel. Goede
vertrekpunten hierbij zijn de schriftelijke RI&E en de informatie van de leverancier
(bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing). De gebruiksaanwijzing en instructie moeten de
volgende onderdelen omvatten: 
• Gebruik;
• Reiniging;
• Onderhoud;
• Revisie;
• Ontsmetting;
• Mogelijke accessoires;
• Beschermingsklasse;
• Betekenis van pictogrammen (bij bijvoorbeeld handschoenen);
• De combinatiemogelijkheden met andere beschermingsmiddelen. 

Vaak kunnen fabrikanten of leveranciers de voorlichting en instructie verzorgen. Houd
hierbij rekening met de specifieke doelgroepen of risicogroepen. Soms is een
uitgebreide training of medische keuring noodzakelijk, zoals bij persluchttoestellen. 
Leidinggevenden moeten toezicht uitoefenen op het juiste gebruik van pbm’s. De
werknemers moeten worden verplicht de verstrekte pbm’s daadwerkelijk op de juiste
wijze te gebruiken. Bij voorkeur legt u het toezicht en het gebruik van pbm’s vast in de
functieomschrijving. Neem het ook mee in functioneringsgesprekken. 
Intersafe Services B.V. helpt u graag met het organiseren van voorlichting. Ook bieden
we ondersteuning in de vorm van trainingen, instructies en toolbox-meetings. 

Stap 6. Verstrekking, beheer en onderhoud van pbm’s
Uw organisatie moet voor elk persoonlijk beschermingsmiddel de juiste informatie bij de
hand hebben. Hiervoor is een pbm-handboek of digitale pbm-gids ideaal. Intersafe
helpt u graag bij het opzetten daarvan. Zo is er onze service MijnPBMpakket.nl.
De informatie kan betrekking hebben op de volgende aspecten:
• Gegevens over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (zoals een overzicht van niet-

vermijdbare gevaren en de toepassing hierbij van pbm’s);
• Informatie over de soorten pbm’s en de specifieke kenmerken;
• De toepassingsgebieden van pbm’s in relatie tot de afdelingen en activiteiten binnen

het bedrijf;
• Het onderhoudsprogramma en normen voor de vervanging van middelen;
• Voorschriften voor het gebruik van pbm’s;
• Registratie van pbm’s;
• Overzicht van leveranciers en wijze van levering;
• Verstrekking en bestelprocedures. Het is belangrijk dat geregeld is hoe de pbm’s

verstrekt worden en hoe het onderhoud is geregeld.
• Bij bepaalde typen pbm’s (zoals adembescherming, gehoorbescherming,

chemicaliënbestendige kleding en handschoenen) is het belangrijk om een register bij
te houden met:
- Gebruik;
- Type bescherming;
- Beschermingsniveau;
- Blootstellingniveau;
- Soort werkzaamheden;
- De medewerkers die de verschillende middelen gebruiken. De registratie is zinvol

voor de evaluatie van middelen en geeft ook zicht op welke middelen allemaal in de
organisatie aanwezig zijn. Intersafe Services B.V. helpt u desgewenst bij het
opzetten van een passend registratiesysteem;

- Onderhoud. Vooral bij producten uit Categorie 3 zijn periodieke inspectie en het
onderhoud belangrijk.

Maak over het opbergen van pbm’s duidelijke afspraken met de gebruikers.
Opbergsystemen moeten goed bereikbaar zijn. 

Stap 7. Sanctiebeleid
Werknemers zijn verplicht om de beschikbaar gestelde pbm’s op de juiste manier te
gebruiken, ze na gebruik te onderhouden en op de daarvoor bestemde plaats op te
bergen. De Inspectiedienst Szw heeft de mogelijkheid om zowel de werkgever als de
werknemers te beboeten voor bijvoorbeeld het niet dragen van pbm’s. De boete voor
de werknemer kan oplopen tot € 450,- per overtreding. 
Vanuit de arbeidsovereenkomst heeft de werkgever de mogelijkheid om disciplinaire
maatregelen te nemen als een werknemer zich bewust onveilig gedraagt. Dat geldt
bijvoorbeeld als de werknemer de pbm’s niet of niet juist gebruikt. De maatregelen zijn
afhankelijk van de ernst van de situatie. 
Te denken valt aan: 
• Schriftelijke en/of mondelinge waarschuwing;
• Beboeting;
• Schorsing met of zonder behoud van loon;
• Ontslag (op staande voet).

Stap 8. Evaluatie van de toegepaste pbm’s
De doelmatigheid van de pbm’s moet regelmatig beoordeeld worden. Dit kan aan de
hand van:
• Ervaringen in de praktijk;
• Wijzigingen in het productieproces;
• Wijzigingen in de organisatie;
• Veranderingen in de constructie of het ontwerp van pbm’s.
Deze evaluatie moet minstens één maal per jaar plaatsvinden. Een aantal tips:
• Een goed hulpmiddel bij deze evaluatie is de registratie (pbm-register) op individueel

niveau zoals besproken in stap 4;
• Bij de evaluatie kunt u ook het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

(PAGO) betrekken;
• U benut zaken als ongevallenregistratie en incidentenonderzoek;
• U kunt een ‘tevredenheidsonderzoek’ uitvoeren onder de gebruikers;
• U evalueert de toepassing aan de hand van bijvoorbeeld een taakrisicoanalyse;
• Ten slotte is het belangrijk dat leveranciers u op de hoogte houden van laatste nieuwe

ontwikkelingen en de ‘state of the art’ in pbm’s.
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111545 36
111545 47
111644 72
111645 389
111647 389
111648 418
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111649 419
111650 397
111651 393
111651 397
111652 397
111653 394
111654 396
111654 397
111655 393
111663 396
111664 373
111665 373
111667 372
111668 372
111669 373
111670 385
111671 383
111672 383
111673 383
111674 385
111675 385
111676 385
111677 384
111678 385
111679 385
111681 381
111683 381
111689 397
111690 397
111691 397
111708 372
111709 372
111710 372
111713 373
111808 121
111817 380
112534 380
112539 395
112541 388
112542 388
112544 388
112545 385
112547 380
112877 389
112882 396
112883 397
112884 397
112888 373
112889 373
112890 380
112892 371
112893 371
112895 371
112898 372
112899 372
112921 424
112922 424
112925 424
112926 418
112927 413
112928 413
112929 413

112930 411
112932 413
112933 411
112936 411
112938 411
112943 411
112977 411
112978 418
112980 121
112981 413
112982 411
112988 418
112992 424
112993 424
112995 424
112996 424
112998 411
113000 411
113007 413
113011 413
113017 389
113021 424
113022 419
113028 419
113034 411
113064 410
113065 410
113069 406
113072 406
113075 406
113076 406
113078 406
113085 407
113087 407
113100 409
113104 407
113108 407
113111 407
113150 62
113241 61
113241 386
113243 61
113243 386
113244 61
113244 386
113245 61
113245 386
113246 61
113246 386
113247 386
113502 61
113502 386
113506 386
113509 61
113509 386
113515 60
113534 60
113537 60
113540 60
113549 58
113550 58
113553 58

113554 59
113555 59
113556 59
113557 59
113558 58
113560 59
113561 58
113565 57
113566 57
113567 57
113568 57
113569 57
113570 57
113571 57
113572 57
113573 59
113574 58
113575 56
113577 56
113581 56
113582 57
113583 57
113584 57
113587 56
113588 56
113590 59
113592 56
113593 56
113765 275
113766 274
113769 291
113770 291
113771 291
113772 291
113780 295
113795 311
113802 307
113804 292
113805 314
113809 295
113810 290
113811 311
113815 290
113816 300
113819 301
113820 301
113821 292
113822 292
113823 292
113824 290
113825 300
113826 306
113827 306
113829 306
113830 306
113833 308
113834 313
113838 300
113839 294
113841 308
113842 308
113843 308

113844 305
113847 292
113848 303
113849 303
113851 302
113852 302
113854 302
113855 302
113856 299
113859 285
113866 305
113877 289
113878 288
113882 290
113889 305
113904 302
113906 297
113907 297
113912 92
113918 95
113945 99
113949 120
113950 120
113951 120
113952 120
113953 120
113972 163
113975 163
113976 163
113991 329
113992 344
113997 328
114000 328
114026 334
114031 342
114038 335
114040 347
114041 348
114042 348
114043 347
114049 334
114057 346
114060 351
114061 351
114064 353
114065 352
114066 352
114067 352
114069 349
114071 349
114072 349
114078 351
114079 349
114080 350
114081 350
114082 350
114085 350
114087 349
114095 337
114096 338
114098 338
114099 340

114100 340
114101 325
114102 337
114105 325
114106 337
114107 324
114108 324
114110 343
114113 340
114114 340
114115 337
114119 346
114124 346
114126 336
114127 336
114138 345
114147 338
114148 325
114149 339
114150 346
114155 326
114156 344
114160 336
114161 336
114179 353
114183 353
114187 351
114188 351
114193 326
114194 340
114195 338
114196 338
114198 325
114203 326
114207 353
114211 355
114213 351
114220 350
114224 330
114225 330
114227 342
114229 340
114230 345
114232 347
114235 340
114236 331
114237 331
114238 345
114239 331
114240 331
114242 339
114243 339
114244 339
114245 339
114246 345
114247 331
114248 331
114260 292
114262 307
114269 306
114273 309
114297 236

114298 253
114299 253
114331 265
114336 231
114340 257
114342 257
114345 257
114346 276
114350 269
114355 244
114369 258
114384 260
114385 260
114390 244
114407 272
114408 272
114412 121
114412 256
114414 264
114422 225
114428 238
114440 234
114445 241
114450 227
114453 234
114477 234
114480 272
114481 272
114482 272
114539 244
114541 244
114542 235
114544 242
114549 242
114552 242
114553 261
114557 251
114558 250
114563 253
114567 257
114573 253
114576 259
114578 237
114592 237
114606 276
114610 235
114611 235
114613 235
114615 271
114616 271
114621 271
114623 271
114657 231
114672 268
114674 272
114677 273
114678 269
114691 230
114692 230
114696 224
114699 238
114702 239

114709 225
114711 234
114712 224
114715 224
114717 227
114718 250
114725 237
114728 261
114734 236
114751 236
114752 235
114753 237
114754 236
114755 261
114763 251
114766 231
114767 228
114768 233
114769 228
114771 224
114774 227
114777 238
114780 233
114784 249
114791 237
114811 196
114812 196
114812 204
114815 196
114815 204
114819 163
114822 241
114823 234
114824 233
114828 259
114845 60
114846 60
114847 60
114867 266
114869 266
114885 266
114886 230
114938 311
114949 167
115147 224
115150 120
115151 125
115157 145
115172 224
115199 227
115202 233
115208 244
115271 257
115288 273
115302 355
115324 120
115325 120
115410 387
115421 341
115436 224
115460 324
115536 293
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115544 300
115547 411
118351 373
118352 373
118353 373
118354 373
118355 373
118356 373
118359 373
127191 173
127196 208
127218 274
127255 288
127276 118
127311 390
128027 269
128030 312
128041 395
128058 120
128103 171
128105 171
128106 171
128107 171
128108 171
128109 171
128110 171
128111 171
128112 171
128115 203
128133 209
128134 162
128149 337
128167 28
128168 30
128169 30
128170 30
128171 31
128173 33
128174 33
128177 264
128200 118
128326 230
128382 274
128459 292
128522 291
128561 347
128568 195
128651 163
128653 163
128661 326
128720 136
128750 338
128751 326
128773 295
128774 303
128775 303
128776 315
128777 315
128845 234
128847 347
128853 162
128854 162

128860 346
128865 249
128867 355
128869 355
128870 355
128871 355
128872 355
128887 277
128898 294
128899 289
128957 123
128958 123
128959 123
128960 123
128961 123
128962 123
128963 123
128964 124
128965 124
128968 209
128979 251
128980 252
128981 252
128986 254
128987 254
128988 254
128989 254
128990 148
129024 121
129030 228
129032 110
129057 171
129058 171
129059 171
129061 171
129063 171
129064 171
129073 347
129096 338
129098 337
129123 94
129124 94
129134 94
129134 98
129134 99
129139 293
129154 264
129156 258
129159 346
129168 270
129180 329
129182 341
129204 408
129223 259
129254 247
129259 302
129264 292
129273 204
129274 204
129275 204
129286 204
129287 204

129288 204
129320 342
129351 324
129360 173
129362 173
129363 173
129383 277
129386 339
129405 225
129406 229
129407 225
129408 229
129409 225
129410 229
129411 225
129412 229
129415 419
129418 224
129454 234
129480 418
129484 171
129514 299
129516 148
129535 308
129551 31
129570 165
129571 165
129573 165
129574 173
129575 173
129590 210
129612 199
129613 199
129623 28
129623 28
129632 302
129643 210
129644 290
129724 269
129734 327
129736 327
129799 231
129810 264
129823 285
129825 227
129827 303
129829 110
129830 110
129834 110
129838 114
129846 118
129847 118
129850 118
129873 297
129879 243
129889 162
129891 162
129893 162
129894 165
129903 172
129904 294
129906 291

129907 291
129908 315
129909 329
129925 244
129929 313
129930 299
130002 305
130003 305
130004 301
130005 303
130018 165
130027 230
130045 343
130064 307
130065 302
130082 276
130230 203
130232 203
130233 203
130235 203
130244 204
130247 72
130248 72
130289 204
130290 204
130292 196
130293 196
130294 196
130295 196
130296 196
130297 196
130299 196
130300 196
130301 196
130304 196
130305 196
130308 204
130316 370
130460 28
130461 28
130462 28
130463 28
130466 30
130468 30
130469 29
130470 31
130472 33
130473 33
130474 33
130475 32
130476 33
130483 29
130484 32
130485 32
130486 32
130490 29
130491 29
130494 35
130495 36
130495 47
130496 35
130497 35

130498 35
130548 163
130550 164
130555 165
130556 163
130557 163
130558 163
130559 171
130560 171
130561 171
130574 338
130579 337
130586 136
130587 136
130592 148
130597 95
130600 72
130601 72
130602 72
130603 72
130604 70
130656 72
130657 72
130658 72
130659 72
130660 72
130691 72
130692 72
130710 70
130712 70
130713 70
130725 72
130726 72
130727 70
130727 72
130727 77
130729 70
130729 72
130757 78
130758 78
130759 78
130760 78
130761 78
130791 78
130811 78
130821 77
130826 78
130827 78
130835 78
130872 78
130873 77
130879 77
130898 70
130905 78
130938 234
130946 394
130947 393
130949 289
130957 210
130958 210
130959 210
130960 195

130961 195
130962 195
130963 195
130964 199
130965 199
130966 199
130967 199
130968 199
130969 199
130992 193
130993 193
130995 194
130996 194
130997 194
130999 95
131002 215
131003 95
131003 124
131003 127
131004 95
131004 124
131004 127
131006 95
131006 124
131006 127
131007 205
131008 205
131009 205
131010 205
131010 207
131011 205
131014 205
131015 205
131016 205
131017 207
131019 119
131019 207
131020 205
131020 207
131021 208
131021 209
131022 208
131022 209
131022 210
131035 73
131040 73
131041 73
131043 73
131046 73
131047 73
131056 94
131056 96
131114 254
131136 354
131229 215
131230 345
131273 288
131274 288
131318 425
131325 312
131363 285
131368 136

131380 164
131391 330
131392 330
131432 301
131456 340
131504 353
131528 124
131560 309
131617 114
131621 118
131622 118
131625 118
131626 118
131631 114
131632 114
131633 114
131667 330
131669 330
131674 353
131701 335
131702 335
131763 228
131768 166
131815 139
131828 139
131833 139
131834 139
131835 139
132017 350
132027 240
132035 244
132211 73
132212 73
132213 73
132224 334
132225 334
132228 238
132232 276
132233 276
132234 276
132254 94
132254 98
132254 99
132353 387
132355 387
132356 387
132357 207
132363 326
132364 326
132365 204
132375 270
132400 411
132403 252
132406 110
132415 297
132416 388
132417 388
132421 205
132421 207
132431 387
132534 329
132538 329
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132551 105
132553 267
132616 143
132624 339
132633 345
132667 299
132670 31
132679 73
132680 73
132681 73
132682 73
132683 73
132684 73
132685 73
132686 78
132687 78
132688 78
132689 78
132696 207
132707 343
132739 227
132740 228
132743 233
132745 233
132750 265
132751 265
132752 259
132754 266
132769 293
132781 79
132782 79
132783 79
132827 410
132888 399
132889 399
132890 399
132891 399
132892 399
132893 399
132894 399
132895 399
132911 387
132915 388
132916 388
132917 388
132931 125
132932 125
132933 295
132961 244
132963 343
132964 343
132965 343
132966 343
132994 352
132995 352
132996 352
133013 103
133015 212
133016 212
133016 213
133017 212
133017 213

133031 274
133035 387
133041 388
133051 309
133052 413
133055 309
133068 104
133124 352
133159 270
133851 270
133852 391
133911 325
133961 44
133962 44
133963 44
133964 44
133965 44
133966 44
133971 44
133972 44
133973 44
133974 44
133975 44
133976 44
133977 44
133978 44
133983 44
133984 44
133985 44
133986 44
133987 44
133989 45
133991 45
133992 46
133993 46
133994 46
133995 46
133996 46
133997 46
133998 46
134000 46
134001 46
134002 46
134003 46
134004 46
134005 46
134006 46
134007 46
134023 28
134024 28
134025 28
134028 297
134058 334
134059 33
134092 339
134093 339
134096 341
134097 341
134101 211
134103 119
134103 211
134105 211

134106 119
134106 211
134107 119
134107 211
134120 247
134178 289
134191 288
134226 406
134258 336
134259 336
134260 326
134263 329
134300 424
134302 425
134303 424
134304 424
134305 424
134326 230
134333 252
134345 314
134346 314
134347 314
134348 314
134349 314
134363 388
134365 411
134372 266
134442 285
134478 334
134479 343
134481 335
134482 334
134483 334
134493 327
134494 327
134495 349
134500 115
134500 115
134500 115
134501 115
134562 147
134570 251
134571 329
134671 418
134687 418
134694 419
134695 419
134700 169
134701 169
134702 169
134703 172
134704 174
134705 175
134712 73
134712 74
134713 74
134714 73
134714 74
134714 75
134719 78
134720 73
134721 74

134722 78
135420 118
135446 118
135770 143
135791 141
135797 149
135800 149
136101 99
136106 99
136111 99
136118 99
136352 149
136423 99
136430 99
136438 99
136466 99
136469 99
137133 411
137149 413
137167 411
137345 425
137653 99
137910 297
138017 309
138049 309
138251 308
138254 306
141214 141
141938 411
141980 149
141981 149
143637 296
143671 149
143903 144
143914 141
144245 143
144255 173
144418 411
144437 411
145059 102
145060 102
145122 207
145147 207
145155 203
145156 200
150021 336
150091 354
150092 354
150093 355
150094 354
150116 93
150117 102
150120 103
150121 98
150121 101
150121 126
150124 126
150130 215
150131 215
150132 215
150133 215
150134 215

150135 215
150136 215
150137 215
150141 204
150142 212
150143 212
150144 212
150145 212
150146 212
150147 212
150152 212
150153 78
150166 111
150167 111
150168 111
150169 111
150170 111
150171 111
150172 113
150173 113
150174 113
150188 119
150189 119
150190 119
150192 409
150196 409
150207 410
150227 406
150229 406
150230 406
150231 406
150232 406
150244 407
150246 407
150247 407
150249 407
150250 407
150260 388
150262 386
150263 386
150268 355
150269 355
150270 355
150271 355
150272 357
150273 357
150274 356
150275 356
150276 356
150277 356
150278 356
150279 356
150280 356
150281 356
150282 356
150289 124
150298 207
150303 208
150304 115
150305 115
150333 73
150348 203

150380 36
150418 144
150577 413
150596 307
150835 120
150879 270
151001 119
151002 215
151003 215
151004 215
151005 215
151014 264
151015 259
151016 259
151017 264
151034 424
151042 265
151068 303
151181 77
151181 78
151201 78
151202 78
151346 388
151347 269
151353 344
151375 99
151434 388
151444 189
151448 189
151450 189
151451 189
151452 189
151713 255
151714 255
151759 230
151768 333
151769 333
151787 333
151789 333
151845 355
151846 355
151867 249
151949 95
151985 424
151990 269
152017 230
152109 245
152112 295
152113 245
152114 245
152123 125
152124 101
152161 397
152194 119
152233 249
152268 28
152281 270
152316 313
152321 169
152323 258
152349 169
152351 284

152355 285
152356 311
152365 285
152368 284
152369 284
152370 284
152371 284
152376 284
152379 293
152382 296
152395 299
152427 200
152466 424
152471 424
152473 94
152473 96
152475 96
152475 101
152475 126
152476 96
152477 96
152478 96
152482 94
152482 101
152482 126
152484 94
152495 311
152537 75
152538 78
152551 354
152554 354
152556 354
152557 354
152733 296
152792 301
152793 307
152794 307
152804 119
152804 211
152817 200
152818 200
152819 200
152820 200
152821 200
152822 200
152823 203
152824 200
152825 200
152826 200
152827 200
152841 211
152853 391
152855 393
152882 200
152892 200
153019 335
153020 335
153058 137
153059 137
153061 144
153198 289
153231 424
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153232 425
153233 425
153243 413
153244 95
153248 407
153323 357
153324 357
153338 192
153339 192
153368 314
153407 328
153408 328
153409 328
153410 328
153411 327
153412 327
153414 328
153415 328
153416 327
153417 327
153418 329
153424 341
153442 139
153463 192
153464 200
153502 296
153503 289
153504 299
153516 296
153531 295
153557 192
153558 192
153566 388
153606 192
153609 192
153610 192
153611 192
153612 192
153613 192
153614 192
153622 81
153622 175
153790 193
153835 357
153880 93
153891 207
153899 30
153951 77
153959 295
154000 391
154001 391
154002 392
154097 255
154098 255
154099 255
154100 255
154103 381
154104 381
154105 381
154106 383
154107 383
154119 372

154145 372
154146 372
154165 372
154204 372
154212 372
154243 372
154248 372
154263 372
154281 372
154378 208
154382 408
154383 408
154384 61
154384 386
154387 207
154387 208
154419 211
154431 94
154432 94
154435 193
154436 199
154437 211
154438 211
154439 211
154440 211
154441 211
154442 211
154443 211
154444 211
154449 213
154458 212
154459 212
154460 212
154461 212
154462 212
154466 73
154467 73
154472 74
154473 74
154474 74
154475 74
154476 74
154478 77
154479 77
154480 78
154481 78
154483 78
154484 78
154485 78
154486 78
154487 380
154488 214
154489 214
154490 214
154491 214
154492 214
154496 193
154500 115
154503 115
154504 115
154505 115
154512 202

154513 202
154517 202
154518 202
154522 202
154523 202
154541 203
154542 203
154543 203
154544 203
154545 203
154546 203
154547 203
154548 203
154549 203
154550 203
154551 203
154552 203
154553 203
154554 203
154555 203
154556 203
154557 203
154558 203
154559 203
154560 203
154561 203
154562 204
154563 204
154564 204
154565 114
154566 114
154567 114
154568 114
154569 115
154573 115
154574 115
154575 114
154576 114
154577 114
154578 114
154579 114
154580 114
154581 114
154582 114
154583 114
154584 114
154585 114
154586 114
154587 114
154588 120
154589 120
154590 120
154591 120
154601 325
154602 325
154651 325
154689 118
154692 409
154694 265
154696 119
154698 189
154699 409

154700 189
154701 409
154706 300
154783 137
154806 137
154813 137
154815 263
154816 263
154817 263
154818 263
154819 259
154846 191
154847 191
154848 191
154849 191
154850 191
154851 191
154859 388
154860 388
154861 388
154862 388
154863 388
154864 388
154877 141
154878 141
154879 141
154880 141
154881 141
154882 141
154883 141
154892 141
154893 141
154894 141
154902 143
154945 141
154946 141
154947 147
154948 147
154949 147
154950 141
154986 141
155007 149
155009 147
155010 147
155011 147
155012 147
155013 148
155014 148
155015 148
155023 303
155035 293
155037 302
155045 290
155046 287
155047 287
155048 294
155075 287
155076 287
155149 407
155150 407
155151 425
155152 425

155153 425
155155 425
155156 425
155186 245
155187 245
155188 245
155204 300
155215 344
155309 355
155314 269
155324 284
155329 284
155358 266
155372 253
155383 344
155386 211
155388 380
155389 276
155394 333
155415 137
155418 409
155440 143
155441 143
155442 143
155506 246
155508 246
155516 380
155520 276
155521 246
155522 246
155523 247
155531 76
155533 76
155535 144
155570 387
155576 145
155577 141
155579 145
155580 145
155585 139
155590 92
155615 97
155674 143
155675 143
155676 143
155677 145
155678 145
155679 145
155681 145
155741 186
155748 186
155749 186
155750 186
155751 186
155763 249
155772 239
155780 335
155781 348
155782 348
155783 335
155801 302
155850 92

155854 250
155855 251
155863 315
155868 294
155869 294
155877 172
155878 297
155880 307
155903 92
155928 239
155932 164
155953 411
155961 411
155962 411
155963 413
155967 413
155971 413
155972 413
155973 413
155974 413
155981 383
155982 383
158115 370
158553 111
158554 111
158555 111
158558 116
158559 116
158561 116
158562 116
158563 116
158566 116
158567 118
158574 118
158575 118
158578 118
158579 118
158580 118
158581 118
158588 120
158589 120
158591 111
158592 111
158593 111
158596 117
158597 117
158598 117
158599 116
158600 116
158601 116
158625 239
158646 92
158647 93
158654 118
158654 204
158654 210
158656 204
158656 210
158659 204
158660 210
158666 341
158668 341

158670 341
158733 267
158844 386
158845 386
158846 384
158847 384
158861 149
158863 149
158909 350
158919 45
158920 248
158921 248
158922 248
158923 248
158924 248
158953 408
158954 408
158955 408
158956 408
158957 137
158961 300
158975 103
159008 75
159009 75
159010 75
159011 75
159012 75
159013 75
159077 293
159081 293
159167 315
159169 298
159178 298
159179 298
159180 300
159181 298
159195 291
159196 291
159197 291
159198 313
159208 207
159209 277
159210 381
159225 145
159255 239
159256 241
159263 212
159264 75
159284 285
159287 285
159323 57
159398 297
159490 296
159491 296
159492 269
159513 424
159514 269
159515 312
159516 424
159517 425
159518 425
159522 312
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159541 380
159542 380
159543 394
159543 395
159543 397
159544 76
159545 394
159553 76
159555 390
159556 391
159556 392
159557 391
159557 392
159558 392
159564 390
159567 314
159572 76
159583 392
159584 393
159585 392
159585 393
159585 397
159586 393
159587 393
159588 390
159588 391
159588 392
159588 393
159588 395
159588 397
159589 396
159590 390
159590 391
159591 396
159591 397
159592 393
159595 390
159597 394
159598 394
159599 394
159600 394
159601 395
159602 395
159603 395
159605 76
159605 77
159614 395
159624 393
159625 393
159647 146
159652 395
159740 395
159741 395
159742 136
159744 395
159745 136
159747 136
159749 136
159751 136
159755 136
159757 137
159764 148

159766 380
159768 371
159792 124
159793 118
159796 120
159797 120
159798 118
159801 115
159802 115
159803 115
159804 115
159806 115
159807 124
159809 124
159811 101
159811 124
159811 126
159813 124
159905 99
159908 125
159909 125
159910 125
159911 125
159912 101
159912 125
159912 126
159913 125
159914 125
159915 101
159915 125
159915 126
159916 124
159917 124
159918 101
159918 125
159918 126
159919 125
159920 124
159921 127
159922 124
159922 127
159923 124
159925 124
159927 124
159928 127
159929 124
159929 127
159931 101
159931 126
159937 174
159938 174
159939 175
159940 175
159945 174
159946 406
159947 406
159948 408
159949 408
159950 408
159951 408
159952 408
159953 408

159954 408
159957 97
159958 97
159959 93
159960 93
159961 93
159964 105
159965 105
159966 105
159967 104
159980 192
159981 192
159982 192
159992 200
159993 186
159994 186
159995 211
160017 207
160018 208
160019 208
160020 208
160021 212
160022 212
160023 212
160024 213
160025 213
160026 213
160027 213
160037 103
160057 81
160057 175
160059 45
160060 45
160061 45
160064 45
160065 45
160066 46
160067 46
160068 46
160069 46
160075 46
160075 47
160078 47
160081 47
160082 28
160083 28
160087 36
160088 36
160089 36
160090 36
160091 36
160092 29
160093 29
160094 29
160095 56
160096 56
160097 56
160098 56
160099 62
160100 62
160101 62
160102 62

160103 62
160104 62
160105 62
160106 61
160107 60
160108 60
160111 211
160112 211
160113 211
160114 395
160121 208
160122 208
160123 208
160126 407
160209 169
160220 81
160221 81
160222 81
160227 117
160228 117
160229 117
160230 117
160241 79
160256 207
160257 94
160285 81
160286 82
160287 82
160288 82
160289 82
160290 84
160291 84
160292 84
160293 84
160294 84
160296 396
160297 396
160298 390
160299 393
160301 383
160302 384
160303 381
160304 384
160306 77
160307 85
160308 85
160309 85
160310 85
160311 85
160312 85
160313 215
160332 74
160334 74
160335 74
160336 74
160344 394
160346 395
160347 395
160347 396
160348 395
160349 396
160367 76

160374 76
160374 77
160375 76
160376 76
160383 77
160384 77
160385 77
160386 76
160386 77
160388 74
160388 77
160393 207
160394 207
160403 384
160432 164
160433 164
160517 410
160518 410
160536 268
160887 371
160888 371
160889 371
160890 371
160921 93
160922 94
160923 94
160924 94
160925 102
160935 168
160936 168
160937 168
160938 168
160939 168
160964 168
160965 168
160966 168
160967 168
160968 168
160992 139
161033 124
161033 127
990901100 148
990903300 148
K114759 390
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1e Paaljas 237
3M halfgelaatsmaskers 6000 Serie 196
3M 4000 Serie 192
3M Absorptiedoek 418, 419
3M Absorptiekussen 419
3M Absorptierol 419
3M Absorptieslang 418
3M Aircare ademluchtfilterset 204
3M Akoestiek kalibrator AC 300 82
3M combinatiefilters 6000 Serie, alleen 

voor 3M volgelaatsmaskers 197
3M EAR Caboflex 166
3M EAR Cap 166
3M EAR Classic 162
3M EAR Classic Soft 162
3M EAR One Touch dispenser 162
3M EAR One Touch dispenser plastic 

koker navulling 162
3M EAR One Touch kartonnen box 

navulling voor plastic koker 162
3M EAR Soft FX 162
3M EAR Soft FX detectable 165
3M EAR Soft Yellow Neon 162
3M EAR Tracers 165
3M EAR Ultrafit 165
3M EVM luchtkwaliteit meters 84
3M gasfilters 6000 Serie 197
3M gasmonitoren 72
3M geluidsindicator NI-100 81
3M geluidsmeter SD-200 81
3M halfgelaatsmaskers 7500 Serie 196
3M Jupiter 203
3M Luchtkap M306 en M307 202
3M Luchtkap S133 en S333G 200
3M Luchtkap S433 en S533 200
3M Luchtkap S655, S657 en S757 200
3M Luchtkap S855E 200
3M Luchtkap type M106 en M107 202
3M Luchtkap type M406 en M407 202
3M Luchtregelaars 204
3M luchtslangen van luchtkap naar 

motorunit of regelkraan 203
3M Luchttoevoerslangen 204
3M luchttoevoersysteem S-200 204
3M Peltor 124
3M Peltor adapter met ATEX-certificatie 175
3M Peltor adapter WS FL6030-WS 175
3M Peltor bosbouwscherm G500 compleet       

met gehoorbescherming 127
3M Peltor BX Reader 139
3M Peltor communicatie 

flexkabel FL64-32 175
3M Peltor gelaatsscherm G500 

compleet met gehoorbescherming 124
3M Peltor geluidsindicator NI-100 175
3M Peltor geluidsmeter SD-200-EMEA 175
3M Peltor headset MT1H79F-50 ATEX 174
3M Peltor headset MT7H79A 173
3M Peltor headset Tactical 

XP MT1H7F-07-50 ATEX 174
3M Peltor headset Tactical 

XP MT1H7F2-07 174

3M Peltor headset WS Tactical XP    
MT1H7F2WS3 (Bluetooth) 174

3M Peltor hygiëneset HY100 175
3M Peltor LiteCom Basic 173
3M Peltor LiteCom III 446MHZ 173
3M Peltor Maxim 139
3M Peltor Optime I 167
3M Peltor Optime II 167
3M Peltor Optime III 167
3M Peltor Sport Tac 172
3M Peltor Tactical XP 173
3M Peltor V5 gaasscherm voor 

veiligheidshelm 127
3M Peltor V5 gelaatsscherm voor    

veiligheidshelm 124
3M Peltor X1-X5 168
3M QUESTemp hittebelasting meters 84
3M Sound Examiner Sound Level Meter 

3M SE-400 81
3M SoundPro Sound Level Meters 81
3M Speedglas 100 design ladies lashelm 115
3M Speedglas 100 design lashelm 115
3M Speedglas 100 lashelm 114
3M Speedglas 100 onderdelen en 

accessoires 114
3M Speedglas 9100 111
3M Speedglas 9100 Air met Adflo 116
3M Speedglas 9100 Air met Fresh Air C 

leidingnetaansluiting 117
3M Speedglas 9100 FX 111
3M Speedglas 9100 FX  Air met Adflo        

motoraangedreven adembescherming 116
3M Speedglas 9100 lasruiten 113
3M Speedglas 9100 met veiligheidshelm 111
3M Speedglas 9100MP met Adflo    

motoraangedreven adembescherming 117
3M Speedglas Adflo onderdelen en        

accessoires 118
3M Speedglas Fresh Air C onderdelen 118
3M Speedglas leesglazen 120
3M Speedglas Opbergtas 120
3M Speedglas Slijpkap Clearvisor 

met Adflo 118
3M stoffilters 2000 Serie 197
3M stoffilters 5000 Serie 197
3M stoffilters 6000 Serie 197
3M The Edge geluid dosimeters 82
3M versaflo keuze systeem 201
3M Versaflo Tr-300 203
3M volgelaatsmaskers 6000 Serie 196
3M volgelaatsmaskers 7000 Serie 196

A
ABS veiligheidshelmen 95, 96
Absorptiematerialen 415, 418, 419
Absorptiepakketten 419
Accessoires 103, 425
Adembescherming 178
Ademhelm Pureflo PF 23 ESM Pharma 211
Ademhelm Pureflo PF33 ESM 211
Ademhelm Pureflo PF33 ESM ALU 211

Ademluchttoestellen 212
Ademluchtvluchttoestellen 215
Ademluchtwagens 213
AED apparatuur 388
AED Lifeline 388
AED View 388
AED’s 378
Afbakeningslint bedrukt of onbedrukt 372
Afbakeningsmiddelen 372, 373
Afdaalapparatuur 33
Afhankelijke adembescherming 180
Afhankelijke en onafhankelijke 

adembescherming 180
Afmetingen van pictogrammen 363
Afzetkegels 373
Afzetkettingen en -palen 373
Alcoholdetectie 79
Alcotest 6810 79
Altrex Andes enkel oploopbaar 46
Altrex Andes trap dubbel oploopbaar 46
Altrex Nevada kokerladder 44
Altrex Rocky kokerladder 44
Altrex telescopische ladder 45
Altrex trap Brenta 47
Altrex trap Castor 46
Altrex Varitrex vouwladder 45
Altrex Castor trap dubbel 46
Altrex Magazijntrap 47
Altrex vouwladder 45
Ancona 134
Ansell AlphaTec 58-530 305
Ansell AlphaTec 58-535 305
Ansell Barrier 02-100 311
Ansell Bi-colour 87-900 308
Ansell ChemTek 38-514 311
Ansell ChemTek 38-520 311
Ansell Conform+ 302
Ansell Crusader flex 42-474 313
Ansell Dura-touch 34-500 303
Ansell Duzmor Plus 87-600 300
Ansell Extra 87-950 305
Ansell Extra 87-955 305
Ansell Gladiator 16-500 290
Ansell Gladiator 16-650 300
Ansell Hycron 27-600 291
Ansell Hycron 27-602 291
Ansell Hycron 27-607 291
Ansell Hycron 27-805 291
Ansell Hyd-tuf 52-547 292
Ansell Hyd-tuf 52-590 299
Ansell Hyflex 11-435 296
Ansell Hyflex 11-624 293
Ansell Hyflex 11-625 293
Ansell Hyflex 11-627 293
Ansell Hyflex 11-630 295
Ansell Hyflex 11-800 285
Ansell Hyflex 11-801 285
Ansell Hyflex 11-920 285
Ansell Hyflex CR+ 11-501 295
Ansell Hylite 47-400 292
Ansell Hylite 47-402 292
Ansell Hylite 47-409 292
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Ansell Monkey-grip 23-191 299
Ansell Neox 308
Ansell Neotop 29-500 308
Ansell NeoTouch 25-101 303
Ansell NeoTouch 25-201 303
Ansell Nitrasafe 28-329 294
Ansell Powerflex 80-100 290
Ansell PowerFlex 80-658 296
Ansell Powerflex Plus 80-600 295
Ansell Powerflex T Hi Viz 80-400 299
Ansell PVA 15-554 311
Ansell SafeKnit Guard armbeschermer 315
Ansell Scorpio 308
Ansell Snorkel 4-412 309
Ansell Sol-Knit 39-112 301
Ansell Sol-Knit 39-122 301
Ansell Sol-Knit 39-124 301
Ansell Sol-Vex 37-645 306
Ansell Sol-Vex 37-655 306
Ansell Sol-Vex 37-675 306
Ansell Sol-Vex 37-695 306
Ansell Sol-Vex plus 37-185 306
Ansell Sol-Vex Premium 37-900 306
Ansell TNT 92-605 302
Ansell TNT Blue 92-670 302
Ansell Touch N Tuff 92-600 302
Ansell Virtex 79-700 301
Anti-vibratie handschoenen 315
A-overall HaVeP 2191 224
A-overall HaVeP 2560 249
A-overall HaVeP 2943 227
A-overall My-T-Gear Bib 500 225
A-overall My-T-Gear Bib 565 229
Area lightning 394
Armbanden 388
Armbeschermer PE 275
Armbeschermer Tyvek® 275
Armor Mysole Anatomical 352
Armor Mysole Anti Static 352
Armor Mysole Shockabsorption 352
Armor Mysole Super Comfort 352
ATEX 379
ATG MaxiChem 56-630 307
ATG MaxiChem 56-635 307
ATG MaxiCut Dry 34-450 293
ATG MaxiCut Dry 34-470 296
ATG MaxiCut Oil Grip 34-304 293
ATG MaxiCut Oil Grip 34-305 293
ATG Maxicut Oil Grip 34-504 296
ATG MaxiCut Oil Grip 34-505 296
ATG MaxiDry GP 56-424 284
ATG MaxiDry GP 56-425 284
ATG MaxiFlex Comfort 34-924 284
ATG MaxiFlex Endurance 34-844 284
ATG MaxiFlex Endurance 34-845 284
ATG MaxiFlex Endurance 34-846 284
ATG MaxiFlex Endurance 34-847 284
ATG MaxiFlex Ultimate 34-874 284
ATG MaxiFlex Ultimate 34-876 285
ATG MaxiFoam 34-800 285
ATG MaxiTherm 30-201 299
ATG Maxi Dry Plus 56-530 301

ATG MaxiFlex Elite 34-244 285
ATG MaxiFlex Elite 34-274 285
Atlas Anatomic 845XP 325
Atlas Anatomic Bau 150 324
Atlas Anatomic Bau 450 324
Atlas Anatomic Bau 460 324
Atlas Anatomic Bau 500 324
Atlas Anatomic Bau 800 XP 346
Atlas Anatomic Bau 825 XP 346
Atlas Anatomic Bau 826 346
Atlas Boot FP 900 Fire Protec 344
Atlas Ergotex 300 340
Atlas Ergotex 360 340
Atlas Ergotex 400 337
Atlas Ergotex 470 336
Atlas Ergotex 480 337
Atlas Ergotex 580 336
Atlas Ergotex 600 337
Atlas Goretex 835 346
Atlas GTX 745 325
Atlas GTX 935 325
Atlas ladder aluminium 45
Atlas Thermo Tech 700 S2 HI 344
Atlas XP 505 325
Auboueix veiligheidshelmen Idra en 

Idra 2, ingebouwd gelaatsscherm 99
Automaten 381

B
Baardmaskers 274
Badslippers 351
Bama Air Soft Step 352
Bama Deo Active 352
Bama Famoos 352
Bama laarssokken 2010 353
Bama laarssokken H76 353
Bama Shoefresh 355
Bama waterstop 355
Baret PP 274
Barikos oogspoelfles 61, 386
Baseball stootcaps 92
Baseballcap 6595 276
Baseballcap Six Panel B010 276
Bata Axum 337
Bata Angelique 341
Bata Baltimore 325
Bata Bermuda 340
Bata Beta Fit 353
Bata Buffalo 337
Bata Colorado 338
Bata Concho 339
Bata Cool MS2 354
Bata Cool MS3 354
Bata Huron 338
Bata Inca 337
Bata Jumano 344
Bata Malenka 325
Bata Maya 325
Bata Omaha 326
Bata Ottawa ESD 326
Bata Petun 326

Bata Ponto 326
Bata Seneca 338
Bata Serrano 326
Bata Sioux 340
Bata Tacoma 337
Bata Thermo HM1 354
Bata Thermo MS1 354
Bata Toledo 338
Bata Toledo ESD 338
Bata Tonto 346
Bata Traxx 201 326
Bata Traxx 202 326
Bata Traxx 23 336
Bata Traxx 24 336
Bata Traxx 91 338
Bata Traxx 92 338
Bata Trenton 325
Bata Trinidad 340
Bata Veronique 341
Bata Wall Street/Brooklyn 343
Batterijen en accu's 397
BBP™31 pictogrammen en labelprinter 371
Bedrijfshulpverlening 376
Bedrijfskleding 224 - 234
Beenstukken velcro 256
Belangrijkste normen voor 

adembescherming 183
Beschadigingen zijn onherstelbaar 152
Beschermbrillen 136 - 144
Beschermende handschoenen 280
Beschermende kleding tegen vloeibare    

chemicaliën 220
Beschermkleding 218
Beschermkleding tegen elektrische 

vlamboog 221
Bezoekersjas PE 273
BHV 375, 387
BHV- en calamiteitenuitrusting 388, 389
BHV uitrusting standaard 390
Bivakmuts 243
Bivakmuts Intersafe FR/AST 255
Blusdekens 397
Blusmiddelen 398, 399
BMP71 labelprinter 370
Bodybroek THR-3001 258
Bodywarmer HaVeP 5056 242
Bodywarmer HaVeP 5069 242
Bodywarmer Nine Pocket 242
Bodywarmer Sioen Garnich 2578 254
Bodywarmers 242
Bollé Axis 141
Bollé Atom 145
Bollé B100 muurdispenser 149
Bollé B200 anti-fog kit 149
Bollé B400 reinigingsstation 149
Bollé B401 tissues voor station B410 149
Bollé B410 muurdispenser 149
Bollé B500 reinigingsdoekjes in een 

display 149
Bollé B710S 134
Bollé B712L 134
Bollé B806S 134
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Bollé B807N 134
Bollé Boss 134
Bollé brillenkoordjes 148
Bollé Cobra 141
Bollé Contour 141
Bollé Contour metaal 141
Bollé etuis 147
Bollé Mamba 143
Bollé Reinigingssprays 149
Bollé Silium 143
Bollé Solis B-Green 141
Bollé Tracker II 141, 147
Borgingspunten 35
Bosbouwschermen en -combinaties 127
Boso Absorptiemat 418
Boso handdoek gerecycled 409
Boso microkorrels 419
Brandmiddelen 398, 399
Brandveiligheid 377
Brandweerhandschoenen 314
Brandweerhelmen 103
Bridela blusdeken 397
Bright Star 200301 390
Bright Star 2618 394
Bright Star Lighthawk 07850 oplaadbaar 396
Bright Star Responder 200201 393
Bright Star Worksafe 2206 396
Bril I-Fit 137
Brillenkoordjes 148
Broek HaVeP 8417 259
Broek TWR-3001 259
Broeken 259

C
Categorieën valbeschermingsmiddelen 26
Cederroth 7251 oogspoelfles 61
Cederroth Beademingsmasker 384
Cederroth bloedstelpend verband 383
Cederroth Burn Gel kompressen 384
Cederroth Burn Gel spray 384
Cederroth eerste hulpstation 381
Cederroth klein bloedstelpend verband 383
Cederroth mini eerste hulp paneel 381
Cederroth mitella 384
Cederroth oog-en wondvloeistof 150 ml 384
Cederroth oogspoelampullen in dispenser 386
Cederroth oogspoelampullen voor    

eerstehulpstation 386
Cederroth oogspoelfles 386
Cederroth oogspoelstation met    

pleisterautomaat 381
Cederroth protectiepakket 383
Cederroth Soft Foam snelverband 383
Cederroth wondontsmettingsautomaat 381
Cederroth wondreiniger 383
Cederroth zakformaat oogdouche 386
Chemicaliën absorptiemiddelen 418
Chemiekleding 257
Clips 105
Cofra Alien 336
Cofra Asphalt 345

Cofra Assen 329
Cofra Atlantic 327
Cofra Benin 329
Cofra Brigitte Black 341
Cofra Buffalo 329
Cofra Caravaggio 328
Cofra Caspian 327
Cofra Castor 349
Cofra Celtic 327
Cofra Coppi 328
Cofra Eagan 328
Cofra Grenoble 327
Cofra Hurricane 329
Cofra Jackson 329
Cofra Land 328
Cofra Modigliani 328
Cofra Monnalisa 341
Cofra Montana 347
Cofra Montpellier 327
Cofra Predator 326
Cofra Puskas 328
Cofra Reno UK 327
Cofra Solder 344
Cofra Sophie Black 341
Cofra Stanton 329
Cofra Tex 328
Cofra Techno Rigger 346
Cofra Thermic 349
Cofra Tirrenian 327
Cofra Twister 336
Cofra Volga UK 327
Cofra Welder 344
Cofra Winnipeg 329
Cofra Zaire 329
Cofra Zatopek 328
Col 243
Col Intersafe FR/AS 255
Combinatie veiligheidshelm - 

gelaatsscherm Schuberth BOP 
Energy 3000, tegen vlambogen 
en elektriciteit 101, 126

Combinatie veiligheidshelm - 
gelaatsscherm MSA V-Gard tegen 
elektriciteit 101, 126

Combinatiedouches 55, 58
Combinatie-overzicht 3M half- en    

volgelaatsmaskers 198
Commandomuts 243
Commandotrui 234
Communicatieapparatuur 387
Consultancy 12
Contacthitte beschermende 

handschoenen 313, 314
Contractor A-overall ++ 246
Contractor overall ++ 246
Contractor parka 247
Contractor parka ++ 247
Contractor werkbroek ++ 246
Contractor werkjas ++ 247
Contralco Ethylotest Alcoholtester 79
Correctie-veiligheidsbrillen 134, 135

D
Dakrandafzetting 35
Damesschoenen 341
Dextrium Pro PL 288
Defibtech Lifeline indoor wandkast 388
Dempingskarakteristiek 

ELACIN ClearSound 157
Dempingskarakteristiek 

ELACIN FlexComfort en 
ELACIN FlexComfort O-Pact 158

Dempingskarakteristiek 
ELACIN SafeSound 159

Dempingskarakteristieken van de 
ELACIN Compact 159

Desinfectiespray voor maskers 215
Detecteerbare oorpluggen 165, 166
Devisys Hakspike 357
Dispensers 413
Disposable handschoenen 302 - 305
Disposable kleding 268 - 275
Disposable latex handschoenen 302
Disposable neoprene handschoenen 303
Disposable nitril handschoenen 302
Disposable overige handschoenen 305
Disposable stofmaskers 186 - 191
Disposable vinyl handschoenen 303
Domnick Hunter 210
Domnick Hunter Ademluchtfilterset 

BA4350 210
Doorwerkbroek R 480 259
Doorwerkbroek Sioen Batur 6564 259
Doorwerkbroek Sioen Ekofisk 5806 253
Doorwerkbroek Sioen Germini 6580 259
Doorwerkbroek Sioen Gladstone 5729 253
Doorwerkbroek Sioen Merede 354A 259
Doorwerkbroek Sioen Nevada 6507 253
Doorwerkbroek TPA 3001 259
Doorwerkjas Sioen Dover 4893 236
Dosimeters 82
Dräger Alcoholtester 79
Dräger Halfgelaatsmasker 

X-plore 4340 Serie 195
Dräger halfgelaatsmasker 

X-plore 4740 Serie 195
Dräger safetywash reinigingsvloeistof 215
Dräger vluchtmasker Parat 4500 214
Dräger Vluchtmasker Parat C 214
Dräger Vluchtmaskers Parat 3100/3200 214
Dräger Volgelaatsmasker 

X-plore 6300 Serie 195
Dräger Volgelaatsmasker 

X-plore 6500 Serie 195
Driver chauffeurshandschoen 288
Dunlop Acifort A681331 349
Dunlop Acifort Heavy Duty A442031 349
Dunlop Acifort High Voltage A571411 349
Dunlop Protomaster-142PP 349
Dunlop Purofort C361141 350
Dunlop Purofort C462840 lieslaarzen LI 351
Dunlop Purofort C462933 350
Dunlop Purofort C762241 350
Dunlop Purofort Control Grip C151141 350
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Dunlop Purofort Safety Plus C762933 350
Dunlop Purofort Thermo C662933 350
Dunlop Rig-Air C362743 FL 350

E
Eenmalige oorpluggen 162, 164
Eerst geluidsonderzoek 

en risicobeoordeling 154
EHBO 380 - 386
EHBO verbandtas 380
Eisen aan oog- en nooddouches 52
Ejendals Glove Tegera 126 312
Ejendals Tegera 130 314
Ejendals Tegera 19 312
Ejendals Tegera 9105 pro 298
Ejendals Tegera 9120 pro 298
Ejendals Tegera 9132 pro 300
Ejendals Tegera 9220 pro 298
Ejendals Tegera 9244 pro 298
ELACIN Cerumen pen 161
ELACIN ClearSound 157
ELACIN Compact 159
ELACIN ER20 S 165
ELACIN Etui 161
ELACIN FlexComfort 157
ELACIN FlexComfort O-Pact 158
ELACIN koordje en clip 161
ELACIN oorcrème 161
ELACIN reinigingsspray 161
ELACIN Safesound 160
ELACIN SleepFit 158
ELACIN SoloCom 160
ELACIN SoloCom uitvoeringen met 

BoomMic 160
Elektro handschoenen 314
Elektro handschoenen, Regeltex 314
Elektronische gehoorkappen 172
Emma Amber 341
Emma Anne 341
Emma Anouk 341
Emma Bas 330
Emma Billy 330
Emma Bologna 343
Emma Brad 333
Emma Brian 333
Emma Cas 342
Emma Daytona 340
Emma Dempo 345
Emma Everon 339
Emma Evoke 339
Emma Galus 347
Emma Le Mans 340
Emma Leo 331
Emma Lukas 331
Emma Mack-M 345
Emma Marvin 333
Emma Maverick 333
Emma Mento 347
Emma Merula 347
Emma Milano 343
Emma Mitchel 345

Emma Modena 343
Emma Natural 354
Emma Nestor 330
Emma Nordic 330
Emma Nubuckborstel 356
Emma Office ESD 354
Emma Patrick 331
Emma Paul 331
Emma Pluvius 345
Emma Poliyou 353
Emma Ranger 330
Emma Ringo 339
Emma Rocky 330
Emma Roy 339
Emma schoensmeer bruin 356
Emma schoensmeer zwart 356
Emma Schoensmeerborstel 356
Emma Silverstone 339
Emma Spa 339
Emma Sports 355
Emma Trento 343
Emma Venus 333, 339
Emma Vera 342
Emma Verona 343
Emma Vulcanus 345
Emma Working 354
Emma Zandvoort 331
Emma Zolder 331
Enkelvoudige gasmeters 73
Ergodyne 9015F(x) 315
Etche Chimie SA 351
Etuis 147
Evac Chair 387
Evacuatie 387

F
Fall Proof ankeroog FP2C 35
Fall Proof dakborgingspunt 35
Fall Proof Safe Edge lijn 31
Filterende gelaatsstukken 192
Filters afhankelijke adembescherming 181
Fits! Beeldschermbril 133
Fit-testapparatuur 85
Fleecejack Bormio II 244
Fleecejack F330 244
Fleecejack Serfaus 244
Fleecejack Sioen Berkel 353A 263
Fleecejack Sioen Reims 131Z 265
Fleecejack TSR 3001 265
FM-clip set 145
Food schoenen 342
FR Regenbroek Helly Hansen Horten 

70530 253
FR regenjas Helly Hansen Horten 70030 253

G
Gasdetectie 70 - 78
Gasdetectoren 66
Gasmeters met PID technologie 77
Gastestbuisjes en toebehoren 70, 72

Gecoate handschoen met kap, nitril 292
Gecoate handschoenen met manchet, 

NBR 292
Gecoate handschoenen, NBR 291
Gecoate textiele handschoenen latex 290
Gecoate textiele handschoenen NBR 291, 292
Gecoate textiele handschoenen PVC 293
Gehoorkappen 167 - 174
Gehoorkappen met communicatie 173, 174
Gelaatsbescherming 121, 122
Gelaatsbescherming bij werk aan 

elektrische installaties 121
Gelaatsbeschermkap Preising 

5500EKO/6, tegen vlambogen 
en elektriciteit 101, 126

Gelaatsschermen algemeen 107, 121 - 125
Geluidsmeters 80 - 82
Glasvezelversterkte polyester    

veiligheidshelmen 98
Glazen spatruiten 120
GlobalMark labelprinter 371
Gordels 28
Grenswaarden 178
Grisport 701 334
Grisport 703 334

H
Haix Trekker Pro 334
Half- en volgelaatsmaskers met 

merkspecifieke aansluiting 196 - 199
Half- en volgelaatsmaskers met 

universele schroefdraad 193 - 195
Handdoeken 409
Handlampen 396
Handreinigingssysteem in emmer 410
Handschoenenclip Gloveguard, geel 315
Harde otoplastieken 159
Harnasgordels 28
Haws 56 - 60
Haws 1200 liter tankdouche 61
Haws combinatiedouche 58
Haws combinatiedouche 8317 58
Haws mobiele combinatiedouche 60
Haws mobiele oog- en slangdouche 60
Haws mobiele oogdouche 60
Haws onderdelen 62
Haws oogdouche 7301 DM voor 
bladmontage 56
Haws oogdouche Axion eyepod 57
Haws oogdouches 7461 op kolom 56
Haws oogdouches voor bladmontage 56
Haws oogdouches voor wandmontage 56
Haws pictogram combinatiedouche 62
Haws pictogram oog-/gelaatsdouche 62
Haws pictogram plensdouche 62
Haws plensdouche 8100 op kolom 58
Haws plensdouche horizontaal 57
Haws plensdouche verticaal 57
Haws slangdouche 8901 B voor 

wandmontage 60
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Haws slangdouche 8903 voor 
bladmontage 60

Haws Swingdown oogdouches 57
Haws vorstveilige combinatiedouche 

8300 FP met ondergrondse afsluiter 59
Haws vorstveilige combinatiedouche 

8317 CTFP getraced 59
Haws vorstveilige oogdouche 7433 FP 

voor wandmontage 59
Haws vorstveilige plensdouche 8111 FP 59
Hexarmor Sharpmaster HV 7082 297
HeadsUp 2690Z0 391
HeadsUp Lite 2610Z1 391
Heat stress monitoring 84
Helly Hansen Light 75710 355
Helmclip voor ruimzichtbril type FM 105
Helmclip voor ruimzichtbril, geel 105
Helmen met ingebouwde oog- en    

gelaatsbescherming 99
Helmet Integrated Systems 211
Herbruikbare oorpluggen 165
Hittewerende schermen 127
Hittewerende schermen/Bosbouwschermen 

en –combinaties 107, 127
Honeywell 123
Honeywell acetaat vizieren Supervisor 124
Honeywell Adaptec 139
Honeywell Clearways gelaatsscherm 124
Honeywell gelaatsscherm Bionic 123
Honeywell polycarbonaat vizieren 

Supervisor 123
Honeywell Protégé 139
Honeywell schermhouder SA660 

Supervisor voor veiligheidshelm 123
Honeywell schermhouder SA66M 

Supervisor voor veiligheidshelm 123
Honeywell schermhouder SB600 

Supervisor 123
Honeywell Tactile 139
Hoofd- en gelaatsbescherming voor 

werken met hoogspanning en 
elektriciteit 101, 107, 126

Hoofdbescherming 90
Hoofdkapje Tyvek® 274
Hoofdkapjes 274
Hoofdlampen 391, 392
Hoog chemisch bestendige butyl    

handschoenen 311
Hoog chemisch bestendige 

handschoenen 305 - 311
Hoog chemisch bestendige latex    

handschoenen 305
Hoog chemisch bestendige neoprene 

handschoenen 308
Hoog chemisch bestendige nitril 

handschoenen 305, 306
Hoog chemisch bestendige PE 

handschoenen 311
Hoog chemisch bestendige PVA    

handschoenen 311
Hoog chemisch bestendige PVC    

handschoenen 309

Hoog chemisch bestendige viton    
handschoenen 311

Horizontale valbeveiliging 34
Hotmill 289
Howard Leight Fusion 165
Howard Leight Laser Track 165
Howard Leight LS 400 Dispenser 163
Howard Leight LS 500 Dispenser 163
Howard Leight MAX 163
Howard Leight MAX Lite 163
Howard Leight Smartfit 165
Howard Leight Smartfit detectable 165
Howard Leight/Bilsom 300 serie 163
Howard Leight/Bilsom 797 172
Howard Leight/Bilsom Clarity 171
Howard Leight/Bilsom Cool 

hygiëneset 3456 175
Howard Leight/Bilsom Thunder 171
Howard Leight/Bilsom Viking 171
Huidbescherming 411
Huidbescherming, -reiniging en 

-verzorging 411
Huidreiniging 410 - 413
Huidreiniging en - verzorging 413
Huidverzorging 413
Hydrium EPA 289

I
ICE houder helmen 103
Effectiviteit vaststellen: Fit-test 183

Industrial Scientific  gasmeter MX6 
met pomp uitvoering: PID 77

Industrial Scientific docking stations 77
Industrial Scientific kalibratiegas 77
Industrial Scientific multigasmeter 

MX6-iBRID 76
Industrial Scientific multigasmeter 

Ventis MX4 74
Industrial Scientific omgevingsmonitor 

BM25 Ex, Ox, CO, H2S 76
Industriële absorptiemiddelen 418
Inlegzolen 352
Inlegzool Texon 353
Inspectielampen 390
Intersafe brillenkoordjes 148
Intersafe Contractorline 246
Intersafe etui voor veiligheidsbrillen 147
Intersafe harnasgordel 10 28
Intersafe harnasgordel 90 28
Intersafe monturen 134
Interventiehelmen en klimhelmen 102
Inwendige gehoorbescherming 

individueel aangemeten (otoplastieken) 155
Inwendige gehoorbescherming universeel    

(oorpluggen) 155
Iris helm met instelbare oogbescherming 99

J
Jack HaVeP 5126 261
Jack Helly Hansen Haag 71043 239

Jack Helly Hansen Kiruna 71333 239
Jallatte Aimont Firenze sas 334
Jallatte Aimont Napoli sas 334
Jallatte Jalaccolon sas 334
Jallatte Jalartic cap sas 347
Jallatte Jalartic SAS 347
Jallatte Jalaska CAP SAS 348
Jallatte Jalaska SAS 348
Jallatte Jalbio 342
Jallatte Jaldiscovery 348
Jallatte Jalendeavour 348
Jallatte Jalerec sas 335
Jallatte Jalgalaad sas 343
Jallatte Jalmars sas 334
Jallatte Jalmir 335
Jallatte Jalmont sas 335
Jallatte Jalscand sas 334
Jallatte Jalsirius sas 336
Jallatte Jalvoyager 335
Jas Tyvek® 273
Jassen 273
Jassen en Parka's 238, 240, 261, 263, 264
JSP 192
JSP Baseballcap Hardcap A1 + Winter 93
JSP Baseballcap Hardcap A1+ 93
JSP Baseballcap Hardcap A1+ met    

vlamvertragende eigenschappen 93
JSP Filterspec Pro stofmasker met 

ruimzichtbril 192
JSP Filterspec stofmasker met 

veiligheidsbril 192
JSP Helm Evolite CR2 met reflectie 97
JSP veiligheidshelm EVO8 102
JSP Veiligheidshelm type Evolite 97
JSP wintermuts high visability oranje 104

K
Katoenen handschoenen 289
KCL Butoject 898 311
KCL Camapren 722 308
KCL Camapur Comfort 626 285
KCL Camatril 730 307
KCL Dermatril 740 302
KCL Dermatril 741 303
KCL Dermatril 743 303
KCL DumoCut 655 295
KCL DumoCut 656 295
KCL DumoCut 658 295
KCL Gobi 109 292
KCL Ice-Grip 691 299
KCL Monsun 105 292
KCL Tricotil 736 307
KCL Tricotil 737 307
KCL Vitoject 890 311
Kenwood Portofoon TK3301 387
Keuzetabel Gasdetectie 69
Kimtuf 7772 handreinigingsdoek 410
Kimtuf 7775 handreinigingsdoek 410
Kleding die beschermt tegen vlammen 220
Kleding voor bescherming tegen 

vlammen en hitte 220
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Kleding voor lassen en aanverwante    
werkzaamheden 220

Kleenex® 6771 handdoek 409
Kleenex® 6772 handoeken 409
Kleenex® 6777 Ultra handdoeken 409
Klimaatbeheersing 83, 84
Klimaatmonitoren 84
Klompen 351
Kniebeschermers inwendig 277
Koelvest 6529 276
Koolzuursneeuwblusser 399
Korrels 419
Koudebeschermende 

handschoenen 299, 300
Kunststof glazen 136, 139, 141, 143
Kunststof spatruiten 120
Kunststof stootpetten 92

L
Laag chemisch bestendige 

handschoenen 300, 301
Laag chemisch bestendige latex 

handschoenen 300
Laag chemisch bestendige nitril 

handschoenen 301
Laarzen 346 - 351
Labelen van gevaarlijke stoffen 368
Labelprinters 370 - 372
Ladderbevestigingsbeugel 36, 47
Laddermat 47
Ladders 41, 44, 45
Lamp LED voor stootpet en 

veiligheidshelm 103
Las- en Gelaatsbescherming 108
Las- en spatruiten 120
Lasbescherming 108
Lasbrillen 146
Lasbroek leder 250
Lascapuchon 256
Lasdeken 121
Lasgordijn 121
Lashandschoenen 312
Lashelmen 110
Lashelmen met adembescherming 116, 118
Lashelmen met Automatische 

verkleurende lasruit 111, 113, 114
Lasjas leder 251
Lasluchtkap Pureflo ESM Welding 119
Laspet 121, 256
Lasruiten met spiegelcoating 120
Lasschilden 110
Lasschilden en lashelmen 107, 110, 111, 

113 - 120
Lasschort 256
Lastoebehoren 121
Lasvergrootglas 50x 108 mm 120
Latex disposable handschoenen 302
Lederen laarzen 346 - 348
Lederen werkhandschoenen 287 - 289
Ledervet Naturel 356
Ledervet Naturel 1kg 356

Ledervet Rapide blank 357
Ledervet 't Jagertje 1 kg 356
Leidingmarkering 367
Leuningen 35
Lifeline AED Defibtech View 388
Lijnen 29 - 31
Lijnen met lijnklem 31
Lockout Tagout Hangsloten 366

M
Maglite 2D cell 395
Maglite 3D cell 395
Maglite 4D cell 395
Maglite charger oplaadbaar 395
Maglite LED 2D 395
Maglite mini 395
Maliënkolder handschoen 297
Mapa Kronit-Proof 395 297
Mapa Stansolv AK22 307
Mapa Stanzoil NK 22-382 309
Mapa Temp-Dex 710 313
Mapa Temp-Tec 332 309
Mapa Titan 385 291
Mapa Titan 388 291
Mapa Titan 391 291
Marigold Fireblade Sleeve 315
Marigold G17K Black Heavyweight 305
Martor Combi 424
Martor Combi metaaldetecteerbaar 425
Martor Easysafe 424
Martor Genial 424
Martor gordeltasje 425
Martor Handy metaaldetecteerbaar 425
Martor Maxisafe 424
Martor Martego 424
Martor Megasafe 424
Martor Multiset 424
Martor Polycut metaaldetecteerbaar 425
Martor Profi 424
Martor Profi 25 metaaldetecteerbaar 425
Martor Profi 40 424
Martor reddingshamer Salvex 538.02 389
Martor Smartcut metaaldetecteerbaar 425
Martor verzameldoos 9810 425
Martor wandhouder voor 

verzameldoos 9845 425
Maskerreiniger 215
Maskerreiniging 215
Masques anti-poussières à usage unique 382
Materiaal en terminologie 321, 322
Materiaaloverzicht pictogrammen 364
Meetinstrumenten 66
Megafoon 389
Megafoon JE-303 SW 389
Mercurius blauw 134
Metaaldetecteerbare veiligheidsmessen 425
MijnPBMpakket.eu 223
Miller Barracuda Manyard 30
Miller bevestigingsband 33
Miller Black Rhino 2,8 meter 31
Miller Falcon 1,9 meter 31

Miller harnasgordel Duraflex® vest 28
Miller harnasgordel R2 Revolution 28
Miller Manyard 2 m randgetest 30
Miller Manyard ME vanglijn 30
Miller manyard vanglijn 2m 29
Miller positioneringslijn met verkorter 29
Miller positioneringslijn verstelbaar 29
Miller relief step 28
Miller Scorpion 2,8 meter 31
Miller Serpent tijdelijke horizontale  vanglijn 33
Miller steigerhaak ML 04 63 mm 32
Miller Twin Turbo 29
Miller valbeveiliging Scorpion 29
Miller valstopapparaat Falcon 33
Miller valstopapparaat Falcon met band 33
Miller vanglijn ME 02 29
Miller vanglijn ME 05 dubbel 30
Miller vanglijn ME 51 30
Miller Verankeringslus staal met ogen 32
Miller Werkpositioneringsgordel 29
Mineraal gehard glas 144
Mini jumbo toiletpapier 410
MiniMark labelprinter 370
Mob Cap PP 274
Mobiele nooddouches 60
Modena 134
Moldex 192
Moldex 5000 serie 192
Monteurshandschoenen 298, 299
Motoraangedreven systemen en    

ademluchtsystemen via leidingnet 200 - 211
Mouwen 275
MSA ademluchtcilinders 212
MSA Ademluchttoestel Airgo Pro 212
MSA ademluchtwagen HP Air Trolley 213
MSA Altair 5X 75
MSA Altair Pro 73
MSA Altair QuickCheck 78
MSA Altair™ 73
MSA back-upsysteem BD 96 Mini 213
MSA F2 X-TREM® interventiehelm 102
MSA Galaxy testsysteem 78
MSA gastestbuisjes 71
MSA gastestbuisjes voor MP en HP       

luchtkwaliteitset 72
MSA gastester II, balgpomp voor    

gastestbuisjes 70
MSA halfgelaatsmasker Advantage 410 193
MSA halfgelaatsmasker Advantage 

420 Serie 199
MSA Halfgelaatsmaskers Advantage 

200LS Serie 199
MSA HP luchtkwaliteitset 72
MSA Kalibratiegas 78
MSA left/RIGHT 169
MSA left/RIGHT FM met radio 172
MSA meetsondes en toebehoren 78
MSA MP luchtkwaliteitset 72
MSA multigasmeter Altair 4X 74
MSA rookontwikkelaar 72
MSA S-Cap-Air 215
MSA Sirius 77
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MSA stof- en gasfilters met 
bajonetaansluiting, type Advantage 199

MSA stof-, gas- en combinatiefilters met    
universele schroefdraad EN 148-1 193

MSA toximeter II, automatische pomp voor    
gastestbuisjes 70

MSA toebehoren ademluchttoestellen 212
MSA Turbo-Flo ventilatorsysteem 211
MSA veiligheidshelm V-Gard 500 96
MSA veiligheidshelm V-Gard 520 Linesman 97
MSA veiligheidshelm, type V-Gard 94
MSA V-Gard schermhouders 124
MSA V-Gard vizieren 125
MSA vluchtmasker MiniSCAPE 214
MSA vluchtmasker MSR 214
MSA Vluchtmasker S-cap 215
MSA vluchtmasker Smoke Hood 214
MSA Volgelaatsmasker 3S 193
MSA Volgelaatsmasker 3S Basic plus 193
MSA Volgelaatsmaskers 

Advantage 3200 Serie 199
MSA Volgelaatsmaskers Ultra Elite 193
MSA Wintermuts V-Gard 105
MSA wintermuts V-Gard supreme 105
MSA Zuurstofzelfredder SavOx 215
MSA-Gallet F1SF brandweerhelm 103
Multi Vision lashelm Deluxe 115
Multigasmeters 74, 76
Musketonhaak 16 mm 32
Musketonhaak 62 mm 32
Muts 243
My-T-Gear Basis Bedrijfsverbandkoffer 

BHV inclusief wandhouder 380
My-T-Gear Bedrijfsverbanddoos 

B inclusief wandhouder 380
My-T-Gear Glovcut 800 294
My-T-Gear Glovcut 850 294
My-T-Gear Glovcut 850 lang 294
My-T-Gear Glovcut 855 294
My-T-Gear Glovcut 900 296
My-T-Gear Glovcut 955 296
My-T-Gear Glovdisp 400 302
My-T-Gear Glovdisp 450 303
My-T-Gear Glovmech 200 293
My-T-Gear Glovmech 350 290
My-T-Gear Glovmech 450 287
My-T-Gear Glovmech 550 287
My-T-Gear Glovmech 555 287
My-T-Gear Glovmech 560 287
My-T-Gear Glovmech 750 299
My-T-Gear Glovthermo 175 300
My-T-Gear Glovweld 400 312
My-T-Gear Glovwork 100 289
My-T-Gear Glovwork 200 288
My-T-Gear Glovwork 400 288
My-T-Gear Goggle 510 145
My-T-Gear Goggle 810 145
My-T-Gear Goggle 910 145
My-T-Gear Goggle 950 145
My-T-Gear lashelm 110
My-T-Gear Quick Kleurenwijzer 380
My-T-Gear Spec 110 144

My-T-Gear Spec 310 143
My-T-Gear Spec 510 143
My-T-Gear Spec 700-serie 143
My-T-Gear Spec 800-serie 143

N
Nappalederen handschoenen 289
Nappalederen lashandschoen, Argon 312
Navulling A + B + Oranje Kruis    

verbandtrommels 380
Navulling verbandtrommels 380
Navulling voor paneel/automaat 383, 384
Neklap splitleder 104
Neklap tegen zonlicht 104
Neklappen 104
Niet vlamonderhoudende broeken 250
Niet vlamonderhoudende 

doorwerkkleding 253
Niet vlamonderhoudende jassen 251, 256
Niet vlamonderhoudende kleding 247 - 256
Niet vlamonderhoudende onder- en    

tussenkleding 254
Niet vlamonderhoudende overalls 249
Niet vlamonderhoudende parka's 251, 252
Nomex® Comfort A-overall 248
Nomex® Comfort overall 248
Nomex® Comfort stofjas 248
Nomex® Comfort werkbroek 248
Nomex® Comfort werkjas 248
Noodzaak van signalisatie 362
Normen, markeringen en prestatie-

gegevens hoofdbescherming 90
Normenoverzicht beschermkleding 219
Normering lasbescherming 108
Normering en wetgevingvoetbescherming 319
Normering, codering en eigenschappen    

handbescherming 282, 283
North 125
North by Honeywell 208 - 210
North by Honeywell Compact Air 200    

motoraangedreven systeem 208
North by Honeywell Luchtkap AG-PL 209
North by Honeywell Luchtkap Condor 209
North by Honeywell Luchtkap 

Junior A-PL 209
North by Honeywell Luchtkap 

Junior A-VL 208
North by Honeywell Luchtkap 

Junior B-PL 209
North by Honeywell Luchtkap 

Junior B-VL 208
North by Honeywell Luchttoevoerslangen 210
North by Honeywell Straalhelm 

Commander 210
North Gamador Combi-safe lashelm voor           

helmbevestiging 110
North gelaatsscherm Perforama Nova 125
North gelaatsscherm Perforama Nova 

Combi 125
North gelaatsscherm Prisma 125
North Prota Shell Baby 110

North Prota Shell lashelm 110
North Shellfo lasschild 110
Novitas douchetester 62

O
Office schoenen 343
Olie absorptiemiddelen 418
Omgevingsmonitoren 76
Onafhankelijke adembescherming 182
Onder- en tussenkleding 244, 245
Onderbroek Helly Hansen 

Kastrup 75415 245
Onderbroek Intersafe lange pijp FR/AST 255
Onderbroek lange pijp Intersafe 245
Onderdelen nooddouches 62
Onderhoud adembescherming 184
Onderhoudsmiddelen 

voetbescherming 355, 356
Onderhoudsvrije meters 73
Onderkleding 245
Ondershirt Helly Hansen Kastrup 75015 245
Ondershirt Helly Hansen Kastrup 75016 245
Ondershirt Intersafe lange mouw FR/AST 255
Ondershirt korte mouw Intersafe 245
Ondershirt lange mouw Intersafe 245
Oog- en gelaatsdouches 55, 56
Oogspoelflessen 61, 386
Oorpluggen 162 - 166
Oorpluggen met beugel 166
Opbergdozen met signalering pbm's 373
Opbergtassen 389
Opvouwbare stofmaskers – 

3M serie Aura 9300+ 186
Otoplastieken 157 - 161
Otoplastieken voor aansluiting op    

communicatiemiddelen 160
Overall 3M 4530 270
Overall 3M 4540 270
Overall 3M 4560 270
Overall Flamebuster Nordic 249
Overall HaVeP 2090 224
Overall HaVeP 2154 227
Overall HaVeP 2231 224
Overall HaVeP 2400 258
Overall KLEENGUARD® A20 271
Overall KLEENGUARD® A40 271
Overall KLEENGUARD® A50 271
Overall KLEENGUARD® A80 271
Overall Microchem 3000 269
Overall Microchem 4000 270
Overall Microgard 1500 Plus 269
Overall Microgard 1500A 269
Overall Microgard 2000 Standard 269
Overall Microgard CFR 270
Overall Microgard FR 270
Overall My-T-Gear Boil 500 225
Overall My-T-Gear Boil 565 229
Overall PP 272
Overall Rinba ferranyl 257
Overall Rinba neopreen 257
Overall Sioen Botlek 5996 257
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Overall Sioen Houston 6969 257
Overall Sioen Montreal 4964 235
Overall Spacel 2000 EBJ 272
Overall Spacel 3000 RA/EBJ 272
Overall Spacel AP/EBJ 272
Overall Tychem® C 269
Overall Tychem® F 269
Overall Tyvek® Classic Plus 268
Overall Tyvek® PE 272
Overalls 258, 268, 270, 272
Overhemd Guido 231
Overhemd HaVeP 1624 231
Overhemd HaVeP 1626 231
Overhemd Martin 231
Overhemden 100% katoen 231
Overige kleding 276
Overige lederen handschoenen 289
Overige signalering 373
Overige Stoko®-producten 405
Overige toebehoren voetbescherming 357
Overige uitrusting BHV 390
Overige winterkledingartikelen 243
Overjas PP 273
Overlaars Tyvek® 275
Overschoen PP 275
Overschoen Tyvek® 275
Overschoenen 353
Overschoenen CPE 353
Overschoenen PE 275
Overschoenen/-laarzen 275
Overzetbrillen 144
Overzicht pictogrammen 365

P
Paaljassen 237
Panelen EHBO 381
Papieren handdoeken, gevouwen 409
Parijs 134
Parka Fristads GT-426 241
Parka Helly Hansen Kiruna 71334 239
Parka Intersafe Chemie 251
Parka R 460 264
Parka S 460 264
Parka S 466 265
Parka S 468 264
Parka Sioen Alabama 1798 251
Parka Sioen Boorne 350A 263
Parka Sioen Duffel 3074 252
Parka Sioen Hasnon 3085 252
Parka Sioen Marianis 6833 261
Parka Sioen Merapi 7850 261
Parka Sioen Tiel 3646 252
Parka Sioen Winseler 3073 252
Parka TPG 3001 264
Peli 9410 oplaadbaar 396
Peli Mitylite 1900Z1 390
Peli Mitylite 1965Z0 390
Peli Remote Area Lighting 9430 394
Peli Remote Area Lighting 9435 394
Peli Remote Area Lighting 9440 394
Peli Sabrelite 2000Z1 393

Peli Stealthlite 2410Z0 Recoil 392
Peltor veiligheidshelm G2000 met 

uv-indicator 95
Peltor veiligheidshelm G3000 met 

uv-indicator 95
Persoonlijke valstopapparaten 31
Pet met klep en haarnet 274
Pet met klep PP 274
Petzl ASAP lijnklem voor 10-12 mm touw 31
Pixa 1 391
Pixa 2 391
Pixa 3 392
Pictogram valgevaar 36
Pictogrammen 62
Pilotjack 241
Pilotjack HaVeP 5032 238
Pilotjack RT 32 265
Pilotjack S 463 265
Pilotjack Sioen Diezel 351A 263
Pilotjack TPR-3001 264
Pleisters 385
Plensdouches 55, 57, 58
Poederblusser 399
Poetsdoek classic 408
Poetsdoek extra strong 408
Poetsdoek heavy duty 408
Poetsdoek Tex 408
Poetsdoeken 406 - 408
Poetspapier 406
Poetspapier 3-laags 406
Polo Sioen Stavanger 2668 260
Polo's 260
Poloshirt Charma 233
Poloshirt Ricardo 233
Poloshirts 100% katoen 233
Polosweater FR10 255
Polosweater Rick 234
Polosweater Robin 234
Polyethyleen disposable handschoenen 305
Polyethyleen Veiligheidshelmen 94
Polysafe Kevlar® FKK8/35KL 313
PortaCount Pro Fit-test apparaat 85
Portwest A790 Anti Vibration 315
Portwest Hs A810 307
Positioneringsgordels 29
Positioneringslijnen 29
PowerMark labelprinter 372
Prevent Heatbeater 2 313
Prevent Heatbeater 8 313
Prevent R-903 290
Prikbestendige handschoenen 297
Printers en toebehoren 370, 372
Procoves Antares II BC 314
Procoves Defender 2 297
Procoves Flexicut Grey 294
Procoves Hotmax Extra 313
Procoves Iron Cut 297
Procoves Light cold 300
Procoves Preci Dex 289
Procoves Superweld 51503AD15 313
Projecten op maat 37, 48, 63
Protectiefactoren 178

Protector First Base 3 Beanie 93
Protector First Base 3 classic 92
Protector First Base 3 Elite 93
Protector First Base 3 HiViz 92
Protector First Base 3 Winter 93
PU/PVC/NBR laarzen 349, 350
Pulsafe supervisor met goudbedampt vizier 127
PVC handschoenen categorie 2 301
PVC handschoenen categorie 3 309
PVC handschoenen categorie 3, anti-slip 309
PVC handschoenen met manchet 293

R
Reddingshamer 389
Reddingsvest Golf 150 276
Regenbroek 7007 237
Regenbroek Helly Hansen Mandal 70529 237
Regenbroek Sioen Rotterdam 4500 237
Regenbroeken 237
Regenjas 8007 236
Regenjas Helly Hansen Mandal 70129 236
Regenjas Sioen 3720 Unzen 264
Regenjas Sioen Dortmund 4820 236
Regenjassen 236
Regenkleding 235 - 237
Regenoverall Sioen Etna 6936 258
Regenoveralls 235
Regenpakken 235
Reiniging en onderhoud 221
Reinigingsproducten 148
Reinigingsspray 148
Richtlijnen en wetgeving 362
Riemen 277
Rucanor badslipper De Luxe new II 351
Rucanor badslipper Santorini 351
Ruimzichtbrillen 144, 145
Rundnerflederen handschoen 288
Rundnerflederen handschoenen 288
Rundnerflederen lashandschoen met kap 312
Rundsplitlederen handschoen 288
Rundsplitlederen handschoenen 288
Rundsplitlederen lashandschoen 312
Rundsplitlederen winterhandschoen 300

S
S1 schoenen 340
S1P schoenen 336
S2 schoenen 336 - 338
S3 schoenen 324 - 334
Safety Management voor materiaal 368
Salvequick detecteerbare pleisters 385
Salvequick detecteerbare 

vingertoppleister 385
Salvequick plastic pleisters 385
Salvequick plastic pleisters, snel 

genezend 383
Salvequick pleisterautomaat met 

detecteerbare pleisters 381
Salvequick pleisterautomaat met 

diverse pleisters 381
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Salvequick Sensitive non woven pleisters 385
Salvequick snelverband 383
Salvequick textiel pleisters 385
Salvequick textiel pleisters extra groot 385
Salvequickvingertop pleisters 385
Saturnus grijs 134
SCA 190592 Tork Premiun wet 

Wipe cleaning 411
Schipperstrui 234
Schipperstrui Klipper 234
Schoenen 324 - 345
Schoenen  en laarzen voor gebruik bij 

zware omstandigheden 344
Schoenspray Anti-Rain 356
Schort LDPE 273
Schort Tyvek® 273
Schorten 273
Schuberth stootpet Bump cap 92
Schuberth veiligheidshelm BOP 99
Schuberth veiligheidshelm BOP 74R 99
Schuberth veiligheidshelm 

BOP ENERGY 3000 98
Schuberth veiligheidshelm Euroguard 94
Scott Ademluchtfilterset AFU600 208
Scott Automask 205
Scott Flowhood 25 207
Scott Lasluchtkap Procap Welding 119
Scott Pro 2000 stof-, gas- en 

combinatiefilters met universele 
schroefdraad EN 148-1 194

Scott Procap 205
Scott Proflow motoraangedreven 

systeem 207
Scott Promask 207
Scott Provizor 205
Scott regelkraan T/A/Line 207
Scott Volgelaatsmasker Sari NR 194
Scott Volgelaatsmaskers Vision 1000 194
Selectietabel Stoko®-producten 404
Service en onderhoud

meetinstrumenten 68
Showa GP-KV1 295
Showa Grip 310 290
Showa KV660 309
Showa Thermo Grip 451 300
Signaalkleding 258 - 267
Sjaal fleece Colorado 243
Skalt gereedschaps-/transporttas 36
Skalt gereedschapstassen 36
Skalt touwentas 36
Slangdouches 60
Slipweerstand van bezoling 321
Sluitingen en haken 32
Snel inzetbare klimoplossingen 42
Snijbestendige handschoenen 293 - 297
Snijbestendige handschoenen 

klasse 3 293, 294
Snijbestendige handschoenen klasse 4 295
Snijbestendige handschoenen klasse 5 296
Snijbestendige handschoenen overigen 297
Socks House Stapp thermo 355
Sokken 353, 354

Söll horizontale railsystemen 34
Söll Revac met reddingstakel 33
Söll verticale railsystemen 34
SPC Absorptiedoek 418
SPC Absorptieslang 418
SPC Draagbare spill kit 419
SPC Mobiele spill kit 419
Specialistische werkdoeken kleur 408
Specials schoenen 341 - 345
Spijkerbroeken 230
Spijkerbroek Danny 230
Spijkerbroek Linda 230
Spijkerbroek Mike 230
Spijkerbroek Rider 230
Spijkerbroek Toolbox 230
Spijkerbroek Wrangler Texas 230
Sproeischuimblusser 399
Stofjas HaVeP 4023 225
Stofjas HaVeP 4043 228
Stofjas HaVeP 4089 228
Stoko dispenser Kresto Kwik Wipes® 413
Stoko dispenser Vario Ultra® 413
Stoko Estolan® 413
Stoko Frapantol® Eco'line 411
Stoko Hair & Body 411
Stoko Kresto Kwik-Wipes® 411
Stoko Krestopol® 413
Stoko Protect+® 411
Stoko Slig® Spezial 413
Stoko Solopol® Eco'line 411
Stoko Stokolan® 413
Stoko Stokosept® gel 411
Stoko Travabon 411
Stootcap Hardcap A1+vlamvertragend 93
Stootpetten 92, 93
Stralingshitte beschermende 

handschoenen 313
Sweater FR12 255
Sweater Roland 234
Sweaters 234
Synthetische handschoenen 284 - 287
Synthetische nylon/nitril handschoenen 284
Synthetische nylon/PU handschoenen 287

T
Taeki 5® met nitril coating 297
Taeki 5® met PU coating 297
Tana Deo Fresh H36 352
Tankdouches 61
Textiel 408
Textiele handschoenen 289 - 293
Tempshield cryogeen handschoen 300
Testmiddelen 62
Tig Star 312
Tobin oogspoelfles 386
Tobin oogspoelflessen 61
Tobin oogspoelstation 61
Toebehoren Adembescherming 215
Toebehoren beschermkleding 277
Toebehoren gasdetectie 77, 78
Toebehoren gehoorbescherming 175

Toebehoren gehoorkappen met 
communicatie 175

Toebehoren handbescherming 315
Toebehoren Hoofdbescherming 103 - 105
Toebehoren huidbescherming, 

-reiniging en -verzorging 413
Toebehoren nooddouches 62
Toebehoren oogbescherming 147 - 149
Toebehoren otoplastieken 161
Toebehoren signalering 373
Toebehoren voetbescherming 352 - 357
Toiletpapier Eco naturel 410
Toiletpapier Jumborol 410
Toilettissues en toiletpapier/Huidreiniging 410
Tork 430 Performance poetsdoek 406
Tork 440 Performance poetsdoeken 406
Tork 530 Premium werkdoek 407
Tork 570 Premium werkdoeken 407
Tork handdoekrollen 409
Tork Intergevouwen handdoeken H2 409
Tork Premium kleurgecodeerde 

werkdoeken 408
Tork Premium mini jumbo toiletpapier 410
Tork Premium werkdoeken 520 407
Toughstripes 372
Traditioneel toiletpapier 410
Trappen 41, 46, 47
Tricot handschoen, met manchet 290
Tricot handschoen, zonder manchet 290
Tricot handschoenen 290
Tricot poetsdoeken, diverse kleuren 408
Tricot poetsdoeken, wit 408
Tropic 289
Truien 234
T-shirt B&C longsleeve 233
T-shirt Jolly 233
T-shirt Joy 233
T-shirt Sioen Sassari 2665 260
T-shirts 260
T-shirts 100% katoen 233
Tussenkleding 244
Typen schoeisel 318

U
Uitwendige gehoorbescherming    

(gehoorkappen) 155
Uniline horizontale kabelsystemen 34
Universeel gelaatsscherm 1000V 126
Universele elektrische lasruiten 50x108 en    

90x110 120
Universele zweetbanden 103
uvex xact-fit 164
uvex x-fit 164
uvex x-fit detectable 166
uvex 6922.2 335
uvex 6940.2 335
uvex 8400.2 Quatro Pro 335
uvex 8401.2 Quatro Pro 335
uvex 9496.9 340
uvex 9541.9 343
uvex Astro OTG 144
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uvex Astrospec 137, 146
uvex brillenkoordje 148
uvex brilreinigingsstation 9970 148
uvex Carbonvision 144
uvex com4-fit 163
uvex Comfort 137, 144
uvex Cosmo-Flex 137, 144
uvex etui 9954 147
uvex etui 9954-501 voor ruimzichtbrillen 147
uvex Futura 137, 146
uvex Goggle 9305 145
uvex hoofdband 9958 148
uvex hydro-flex gel 353
uvex I-3 136
uvex I-VO 136, 146
uvex lasbril 9115 146
uvex overzetbril 9161 144
uvex overzetlasbril 9162 146
uvex Pheos 137
uvex reinigingsdoekjes 9963.00 148
uvex Skyper 137
uvex Super Fit 137
uvex Ultrasonic 144
uvex Ultravision 145, 146
uvex veiligheidshelm Pheos 94
uvex veiligheidshelm Pheos B - 3D 94
uvex voorhanger 9206 147
uvex 5502 – 9134 meteor 135
uvex 5503 135
uvex 5504 135
uvex 5505 135
uvex 5507 135
uvex 5508 135
uvex 9130 cosmoflex 135
uvex 9229 SPEED 135
uvex monturen 134, 135

V
Valfactoren 25
Valstopapparaten met band 33
Valstopapparaten met kabel 33
Vanglijnen met valdemper 29, 30
Varkenslederen handschoenen 287
Varkensnerflederen handschoenen 287
Varkenssplitlederen handschoenen 287
Veilig onderhoud, schoonmaak en 

herstel met Lockout Tagout 366
Veilig werken bij schadelijk geluid 14
Veilig werken met gevaarlijke stoffen 14
Veilig werken met hoogteverschillen 15
Veiligheid voor alles 422
Veiligheidseisen 422
Veiligheidshelmen 94 - 103
Veiligheidshelmen met verhoogde 

bescherming conform EN 14052 102
Veiligheidsklompen 351
Veiligheidsklompen PVC loopzool 351
Veiligheidsklompen SB PU loopzool 351
Veiligheidsmessen 423 - 425

Verankeringspunten en 
bevestigingsmiddelen 32

Verbandtrommels 377
Verbandtrommels en -tassen 380
Verkeersvesten 266 - 267
Verkeersvest C 267
Verkeersvest 266
Verkeersvest FR 266
Verkeersvest FR/AST 267
Verkeersvest S 476 266
Verkeersvest Sioen Elba 9044 266
Verlichting 390 - 397
Vernieuwde Delta Nooddouches 54
Verona 134
Verticale valbeveiliging 34
Veters 355
Vinyl disposable handschoenen 303
Vlamwerende monnikskap 121
Vluchtmaskers 214, 215, 389
Vluchtmaskers met filter 214
Voering Sioen Dampremy 7771 254
Voering Sioen Liberchies 7760 254
Voering Sioen Molenbaix 7761 254
Voering Sioen Obaix 7759 254
Voetbescherming 318
Voetspray Stoko 357
Voetzalf Pedicare 357
Voorgevormde stofmaskers – 

3M series 8800, 8300 en 9900 187, 188
Voorgevormde stofmaskers – 

uvex series silv-Air exxcel en silv-Air pro 189
Vorstveilige combinatiedouches 59
Vorstveilige oogdouches 59
Vorstveilige plensdouches 55, 59

W
Waadbroek 1700 276
Waadpak Rinba 276
Waarschuwingslampen 396
Water- en olie afstotende handschoenen 289
Weldsafe lasruiten 120
Werkbroek Fristads FAS-255K 225
Werkbroek Fristads PS25-241 228
Werkbroek HaVeP 8262 224
Werkbroek HaVeP 8275 227
Werkbroek HaVeP 8286 224
Werkbroek HaVeP 8402 227
Werkbroek HaVeP 8450 250
Werkbroek HaVeP 8597 227
Werkbroek HaVeP 8775 250
Werkbroek My-T-Gear Pant 500 225
Werkbroek My-T-Gear Pant 565 229
Werkjas HaVeP 3045 227
Werkjas HaVeP 3054 224
Werkjas HaVeP 3153 251
Werkjas HaVeP 3256 251
Werkjas HaVeP 5317 228
Werkjas My-T-Gear Jack 500 225
Werkjas My-T-Gear Jack 565 229
Werkkleding 100% katoen 224

Werkkleding katoen/polyester HaVeP 228
Werkkleding katoen/polyester My-T-Gear 227
Winterbroek Helly Hansen Kiruna 71433 241
Winterbroeken 241
Winterjack HaVeP 5065 239
Winterkleding 238 - 243
Wintermuts met oor- en nekbescherming 104
Wintermutsen en -banden 104, 105
Winteroverall HaVeP 2205 238
Winteroverall Sioen Rabaul 5616 238
Winteroveralls 238
Winterparka HaVeP 4077 238
Wollen winterband 104
Wollen winterkap 104
Wypall L30 poetsdoeken 406
Wypall L40 poetsdoeken 406
Wypall X70 poetsdoeken 407
Wypall X80 poetsdoeken 407
Wypall X90 poetsdoeken 407

Y
Yaktrax Pro anti glij-ijzer 357
Yaktrax Walker anti glij-ijzer 357

Z
Zachte otoplastieken 157, 158
Zaklantaarn 379
Zaklantaarn met keur ATEX zone 0-1 392
Zaklantaarn zonder keur 394
Zip-in jack Helly Hansen Red Lake 72065 240

Layout en technische realisatie:
COMPULUTIONS, the catalog company, 

Wormerveer
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Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt
automatisch in dat de wederpartij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

De door Intersafe Groeneveld B.V. en haar groepsvennootschappen (hierna gezamenlijk: “Intersafe”) in dit
document verstrekte informatie is louter indicatief. Intersafe kan de juistheid en volledigheid van deze
informatie niet garanderen. Intersafe kan op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging de in dit
document opgenomen informatie wijzigen. Intersafe’s klanten en derden dienen zich ervan te vergewissen
dat zij over de meest recente versie van dit document beschikken (voor de meest recente versie
raadpleeg de website van Intersafe). Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend
en het gebruik daarvan gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Deze voorwaarden kunnen door Intersafe altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. 
Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze staan weergegeven op de
website. 

Gebruik 
De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies,
ontwerp, (constructie)berekening, calculatie, garantie of anderszins ten behoeve van de gebruiker. 
Het is mogelijk dat de informatie, onder meer over gestelde normen en wet- en regelgeving, geheel of
gedeeltelijk onvolledig en/of onjuist en/of verouderd is. Intersafe geeft geen enkele garantie en aanvaardt
geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid en/of geldigheid van de informatie en dat
de informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd of
anderszins. Gebruikers, klanten en derden dienen zich te allen tijde door een professioneel adviseur te
laten informeren over (de geschiktheid van) producten voor alle gewenste toepassingen en over dan
toepasselijke wet- en regelgeving. De wederpartij dient zelf te verifiëren of en is zelf verantwoordelijk dat
de producten geschikt zijn voor de hem voor ogen staande toepassing. 

Afbeeldingen en kleuren in Intersafe’s communicatiemiddelen (waaronder, maar niet beperkt tot drukwerk
en van monsters van producten) kunnen afwijken van de te leveren producten. Producten worden
geproduceerd binnen de opgegeven (kleur)toleranties (indien van toepassing) en productiepartijen kunnen
onderling afwijken, zelfs indien dezelfde kleur wordt toegepast. Het gebruik van afbeeldingen in dit
document kunnen afwijkende of beperkte weergaven tot gevolg hebben. Intersafe behoudt zich het recht
voor om zonder voorafgaande aankondiging de (specificaties van) haar producten te wijzigen. Monsters
zijn niet bedoeld voor het uitvoeren van producttesten en zijn niet representatief voor kenmerken van de
producten. Producten en monsters worden geproduceerd binnen de opgegeven kleurtoleranties en
(productiepartijen) kunnen onderling afwijken, zelfs indien dezelfde kleur wordt toegepast.

De gebruiker mag dit document en de informatie (zoals documenten, foto’s, tekeningen, afbeeldingen en
andere inhoud) raadplegen en daarvan kopieën maken uitsluitend voor eigen gebruik. Al het gebruik van
de informatie is uitsluitend toegestaan in relatie tot de koop van producten door de gebruiker. 
De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast of veranderd. Afbeeldingen in dit document
mogen niet worden gebruikt zonder de bijbehorende tekst. Voorts mag de informatie op geen enkele wijze
worden gebruikt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Intersafe en/of haar licentiegevers of
in strijd met deze voorwaarden. 

Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de gebruiker steeds de meest recente
informatie gebruikt. Indien de gebruiker enige informatie wenst te gebruiken, dient de gebruiker zelf
regelmatig te controleren of de gebruikte informatie nog overeenstemt met de nieuwste beschikbare
informatie, al dan niet van de relevante toeleverancier/producent. 

Aansprakelijkheid
Intersafe is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buitencontractueel) voor enige schade
voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document, behalve indien en voorzover
zulke schade het gevolg is van bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Intersafe en/of haar
bedrijfsleiding. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle met Intersafe verbonden partijen,
met inbegrip van doch niet beperkt tot haar bestuurders, werknemers, verbonden ondernemingen,
leveranciers, distributeurs, agenten en vertegenwoordigers.

Intellectuele eigendom
Alle merken, handelsnamen, werken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en
overige rechten met betrekking tot de inhoud van de website (daaronder mede begrepen logo’s,
handelsmerken, dienstmerken, software, databanken, audio, video, teksten en foto’s) behoren toe aan
Intersafe en/of haar licentiegevers. Intersafe, FITS!, Greenseries, Herriestoppers, Protal, RiAxion, O.K.
Office, My-T-Gear Personal Safety, Intersafe Contractor overall zijn geregistreerde handelsmerken van
Intersafe of haar groepsvennootschappen.

Algemene voorwaarden 
Op alle mondelinge en schriftelijke uitingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of
overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden van Intersafe Groeneveld B.V.,
respectievelijk, Intersafe Services B.V. zijn van toepassing de Algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden Intersafe Groeneveld B.V., respectievelijk, de Algemene adviesvoorwaarden
Intersafe Services B.V. zoals gedeponeerd bij de rechtbank Dordrecht (NL), welke zijn opgenomen op en
kunnen worden gedownload van de website www.intersafe.eu. Op alle mondelinge en schriftelijke
uitingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee
samenhangende werkzaamheden van Intersafe Belgium N.V., zijn van toepassing de Algemene verkoop-
en leveringsvoorwaarden Intersafe Belgium N.V., welke zijn opgenomen op en kunnen worden
gedownload van de website www.intersafe.eu. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt op
verzoek kosteloos toegezonden. Alle andere algemene voorwaarden dan de hierboven genoemde worden
uitdrukkelijk verworpen en zijn niet van toepassing, ongeacht of daarnaar wordt verwezen op
offerteaanvragen, offertebevestigingen, briefpapier en/of overige documenten van de wederpartij.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Intersafe. 
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Artikel 1: Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen,
(af)leveringen, diensten, overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en handelingen
van Intersafe Groeneveld B.V. en de aan zijn gelieerde vennootschappen en de door hem ingeschakelde
derden (tezamen genoemd: de “verkoper”), uitgebracht aan, gesloten met en/of verricht bij de betrokken
wederpartij (hierna genoemd: de “wederpartij”). In deze voorwaarden worden onder “zaken” tevens
“diensten” verstaan. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle feitelijke en juridische
relaties tussen de verkoper en de wederpartij naar aanleiding van het gebruik van websites van de
verkoper, waaronder www.mijnpbmpakket.nl. 
1.2 Door het aanvaarden van offertes van, het plaatsen van bestellingen bij, het sluiten van
overeenkomsten met de verkoper (waaronder begrepen het aanvaarden van zaken van de verkoper),
aanvaardt de wederpartij gebonden te zijn aan en te handelen in overeenstemming met deze algemene
voorwaarden. De aan de verkoper gelieerde vennootschappen en de door hem ingeschakelde derden
kunnen zich jegens de wederpartij op deze voorwaarden beroepen. 
1.3 De verkoper doet slechts aanbiedingen en sluit slechts overeenkomsten (uit hoofde waarvan zij
zaken levert) waarop slechts deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Andere algemene
voorwaarden (van wederpartijen) wijst de verkoper expliciet af en levering van zaken door de verkoper
betekent niet dat de verkoper (het gebruik van) andere voorwaarden dan zijn voorwaarden heeft
geaccepteerd of dat die andere voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Bestellingen 
2.1 Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is
gesteld. Offertes vervallen 4 weken na de datum van de offerte. Een offerte vervalt ook indien de zaak
waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
2.2 Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig
mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
2.3 Indien de wederpartij schriftelijk (waaronder mede begrepen per fax, per e-mail of op andere
elektronische wijze) een bestelling of order heeft geplaatst bij de verkoper, is deze onherroepelijk. 
2.4 Een overeenkomst tussen de verkoper en de wederpartij komt eerst tot stand nadat de verkoper
de bestellingen of opdrachten en eventueel bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard, dan wel
nadat feitelijk door de verkoper met verzending of uitvoering van zaken is aangevangen. In dit laatste
geval geldt dat verzending of uitvoering niet betekent dat de door een wederpartij gestelde voorwaarden
van die levering of uitvoering zijn aanvaard, behalve voor zover het gaat om de hoeveelheid en identificatie
van de betrokken zaken. Indien een orderbevestiging afwijkt van de bestelling van de wederpartij, dient de
wederpartij dit direct na verzending van de orderbevestiging kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de
orderbevestiging bindend zal zijn. 
2.5 De verkoper heeft het recht om een bestelling af te wijzen of een toeslag in rekening te brengen
indien de waarde van die bestelling niet ten minste gelijk is aan de minimum order waarde van EUR 25. De
verkoper heeft ook het recht om eerst de bestelling uit te leveren indien de minimum order waarde van 25
is bereikt. 
2.6 Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden de wederpartij zonder dat de verkoper
deze hoeft te bevestigen. 
2.7 Eventuele aanvullingen of wijzigingen binden de verkoper slechts indien deze schriftelijk door de
verkoper zijn bevestigd. 

Artikel 3: Prijzen
3.1 De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voorafgaande aan een
bestelling te wijzigen (waaronder in, doch niet beperkt tot, situaties waarin dat op grond van (wijziging
van) (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (zoals, onder meer bij wijzigingen van belastingen, import-of
exporttarieven en in-en uitvoerrechten) of zijn toeleveranciers prijswijzigingen doorvoeren). Het is de
verkoper voorts te allen tijde toegestaan om prijzen te wijzigen indien die als gevolg van wijzigingen die
niet met de verkoper van doen hebben (zoals, doch niet beperkt tot, prijswijzigingen door
fabrikant/importeur en/of valutakoerswijzigingen en/of nationale of supranationale voorschriften) een
wijziging van meer dan 5% vertonen. Tenzij anders is overeengekomen, gelden de prijzen voor de levering
van zaken af magazijn van de verkoper en zijn zij exclusief BTW. Additionele kosten, waaronder, doch niet
beperkt tot, kosten van verpakking en de verschotten ter zake van vrachtkosten worden afzonderlijk bij de
wederpartij in rekening gebracht. 

Artikel 4: Levering en risico 
4.1  De leveringstermijn gaat in per datum van de bevestiging van de order. Is betaling vooraf of een
aanbetaling overeengekomen, dan gaat de leveringstermijn in na ontvangst van de gehele (aan)betaling. 
4.2 Leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij overschrijding kan de wederpartij jegens de verkoper geen aanspraak maken op
schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst vorderen. In geval van een niet-tijdige levering
is de verkoper eerst na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. 
4.3 Onder overmacht wordt verstaan - onverlet hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie in ieder
geval wordt begrepen - iedere van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, die nakoming
van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals onder andere oorlog en oorlogsgevaar, oproer,
gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie in de toelevering
van goederen door toeleveranciers, onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, transportmoeilijkheden,
in- en/of uitvoerbeperkingen, vorst, brand, epidemieën, (natuur)rampen en/of andere onvoorziene
belemmeringen die, onder meer, de vervaardiging of het vervoer van de goederen geheel of gedeeltelijk
onmogelijk maken. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden
zich voordoen bij fabrieken, leveranciers of andere handelaren van wie de verkoper zaken of diensten
betrekt. 
4.4 Indien de verkoper door bovenbedoelde overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te
komen, is hij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst te zijner keuze, hetzij de uitvoering op te
schorten tot de overmacht opleverende omstandigheid ophoudt te bestaan, hetzij de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding
gehouden te zijn. 
4.5 De verkoper heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken tenzij de
wederpartij of een door de wederpartij ingeschakelde derde de zaken zelf afhaalt bij het magazijn van de
verkoper. Het risico ten aanzien van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering
aan de wederpartij of een door de wederpartij ingeschakelde derde. 
4.6 De verkoper is gerechtigd om af te leveren in gedeelten. 
4.7 Op de wederpartij rust een afnameplicht. Zodra de verkoper de wederpartij heeft bericht dat de
zaken bij de verkoper gereed staan ter afname, is de wederpartij, ongeacht de overeengekomen wijze van
transport, binnen de redelijkerwijs kortst mogelijke termijn tot afname verplicht. Indien de verkoper de
zaken levert dan wel laat leveren, dient de wederpartij zorg te dragen voor de snelst mogelijke lossing ter
plaatse. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn
afgenomen, staan zij voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na vier weken is de verkoper bevoegd om
over te gaan tot verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor
rekening van de wederpartij, onverminderd overige rechten van de verkoper. 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle door de verkoper geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van de verkoper tot het
moment dat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van die zaken heeft voldaan.
Indien de verkoper in het kader van de koopovereenkomst werkzaamheden voor de wederpartij verricht,
geldt de voorbehouden eigendom tevens totdat de wederpartij vorderingen die met die werkzaamheden
verband houden volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering, die de
verkoper jegens de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer
van zijn verplichtingen jegens de verkoper. 
5.2 De wederpartij is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle
maatregelen die de verkoper, ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of zijn eigendomsrecht op die
zaken wil treffen. 
5.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht de verkoper onmiddellijk hiervan
schriftelijk in kennis stellen. 
5.4 De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken met enig recht te
bezwaren, te verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te (doen) stellen. Zolang de
geleverde zaken onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is de wederpartij uitsluitend bevoegd tot eigen
be- of verwerking van afgeleverde zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De wederpartij is niet
bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te
bezwaren. Na be- of verwerking van bedoelde zaken wordt de verkoper (mede)eigenaar van de daaruit
gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal de wederpartij deze zaken automatisch gaan houden
voor de verkoper. 
5.5 Indien de verkoper niettegenstaande het bepaalde in het vorige niet de eigendom van de door de
wederpartij gevormde zaken verkrijgt, zal de wederpartij op eerste verzoek van de verkoper alle vereiste
medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht (in
voorkomende gevallen mede toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende zaken ten
behoeve van de verkoper. 
5.6 De verkoper is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen door deze te verwijderen of te doen verwijderen
van de plaats waar deze zich bevinden indien de wederpartij met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen tekort schiet of de verkoper goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die
verplichtingen zal tekortschieten en niet in staat is om adequate zekerheid te stellen. 
5.7 Ingeval van terugname van zaken welke door de verkoper zijn geleverd wordt de koopprijs aan de
wederpartij gecrediteerd. De verkoper is gerechtigd om het te crediteren bedrag te verminderen met een
enkel door hem te bepalen bedrag dat gelijk is aan zijn kosten en schade, onverminderd eventuele
verdere en andere rechten van de verkoper op schadevergoeding. 

Artikel 6: Retournering 
6.1 Wederpartijen zijn gerechtigd bepaalde door de verkoper geleverde zaken binnen veertien
kalenderdagen na levering te retourneren onder overlegging van een kopie van de aankoopfactuur of de
pakbon. Dit geldt niet: 
a. ten aanzien van zaken die niet deel uitmaken van de standaardvoorraden die de verkoper in zijn
magazijn aanhoudt of die door de verkoper (op maat) gemaakt zijn voor de wederpartij; 
b. indien de verkoper enkel op verzoek van de wederpartij de specifieke zaak heeft betrokken van
een derde; 
c. indien het zaken betreft die een uiterste houdbaarheidsdatum hebben van zes maanden of minder
en die zaken niet binnen bovengenoemde veertien kalenderdagen zijn geretourneerd; 
d. de verkoper retournering van zaken uitdrukkelijk heeft uitgesloten; 
e. indien de zaken door de wederpartij zijn ingehuisd (d.w.z. op enigerlei wijze heeft opgesteld,
gemonteerd, in gebruik heeft genomen). 
6.2  Zaken worden slechts teruggenomen indien zij binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn
ongebruikt, onbeschadigd, in de originele verpakking en op kosten van de wederpartij worden
geretourneerd aan de verkoper op het door zijn aangegeven adres. Monster- en testproducten worden
slechts teruggenomen na toestemming van en in overleg met de verkoper. 
6.3  Ingeval van retournering van zaken wordt de koopprijs aan de wederpartij gecrediteerd. De
verkoper is gerechtigd om het te crediteren bedrag te verminderen met een enkel door hem te bepalen
bedrag dat gelijk is aan zijn kosten en schade die met de retournering verband houden. 
6.4  De verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met de terugzending
tevoren heeft ingestemd (middels het aan de wederpartij verstrekken van een retourordernummer) en
indien de zaken aan het door de verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking
en in de staat waarin ze door de verkoper zijn afgeleverd. Eventuele kosten van (de)montage komen voor
rekening van de wederpartij. 
6.5 Zaken die door de verkoper ontvangen worden na verloop van de in artikel 6.1 genoemde termijn
worden niet teruggenomen, tenzij er sprake is van omstandigheden als vermeld onder de
garantiebepaling in artikel 7. 
6.6 Gedurende de periode dat een wederpartij een te retourneren zaak onder zich heeft, is de
wederpartij verplicht als zorgvuldig en goed huisvader voor de zaak te zorgen. 

Artikel 7: Garanties, onderzoek, eigen risico 
7.1 De door de verkoper te leveren zaken voldoen aan de redelijk gangbare en gebruikelijke
kwaliteitseisen bij normaal gebruik en die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld
kunnen worden. De verkoper staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen
van door hem geproduceerde of gemodificeerde producten voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk
zijn overeengekomen doordat de verkoper die expliciet en schriftelijk heeft bevestigd. Geringe in de handel
gebruikelijk of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking en
kwaliteitsachteruitgang door normale slijtage leveren geen gebrek op. 
7.2 De verkoper garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan de
wederpartij is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor de
wederpartij het geleverde wenst aan te wenden, te gebruiken of te verwerken. De wederpartij dient zelf te
verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik en voldoet aan de eisen die gesteld worden. 
De verkoper kan andere garantie-en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te
voeren werkzaamheden. Enige mededeling van de verkoper ontslaat de wederpartij niet van zijn eigen
verantwoordelijkheid te onderzoeken of en te verifiëren dat een zaak geschikt is voor het gebruik en
voldoet aan de eisen. 
7.3 De verkoper kan ten aanzien van de in artikel 7.1 genoemde garantie met de wederpartij een
specifieke termijn overeenkomen waarin de in artikel 7.1 genoemde garantie geldt. In geval de door de
verkoper geleverde zaken afkomstig zijn van of geproduceerd zijn door derden, dan is de garantie van de
verkoper beperkt tot de garantie, die door de derden voor de zaak wordt verstrekt, tenzij anders is
vermeld. 
7.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er sprake is van een gebrek dat ontstaan is als
gevolg van of voortvloeit uit:
a. onjuist of onzorgvuldig gebruik van een zaak, waaronder gebruik van een zaak in strijd met de
gebruiksaanwijzing of een andere relevante aanwijzing; 
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b. onvolkomenheden die zijn ontstaan door of het gevolg zijn van omstandigheden waar de verkoper
geen invloed op kan uitoefenen, zoals onvolkomenheden in de zaak die niet hun oorzaak hebben in de
productie en/of levering van het product, of zijn ontstaan als gevolg van externe oorzaken, waaronder
begrepen blikseminslag, brand, overstroming en andere weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch
niet beperkt tot, extreme regenval of temperaturen); 
c. niet normaal gebruik van de zaak, waardoor de zaak abnormale en/of buitensporige
slijtagekenmerken vertoont; 
d. onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de zaak of gebruik na de houdbaarheidsdatum,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden, daaronder begrepen:
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de wederpartij of derden aan de zaak
wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een
andere dan de voorgeschreven wijze. 
7.5 De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat
de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde
overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die de partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven kalenderdagen na levering
schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in
ieder geval uiterlijk binnen veertien kalenderdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de verkoper te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten,
zodat de verkoper in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient de vrachtbrief of de paklijst
waarop de gebreken (manco’s) zijn aangegeven, mee te zenden. De wederpartij dient de verkoper in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
7.6 De verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met de terugzending
tevoren heeft ingestemd (middels het aan de wederpartij verstrekken van een retourordernummer) en
indien de zaken aan het door de verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking
en in de staat waarin ze door de verkoper zijn afgeleverd. Eventuele kosten van (de)montage komen voor
rekening van de wederpartij. 
7.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en de wederpartij de zaken dienaangaande tijdig heeft
teruggezonden, dan zal de verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst
daarvan of, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van
het gebrek door de wederpartij, ter keuze van de verkoper, (i) vervangen door een andere, gelijksoortige
zaak, (ii) zorgdragen voor herstel daarvan of (iii) de door de wederpartij betaalde koopprijs crediteren aan
de wederpartij, in welk geval de overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie
betreft. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan de verkoper te
retourneren en de eigendom daarover aan de verkoper te verschaffen, tenzij de verkoper anders aangeeft. 
7.8 Indien de wederpartij tijdig de zaken heeft terug geleverd, schort dit zijn betalingsverplichting niet
op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken
en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. 
7.9 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan binnen de in dit artikel genoemde
termijnen, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding zoals
bedoeld in artikel 7.7. De rechten van de wederpartij zijn dan vervallen. 
7.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de verkoper daardoor gevallen, integraal voor
rekening van de wederpartij. 
7.11 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden. 
7.12 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens de verkoper en de door de verkoper bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 
8.1 De aansprakelijkheid van de verkoper (i) uit hoofde van de overeenkomst, waaronder
aansprakelijkheid wegens niet of niet tijdige levering van zaken of gebreken aan het afgeleverde, of (ii) uit
anderen hoofde voor schade in welke vorm dan ook, is beperkt tot de netto-factuurwaarde van de
betreffende zaken, en indien de gehele factuur niet slechts ziet op die zaken, dat gedeelte van de factuur
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
8.2 De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de
verkoper in verband met de gebrekkige prestaties van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. De
verkoper is niet aansprakelijk voor schade waarvoor de wederpartij is verzekerd. 
8.3 De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de verkoper aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan de verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
8.4 De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
vertragingsschade, omzet-en winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie. 
8.5 De wederpartij is te allen tijde zelf verplicht de deugdelijkheid van informatie (inclusief de informatie
verstrekt door de verkoper) en van de zaken te onderzoeken voor de hem voor ogen staande toepassing.
De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verkoper is
uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De verkoper
is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid of volledigheid van de door de wederpartij of
diens vertegenwoordigers aangeleverde en/of toegankelijk gemaakte informatie. De verkoper is nimmer
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven adviezen,
raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van zaken. 
8.6 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van vertraging,
schade, letsel, of niet nakoming van de verplichtingen van de verkoper veroorzaakt door buiten zijn macht
liggende oorzaken. 
8.7 De wederpartij vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de
(af)geleverde zaken en/of diensten, waaronder begrepen aanspraken van ondergeschikten van zowel de
verkoper als de wederpartij, als van door de wederpartij ingeschakelde derden. 
8.8 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan bij de wederpartij (waaronder begrepen
zijn ondergeschikten), de door de wederpartij ingeschakelde derden, of diens afnemers ten gevolge van
niet of niet juist opvolgen van de door de verkoper (of diens toeleveranciers) verstrekte instructies, normen
en toelatingsvoorschriften of niet voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften of indien de
(af)geleverde zaken in strijd met de toepasselijke voorschriften worden toegepast. 
8.9 De verkoper zal zich niet op de in dit artikel opgenomen beperkingen van zijn aansprakelijkheid
kunnen beroepen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
de verkoper. 

Artikel 9: Ontbinding; opschorting
9.1 De verkoper is bevoegd een overeenkomst met de wederpartij door middel van een schriftelijke
verklaring aan de wederpartij buitengerechtelijk te ontbinden dan wel de uitvoering van zijn verplichtingen
op grond van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding
voor de wederpartij zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst ten aanzien van de verkoper
wordt bemoeilijkt of belemmerd als gevolg van onder meer de volgende omstandigheden: 
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of
onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan de verkoper toe te rekenen
omstandigheden; 
b. vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van de verkoper; 
c. transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het
transport naar of van de vestiging van het bedrijf van de verkoper wordt bemoeilijkt of belemmerd, voor
zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvattingen niet aan de verkoper zijn toe
te rekenen; 
d. in het geval de wederpartij langer dan 2 maanden in verzuim verkeert; 
e. in het geval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een verzoek tot
faillietverklaring van de wederpartij wordt gedaan, dan wel de wederpartij in staan van faillissement komt
te verkeren; 
f. in het geval beslag wordt gelegd op één of meer vermogensbestanddelen van de wederpartij. 
g. in het geval dat, naar redelijk oordeel van de verkoper, de financiële toestand van de wederpartij
daartoe aanleiding geeft; onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding. 

Artikel 10: Betaling 
10.1 Indien op de factuur niet anders is aangegeven, dient betaling bij levering te geschieden dan wel
door overmaking op een de verkoper aangewezen bankrekening, binnen de fatale termijn van 30
kalenderdagen na de factuurdatum. 
10.2 De verkoper is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij
zekerheid te eisen voor de nakoming van diens verplichtingen. 
10.3 Ieder opschortingsrecht of recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten. 

Artikel 11: Rente en kosten 
11.1 Indien betaling niet binnen de in artikel 10.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de
wederpartij van rechtswege in verzuim (zonder nadere ingebrekestelling of sommatie) en is vanaf de
vervaldatum wettelijke rente plus 2 procent verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 
11.2 De door een wederpartij gedane betalingen strekken steeds in eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de opeisbare rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente op facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling
betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling op elke factuur
naar evenredigheid. 
11.3 Alle kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en incassokosten (waaronder begrepen de
kosten voor juridische bijstand) komen voor rekening van de wederpartij, de buitengerechtelijke kosten
bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag (maar kunnen meer bedragen). Voor zover de verkoper in
een gerechtelijke procedure tegen de wederpartij geheel of gedeeltelijk in het gelijk is gesteld is de
wederpartij verplicht tot vergoeding van niet door de rechter aan de verkoper toegewezen bedragen. 

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten 
12.1 Rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van producten, materialen en/of diensten die door
de verkoper aan wederpartijen worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld
(zoals: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, etc.) berusten uitsluitend bij de verkoper
c.q. zijn toeleveranciers en/of licentiegevers. De wederpartij verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten
voor zover deze hem uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij door of namens de verkoper en
wederpartijen schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 
12.2 Het is wederpartijen niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten of andere rechten
van intellectuele eigendom van door of namens de verkoper geleverde producten, materialen of diensten
te verwijderen c.q. te wijzigen. 

Artikel 13: Algemeen
13.1 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken tussen de partijen hebben geen
rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
13.2 Het nalaten door de verkoper om een in deze algemene voorwaarden genoemd recht in te roepen
tast het recht om dit alsnog te doen niet aan, tenzij de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk met het niet
inroepen van dit recht akkoord is gegaan 
13.3 In het geval een (deel)bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig c.q. in strijd met
de wet mocht zijn, zal deze (deel)bepaling geacht worden te zijn vervallen en te zijn vervangen door een
rechtsgeldige bepaling die de (strekking van de) betreffende vervallen bepaling zoveel mogelijk benadert.
De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht. 
13.4 De verkoper is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal zijn
wederpartijen over een dergelijke wijziging informeren door een bericht op zijn website te plaatsen
(www.intersafe.eu) en door de nieuwe voorwaarden te deponeren bij de rechtbank te Dordrecht. De
gewijzigde voorwaarden zijn automatisch van toepassing per datum van deponeren bij genoemde
rechtbank. 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
14.1 Op alle offertes van, bestellingen aan en/of overeenkomsten met de verkoper en op deze
algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
14.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van offertes van, bestellingen aan en/of
overeenkomsten met de verkoper en/of deze algemene voorwaarden zullen, indien het geschil ontstaat
ten aanzien van een in Nederland gevestigde wederpartij, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Rotterdam. 
14.4 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van offertes van, bestellingen aan en/of
overeenkomsten met de verkoper en/of deze algemene voorwaarden zullen, indien het geschil ontstaat
ten aanzien van een niet in Nederland gevestigde wederpartij, worden beslecht overeenkomstig het
Arbitrage Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in
Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. 
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Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen,
(af)leveringen, diensten, overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en
handelingen van Intersafe Belgium NV en de aan zijn gelieerde vennootschappen en de door hem
ingeschakelde derden (tezamen genoemd: de “verkoper”), uitgebracht aan, gesloten met en/of verricht bij
de betrokken wederpartij (hierna genoemd: de “wederpartij”). In deze voorwaarden worden onder “zaken”
tevens “diensten” verstaan. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle feitelijke en
juridische relaties tussen de verkoper en de wederpartij.
1.2 Door het aanvaarden van offertes van, het plaatsen van bestellingen bij, het sluiten van
overeenkomsten met de verkoper (waaronder begrepen het aanvaarden van zaken van de verkoper),
aanvaardt de wederpartij gebonden te zijn aan en te handelen in overeenstemming met deze algemene
voorwaarden. De aan de verkoper gelieerde vennootschappen en de door hem ingeschakelde derden
kunnen zich jegens de wederpartij op deze voorwaarden beroepen. 
1.3 De verkoper doet slechts aanbiedingen en sluit slechts overeenkomsten (uit hoofde waarvan zij
zaken levert) waarop slechts deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Andere algemene
voorwaarden (van wederpartijen) wijst de verkoper expliciet af en levering van zaken door de verkoper
betekent niet dat de verkoper (het gebruik van) andere voorwaarden dan zijn voorwaarden heeft
geaccepteerd of dat die andere voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Bestellingen
2.1 Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is
gesteld. Offertes vervallen 4 weken na de datum van de offerte. Een offerte vervalt ook indien de zaak
waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
2.2 Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig
mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
2.3 Indien de wederpartij schriftelijk (waaronder mede begrepen per fax, per e-mail of op andere
elektronische wijze) een bestelling of order heeft geplaatst bij de verkoper, is deze onherroepelijk.
2.4 Een overeenkomst tussen de verkoper en de wederpartij komt eerst tot stand nadat de verkoper
de bestellingen of opdrachten en eventueel bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard, dan wel nadat
feitelijk door de verkoper met verzending of uitvoering van zaken is aangevangen. In dit laatste geval geldt
dat verzending of uitvoering niet betekent dat de door een wederpartij gestelde voorwaarden van die
levering of uitvoering zijn aanvaard, behalve voor zover het gaat om de hoeveelheid en identificatie van de
betrokken zaken. Indien een orderbevestiging afwijkt van de bestelling van de wederpartij, dient de
wederpartij dit direct na verzending van de orderbevestiging kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de
orderbevestiging bindend zal zijn. 
2.5 De verkoper heeft het recht om een bestelling af te wijzen of een toeslag in rekening te brengen
indien de waarde van die bestelling niet ten minste gelijk is aan de minimum order waarde van EUR 25. De
verkoper heeft ook het recht om eerst de bestelling uit te leveren indien de minimum order waarde van 25
is bereikt. 
2.6 Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden de wederpartij zonder dat de verkoper
deze hoeft te bevestigen. 
2.7 Eventuele aanvullingen of wijzigingen binden de verkoper slechts indien deze schriftelijk door de
verkoper zijn bevestigd. 

Artikel 3: Prijzen 
3.1 De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voorafgaande aan een
bestelling te wijzigen (waaronder in, doch niet beperkt tot, situaties waarin dat op grond van (wijziging van)
(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (zoals, onder meer bij wijzigingen van belastingen, import- of
exporttarieven en in- en uitvoerrechten) of zijn toeleveranciers prijswijzigingen doorvoeren). Het is de
verkoper voorts te allen tijde toegestaan om prijzen te wijzigen indien die als gevolg van wijzigingen die
niet met de verkoper van doen hebben (zoals, doch niet beperkt tot, prijswijzigingen door
fabrikant/importeur en/of valutakoerswijzigingen en/of nationale of supranationale voorschriften) een
wijziging van meer dan 5% vertonen. Tenzij anders is overeengekomen, gelden de prijzen voor de levering
van zaken af magazijn van de verkoper en zijn zij exclusief BTW. Additionele kosten, waaronder, doch niet
beperkt tot, kosten van verpakking en de verschotten ter zake van vrachtkosten worden afzonderlijk bij de
wederpartij in rekening gebracht. 

Artikel 4: Levering en risico
4.1 De leveringstermijn gaat in per datum van de bevestiging van de order. Is betaling vooraf of een
aanbetaling overeengekomen, dan gaat de leveringstermijn in na ontvangst van de gehele (aan)betaling. 
4.2 Leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij overschrijding kan de wederpartij jegens de verkoper geen aanspraak maken op
schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst vorderen. In geval van een niet-tijdige levering
is de verkoper eerst na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
4.3 Onder overmacht wordt verstaan - onverlet hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie in ieder
geval wordt begrepen - iedere van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, die nakoming
van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals onder andere oorlog en oorlogsgevaar, oproer,
gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie in de toelevering
van goederen door toeleveranciers, onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, transportmoeilijkheden,
in- en/of uitvoerbeperkingen, vorst, brand, epidemieën, (natuur)rampen en/of andere onvoorziene
belemmeringen die, onder meer, de vervaardiging of het vervoer van de goederen geheel of gedeeltelijk
onmogelijk maken. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden
zich voordoen bij fabrieken, leveranciers of andere handelaren van wie de verkoper zaken of diensten
betrekt. 
4.4 Indien de verkoper door bovenbedoelde overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te
komen, is hij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst te zijner keuze, hetzij de uitvoering op te
schorten tot de overmacht opleverende omstandigheid ophoudt te bestaan, hetzij de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding
gehouden te zijn. 
4.5 De verkoper heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken tenzij de
wederpartij of een door de wederpartij ingeschakelde derde de zaken zelf afhaalt bij het magazijn van de
verkoper. Het risico ten aanzien van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering aan
de wederpartij of een door de wederpartij ingeschakelde derde.
4.6 De verkoper is gerechtigd om af te leveren in gedeelten. 
4.7 Op de wederpartij rust een afnameplicht. Zodra de verkoper de wederpartij heeft bericht dat de
zaken bij de verkoper gereed staan ter afname, is de wederpartij, ongeacht de overeengekomen wijze van
transport, binnen de redelijkerwijs kortst mogelijke termijn tot afname verplicht. Indien de verkoper de
zaken levert dan wel laat leveren, dient de wederpartij zorg te dragen voor de snelst mogelijke lossing ter
plaatse. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn
afgenomen, staan zij voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na vier weken is de verkoper bevoegd om
over te gaan tot verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor
rekening van de wederpartij, onverminderd overige rechten van de verkoper. 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 
5.1 Alle door de verkoper geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van de verkoper tot het
moment dat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van die zaken heeft voldaan.
Indien de verkoper in het kader van de koopovereenkomst werkzaamheden voor de wederpartij verricht,
geldt de voorbehouden eigendom tevens totdat de wederpartij vorderingen die met die werkzaamheden
verband houden volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering, die de
verkoper jegens de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer
van zijn verplichtingen jegens de verkoper. 
5.2 De wederpartij is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle
maatregelen die de verkoper, ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of zijn eigendomsrecht op die
zaken wil treffen.
5.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht de verkoper onmiddellijk hiervan
schriftelijk in kennis stellen.
5.4 De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken met enig recht te
bezwaren, te verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te (doen) stellen. Zolang de
geleverde zaken onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is de wederpartij uitsluitend bevoegd tot eigen
be- of verwerking van afgeleverde zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De wederpartij is niet
bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te
bezwaren. Na be- of verwerking van bedoelde zaken wordt de verkoper (mede)eigenaar van de daaruit
gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal de wederpartij deze zaken automatisch gaan houden
voor de verkoper.
5.5 Indien de verkoper niettegenstaande het bepaalde in het vorige niet de eigendom van de door de
wederpartij gevormde zaken verkrijgt, zal de wederpartij op eerste verzoek van de verkoper alle vereiste
medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht (in
voorkomende gevallen mede toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende zaken ten
behoeve van de verkoper.
5.6 De verkoper is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen door deze te verwijderen of te doen verwijderen
van de plaats waar deze zich bevinden indien de wederpartij met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen tekort schiet of de verkoper goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die
verplichtingen zal tekortschieten en niet in staat is om adequate zekerheid te stellen. 
5.7 Ingeval van terugname van zaken welke door de verkoper zijn geleverd wordt de koopprijs aan de
wederpartij gecrediteerd. De verkoper is gerechtigd om het te crediteren bedrag te verminderen met een
enkel door hem te bepalen bedrag dat gelijk is aan zijn kosten en schade, onverminderd eventuele verdere
en andere rechten van de verkoper op schadevergoeding.

Artikel 6: Retournering 
6.1 Wederpartijen zijn gerechtigd bepaalde door de verkoper geleverde zaken binnen veertien
kalenderdagen na levering te retourneren onder overlegging van een kopie van de aankoopfactuur of de
pakbon. Dit geldt niet: 
(a) ten aanzien van zaken die niet deel uitmaken van de standaardvoorraden die de verkoper in zijn
magazijn aanhoudt of die door de verkoper (op maat) gemaakt zijn voor de wederpartij; 
(b) indien de verkoper enkel op verzoek van de wederpartij de specifieke zaak heeft betrokken van
een derde;
(c) indien het zaken betreft die een uiterste houdbaarheidsdatum hebben van zes maanden of minder
en die zaken niet binnen bovengenoemde veertien kalenderdagen zijn geretourneerd; 
(d) de verkoper retournering van zaken uitdrukkelijk heeft uitgesloten; 
(e) indien de zaken door de wederpartij zijn ingehuisd (d.w.z. op enigerlei wijze heeft opgesteld,
gemonteerd, in gebruik heeft genomen).
6.2 Zaken worden slechts teruggenomen indien zij binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn
ongebruikt, onbeschadigd, in de originele verpakking en op kosten van de wederpartij worden
geretourneerd aan de verkoper op het door zijn aangegeven adres. Monster- en testproducten worden
slechts teruggenomen na toestemming van en in overleg met de verkoper. 
6.3 Ingeval van retournering van zaken wordt de koopprijs aan de wederpartij gecrediteerd. De
verkoper is gerechtigd om het te crediteren bedrag te verminderen met een enkel door hem te bepalen
bedrag dat gelijk is aan zijn kosten en schade die met de retournering verband houden.
6.4 De verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met de terugzending
tevoren heeft ingestemd (middels het aan de wederpartij verstrekken van een retourordernummer) en
indien de zaken aan het door de verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking
en in de staat waarin ze door de verkoper zijn afgeleverd. Eventuele kosten van (de)montage komen voor
rekening van de wederpartij. 
6.5 Zaken die door de verkoper ontvangen worden na verloop van de in artikel 6.1 genoemde termijn
worden niet teruggenomen, tenzij er sprake is van omstandigheden als vermeld onder de garantiebepaling
in artikel 7. 
6.6 Gedurende de periode dat een wederpartij een te retourneren zaak onder zich heeft, is de
wederpartij verplicht als zorgvuldig en goed huisvader voor de zaak te zorgen. 

Artikel 7: Garanties, onderzoek, eigen risico
7.1 De door de verkoper te leveren zaken voldoen aan de redelijk gangbare en gebruikelijke
kwaliteitseisen bij normaal gebruik en die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld
kunnen worden. De verkoper staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen
van door hem geproduceerde of gemodificeerde producten voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk
zijn overeengekomen doordat de verkoper die expliciet en schriftelijk heeft bevestigd. Geringe in de
handel gebruikelijk of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of
afwerking en kwaliteitsachteruitgang door normale slijtage leveren geen gebrek op. 
7.2 De verkoper garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan de
wederpartij is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor de
wederpartij het geleverde wenst aan te wenden, te gebruiken of te verwerken. De wederpartij dient zelf te
verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik en voldoet aan de eisen die gesteld worden.
De verkoper kan andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te
voeren werkzaamheden. Enige mededeling van de verkoper ontslaat de wederpartij niet van zijn eigen
verantwoordelijkheid te onderzoeken of en te verifiëren dat een zaak geschikt is voor het gebruik en
voldoet aan de eisen.
7.3 De verkoper kan ten aanzien van de in artikel 7.1 genoemde garantie met de wederpartij een
specifieke termijn overeenkomen waarin de in artikel 7.1 genoemde garantie geldt. In geval de door de
verkoper geleverde zaken afkomstig zijn van of geproduceerd zijn door derden, dan is de garantie van de
verkoper beperkt tot de garantie, die door de derden voor de zaak wordt verstrekt, tenzij anders is
vermeld. 
7.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er sprake is van een gebrek dat ontstaan is als
gevolg van of voortvloeit uit:
(a) onjuist of onzorgvuldig gebruik van een zaak, waaronder gebruik van een zaak in strijd met de
gebruiksaanwijzing of een andere relevante aanwijzing; 
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(b) onvolkomenheden die zijn ontstaan door of het gevolg zijn van omstandigheden waar de verkoper
geen invloed op kan uitoefenen, zoals onvolkomenheden in de zaak die niet hun oorzaak hebben in de
productie en/of levering van het product, of zijn ontstaan als gevolg van externe oorzaken, waaronder
begrepen blikseminslag, brand, overstroming en andere weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch
niet beperkt tot, extreme regenval of temperaturen);
(c) niet normaal gebruik van de zaak, waardoor de zaak abnormale en/of buitensporige
slijtagekenmerken vertoont; 
(d) onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de zaak of gebruik na de houdbaarheidsdatum,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden, daaronder begrepen:
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de wederpartij of derden aan de zaak
wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een
andere dan de voorgeschreven wijze.
7.5 De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat
de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde
overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die de partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven kalenderdagen na levering
schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in
ieder geval uiterlijk binnen veertien kalenderdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de verkoper te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten,
zodat de verkoper in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient de vrachtbrief of de paklijst
waarop de gebreken (manco’s) zijn aangegeven, mee te zenden. De wederpartij dient de verkoper in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
7.6 De verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met de terugzending
tevoren heeft ingestemd (middels het aan de wederpartij verstrekken van een retourordernummer) en
indien de zaken aan het door de verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking
en in de staat waarin ze door de verkoper zijn afgeleverd. Eventuele kosten van (de)montage komen voor
rekening van de wederpartij. 
7.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en de wederpartij de zaken dienaangaande tijdig heeft
teruggezonden, dan zal de verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst
daarvan of, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van
het gebrek door de wederpartij, ter keuze van de verkoper, (i) vervangen door een andere, gelijksoortige
zaak, (ii) zorgdragen voor herstel daarvan of (iii) de door de wederpartij betaalde koopprijs crediteren aan
de wederpartij, in welk geval de overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie
betreft. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan de verkoper te
retourneren en de eigendom daarover aan de verkoper te verschaffen, tenzij de verkoper anders aangeeft.
7.8 Indien de wederpartij tijdig de zaken heeft terug geleverd, schort dit zijn betalingsverplichting niet
op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken
en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. 
7.9 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan binnen de in dit artikel genoemde
termijnen, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding zoals
bedoeld in artikel 7.7. De rechten van de wederpartij zijn dan vervallen. 
7.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de verkoper daardoor gevallen, integraal voor
rekening van de wederpartij.
7.11 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
7.12 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens de verkoper en de door de verkoper bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 8: Aansprakelijkheid 
8.1 De aansprakelijkheid van de verkoper (i) uit hoofde van de overeenkomst, waaronder
aansprakelijkheid wegens niet of niet tijdige levering van zaken of gebreken aan het afgeleverde, of (ii) uit
anderen hoofde voor schade in welke vorm dan ook, is beperkt tot de netto-factuurwaarde van de
betreffende zaken, en indien de gehele factuur niet slechts ziet op die zaken, dat gedeelte van de factuur
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.2 De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de
verkoper in verband met de gebrekkige prestaties van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. De
verkoper is niet aansprakelijk voor schade waarvoor de wederpartij is verzekerd. 
8.3 De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de verkoper aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan de verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.4 De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
vertragingsschade, omzet- en winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie. 
8.5 De wederpartij is te allen tijde zelf verplicht de deugdelijkheid van informatie (inclusief de informatie
verstrekt door de verkoper) en van de zaken te onderzoeken voor de hem voor ogen staande toepassing.
De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verkoper is
uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De verkoper
is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid of volledigheid van de door de wederpartij of
diens vertegenwoordigers aangeleverde en/of toegankelijk gemaakte informatie. De verkoper is nimmer
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven adviezen,
raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van zaken.
8.6 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van vertraging,
schade, letsel, of niet nakoming van de verplichtingen van de verkoper veroorzaakt door buiten zijn macht
liggende oorzaken. 
8.7 De wederpartij vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de
(af)geleverde zaken en/of diensten, waaronder begrepen aanspraken van ongeschikten van zowel de
verkoper als de wederpartij, als van door de wederpartij ingeschakelde derden.
8.8 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan bij de wederpartij (waaronder begrepen,
zijn ondergeschikten), de door de wederpartij ingeschakelde derden, of diens afnemers ten gevolge van
niet of niet juist opvolgen van de door de verkoper (of diens toeleveranciers) verstrekte instructies, normen
en toelatingsvoorschriften of niet voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften of indien de
(af)geleverde zaken in strijd met de toepasselijke voorschriften worden toegepast. 
8.9 De verkoper zal zich niet op de in dit artikel opgenomen beperkingen van zijn aansprakelijkheid
kunnen beroepen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
de verkoper.

Artikel 9: Ontbinding; opschorting 
9.1 De verkoper is bevoegd een overeenkomst met de wederpartij door middel van een schriftelijke
verklaring aan de wederpartij buitengerechtelijk te ontbinden dan wel de uitvoering van zijn verplichtingen
op grond van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding
voor de wederpartij zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst ten aanzien van de verkoper
wordt bemoeilijkt of belemmerd als gevolg van onder meer de volgende omstandigheden:
(a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of
onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan de verkoper toe te rekenen
omstandigheden;
(b) vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van de verkoper;
(c) transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het
transport naar of van de vestiging van het bedrijf van de verkoper wordt bemoeilijkt of belemmerd, voor
zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvattingen niet aan de verkoper zijn toe
te rekenen;
(d) in het geval de wederpartij langer dan 2 maanden in verzuim verkeert;
(e) in het geval de wederpartij toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen
dan wel een verzoek tot faillietverklaring van de wederpartij wordt gedaan, dan wel de wederpartij in staan
van faillissement komt te verkeren;
(f) in het geval beslag wordt gelegd op één of meer vermogensbestanddelen van de wederpartij.
(g) in het geval dat, naar redelijk oordeel van de verkoper, de financiële toestand van de wederpartij
daartoe aanleiding geeft; onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding.

Artikel 10: Betaling 
10.1 Indien op de factuur niet anders is aangegeven, dient betaling bij levering te geschieden dan wel
door overmaking op een de verkoper aangewezen bankrekening, binnen de fatale termijn van 30
kalenderdagen na de factuurdatum. 
10.2 De verkoper is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij
zekerheid te eisen voor de nakoming van diens verplichtingen. 
10.3 Ieder opschortingsrecht of recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten. 
10.4 Wanbetaling van één der facturen maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11: intrest en kosten
11.1 Indien betaling niet binnen de in artikel 10.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de
wederpartij van rechtswege in gebreke (zonder nadere ingebrekestelling of sommatie) en is vanaf de
vervaldatum intrest verschuldigd ad. 10 % over het nog openstaande bedrag. 
11.2 De door een wederpartij gedane betalingen strekken steeds in eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de opeisbare intrest en ten slotte in mindering van de hoofdsom en
de lopende rente op facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling
betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling op elke factuur
naar evenredigheid.
11.3 Alle kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en incassokosten (waaronder begrepen de
kosten voor juridische bijstand) komen voor rekening van de wederpartij, de buitengerechtelijke kosten
bedragen ten minste 10 % van het factuurbedrag (maar kunnen meer bedragen). Voor zover de verkoper
in een gerechtelijke procedure tegen de wederpartij geheel of gedeeltelijk in het gelijk is gesteld is de
wederpartij verplicht tot vergoeding van niet door de rechter aan de verkoper toegewezen bedragen. 

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van producten, materialen en/of diensten die door
de verkoper aan wederpartijen worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld
(zoals: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, etc.) berusten uitsluitend bij de verkoper
c.q. zijn toeleveranciers en/of licentiegevers. De wederpartij verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten
voor zover deze hem uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij door of namens de verkoper en
wederpartijen schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 
12.2 Het is wederpartijen niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten of andere rechten
van intellectuele eigendom van door of namens de verkoper geleverde producten, materialen of diensten
te verwijderen c.q. te wijzigen.

Artikel 13: Algemeen
13.1 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken tussen de partijen hebben geen
rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen.
13.2 Het nalaten door de verkoper om een in deze algemene voorwaarden genoemd recht in te roepen
tast het recht om dit alsnog te doen niet aan, tenzij de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk met het niet
inroepen van dit recht akkoord is gegaan
13.3 In het geval een (deel)bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig c.q. in strijd met
de wet mocht zijn, zal deze (deel)bepaling geacht worden te zijn vervallen en te zijn vervangen door een
rechtsgeldige bepaling die de (strekking van de) betreffende vervallen bepaling zoveel mogelijk benadert.
De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
13.4 De verkoper is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal zijn
wederpartijen over een dergelijke wijziging informeren door een bericht op zijn website te plaatsen
(www.intersafe.eu) en door de nieuwe voorwaarden te deponeren bij de rechtbank te Dordrecht. De
gewijzigde voorwaarden zijn automatisch van toepassing per datum van deponeren bij genoemde
rechtbank. 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
14.1 Op alle offertes van, bestellingen aan en/of overeenkomsten met Intersafe Belgium NV en op deze
algemene voorwaarden is bij uitsluiting Belgische recht van toepassing. 
14.2 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van offertes van, bestellingen aan en/of
overeenkomsten met Intersafe Belgium NV, deze algemene voorwaarden of het gebruik van de Website
zullen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Mechelen, met inbegrip van het Vredegerecht te
Mechelen. 
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Algemene voorwaarden

Algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden



100 rood

104 bordeaux

200 geel

203 fluorgeel

300 blauw

301 lichtblauw

304 korenblauw

306 marine

308 koningsblauw

310 rafblauw

312 kobaltblauw

313 darkstone

314 denim

319 aqua

400 wit

403 fotoluminiscerend

500 grijs

501 lichtgrijs

502 donkergrijs

510 zwart

600 groen

602 donkergroen

603 fluorgroen

605 kakigroen

608 flessengroen

613 lime

700 oranje

703 fluororanje

800 bruin

808 kaki

900 korenblauw-marine

901 rood-marine

902 geel-marine

905 oranje-marine

907 rood-grijs

908 grijs-zwart

909 geel-grijs

921 marine-korenblauw

939 zwart-antraciet

940 marine-marine

945 zwart-grijs

946 marine-grijs

Kleurenoverzicht

www.intersafe.eu Kleuren kunnen afwijken van de kleur van de te leveren producten. 
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