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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.

Produktinformation

Skyddsvisir 
Artikelnummer 343110

Färg grå

Pakkeenhed styck

EAN pr. enhed 4005546727240

Antal pr. salgsenhed 25 St

EAN pr. salgsenhed 4005546727257

Vægt pr. enhed (brutto) 2861 G

Oprindelsesland PL

Produktbeskrivelse
• Skyddsvisiret har CE-märkning och uppfyller kraven i EU-direktiv PPE 2016/425/EU kategori II
• Visiret täcker mun, näsa och ögonparti, dock utan att dölja ansiktsmimiken
• Lämpar sig även för glasögonanvändare tack vare avståndet mellan ansikte och visir, den optimala luftcirkulationen reducerar dessutom imbildning
• Kan användas tillsammans med ansiktsmask
• Visiret kan fällas upp (möjliggör t.ex. arbete vid dator)
• Tillräckligt med rörelsefrihet även när man tittar neråt
• Självhäftande namnetikett medföljer för märkning av privat skyddsvisir
• Produktinfo huvudband:
• Tryckknappar gör det enkelt att sätta fast
• Lämpar sig för&nbsp;en huvudomkrets på 53-62 cm (passar för >90&nbsp;% av alla människor)
• Optimal bärkomfort genom vadderat pannband
• Produktinfo visirplast:
• 250 μm visirplast
• Tryckknappar gör det enkelt att sätta på och byta visir
• Kan desinficeras och återanvändas
• Skyddsskikt av plast på visiret för att undvika repor vid transport

Specifikationer

Varumärke DURABLE

Specialfärg glasklar

Typ av stängning av pannbandet snäppfäste i plast

343110_PDS_DURABLE_sv_SE.pdf | 2023-05-14 06:51 1/2



DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

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.

Produktinformation

Skyddsvisir 
För huvud med omkrets 53-62 cm

Uppfällbar skärm Ja

Utbytbar skärm Ja

Kan användas med glasögon Ja

Med namnetikett Ja

Certifikat för personlig skyddsutrustning nach (EU) 2016/425 

Återanvändbar Ja

Ursprungsland Tillverkad inom EU
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