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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Product gegevensblad

Gelaatsscherm 
Artikelnummer 343110

Kleur grey

Verpakkingseenheid Per stuk

Basis EAN 4005546727240

Verkoopeenheid hoeveelheid 25 piece

Verkoopeenheid EAN 4005546727257

Verpakkingsgewicht (bruto) 2861 G

Land van herkomst PL

Productomschrijving
• Het gelaatsscherm is CE-conform en voldoet aan de PBM-/PPE-verordening (persoonlijke beschermingsmiddelen) (EU) 2016/425 categorie II
• Het vizier bedekt mond, neus en ogen, maar de gezichtsuitdrukking blijft zichtbaar
• Dankzij voldoende afstand tussen gezicht en scherm is het vizier ook geschikt voor brildragers. Bovendien beslaat het minder snel door de optimale luchtcirculatie
• Ook geschikt om met een mondmasker te dragen
• Het vizier kan omhoog worden geklapt (bv. voor computerwerk)
• Voldoende bewegingsvrijheid, ook met gekanteld hoofd
• Zelfklevend naamplaatje ter identificatie van het persoonlijke gelaatsscherm meegeleverd
• Productgegevens hoofdband:
• Hoofdband eenvoudig te bevestigen middels band met drukknoop
• Voor een hoofdomtrek van 53 – 62 cm (geschikt voor >90% van alle mensen)
• Voorzijde hoofdband bekleed voor optimaal draagcomfort
• Productgegevens vizierfolie:
• 250 μm vizierfolie
• Vizier met drukknopen, eenvoudig te bevestigen en vervangen
• Desinfecteerbaar en herbruikbaar
• Beschermfolie op het vizier om krassen tijdens transport te voorkomen

Producteigenschappen

Brand DURABLE

Kleurkenmerk Kristalhelder

Hoofdbandsluiting Kunststof drukknoplus
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Product gegevensblad

Gelaatsscherm 
Hoofdomtrek 53-62 cm

Openklapbaar scherm ja

Vervangbaar scherm ja

Geschikt voor mensen die een bril dragen ja

Met etiketveld ja

Certificaat voor persoonlijke beschermingsmiddelen nach (EU) 2016/425 

Herbruikbaar ja

Land van oorsprong Gemaakt in de EU
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