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SunCool

Vizier met nekbescherming voor industriële veiligheidshelmen

Dit vizier met nekbescherming is in Zwitserland ontwikkeld in samenwerking met medisch specialisten, industrie en
overheid als aanvulling op industriële veiligheidshelmen. Het beschermt bijzonder blootgestelde delen van het hoofd,
zoals nek, oren, voorhoofd en neus, tegen schadelijke UV-straling om huidkanker te voorkomen.

NORMEN
Vizier- en nekbescherming bieden de hoogste UV-bescherming
volgens Australische Standaard AS / NZS 4399: 2017 (UPF 50+)
CE-conformiteitsverklaring in overeenstemming met de voorschriften
(EU) 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie I.

TECHNOLOGIE

SunCool 1

SunCool 2
grijs oranje
(zonder helm)

(zonder helm)

UV bescherming: Hoogste UV-bescherming van UPF 50+ volgens Australische stof- en voorplaatstandaard

Antibacterieel: Huidvriendelijke stof met antibacteriële eigenschappen voorkomt nare geurtjes

° C of meer

Koelend effect:

Optimaal gezichtsveld: Dankzij transparant vizier en ergonomisch gesneden nekbescherming

Hoge compatibiliteit: Het product past op bijna alle in de handel verkrijgbare veiligheidshelmen

Goede grip: Een siliconen laag zorgt voor een goede grip op de helm, zodat er niets wegglijdt

Ventilatie: Ventilatiespleten in de nekbescherming zorgen voor aangename ventilatie en voorkomen warmteaccumulatie

Flexibiliteit:

Sneldrogend: Stof droogt snel
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SOORTEN VEILIGHEIDSHELMEN
Het SunCool-model kan in principe worden gebruikt met
alle gangbare industriële veiligheidshelmen (met en zonder
vizier) en met klim- of fietshelmen.

INSTRUCTIE

De stoffen flap onder de voorhoofdhoes van het SunCool-model moet over de voorkant of het vizier van de industriële
veiligheidshelm aan de voorkant worden getrokken. Vervolgens moet de elastische band waaraan de nekbescherming
is bevestigd zonder gaten over de industriële veiligheidshelm worden getrokken, zodat er geen opening is tussen de
industriële veiligheidshelm en de nekbescherming aan de achterkant.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Buitenwerk in de gebieden: bouw, land- en bosbouw, transport en verkeer. Of bij buitenactiviteiten zoals klimmen en
fietsen.

OPSLAG
Het vizier met nekbescherming moet worden bewaard bij een temperatuur van + 5 ° C tot + 40 ° C op een droge plaats
en beschermd tegen de zon.

REINIGING, ONDERHOUD EN GEBRUIKSDUUR
Het vizier met nekbescherming kan zonder wasverzachter op 30 ° C worden gewassen. Om ervoor te zorgen dat het
vizier met nekbescherming de langst mogelijke bescherming biedt, moet het vizier worden gecontroleerd op schade,
scheuren en diepe krassen. De stof van de nekbescherming mag op zijn beurt geen gaten of scheuren vertonen. Bij
beschadiging is de bescherming van het vizier en de nekbescherming niet meer gegarandeerd en moet het product
vervangen worden.
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