
Technische Datasheet 
 
 

3M™ Visitor Veiligheidsbrillen 
 
Productbeschrijving 
De 3M Vistor veiligheidsbril bestaat uit een enkele lens en armen van vaste lengte. Een 
geïntegreerde wenkbrauwbescherming en geventileerde zijschermen zijn ook voorzien. Er zijn twee 
modellen verkrijgbaar: Visitor en Visitor Type 3. 
 
Productassortiment 

 Visitor PC Helder 

 Visitor Type 3 PC Groen AS 

 Visitor Type 3 PC Laslens tint 3 
 

Beoogd gebruik 
Deze producten zijn bedoeld als bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid aan lage energie (F) 
bij kamertemperatuur overeenkomstig EN 166:2001. Ze beschermen ook tegen uv-straling 
overeenkomstig EN170:2002 en lasrisico's overeenkomstig EN169:2002 (alleen laslens tint 3). 
Een aantal lensopties zijn verkrijgbaar voor verschillende toepassingen: 

• Kleurloos – Goede kleurherkenning en uitstekende bescherming tegen uv-straling 
• Groen – Voor gebruik in de buurt van hogedruk kwiklampen en metaalhalidelampen 
• Laslens - voor gebruik bij bepaalde lastoepassingen 

 
Basiskenmerken 

• Lens van optische klasse 1 geschikt voor langdurig gebruik 
• Geïntegreerde zijschermen voor maximale bescherming 
• Biedt uitstekende bescherming tegen uv-straling 
• Tintopties bieden bescherming tegen infraroodstraling (IR) 
• Kan over corrigerende brillen worden gedragen 
• Krasbestendige lens dankzij coating (Visitor Type 3) 
• Totaal gewicht 39 gram. 

 
Toepassingsgebieden 
Deze producten kunnen in een brede waaier van toepassingen worden gebruikt, waaronder: 

• Bouwsector 
• Engineering 
• Algemene assemblagewerkzaamheden 
• Licht industriële schoonmaak en onderhoud 
• Bepaalde lastoepassingen  
• Houtbewerking 

 
Normen en goedkeuringen 
Deze oogbescherming voldoet aan de basisveiligheidsvereisten krachtens artikel 10 van Richtlijn 
89/686/EEG van de Europese Gemeenschap en is bijgevolg CE-gemerkt. 
Deze producten werden tijdens de ontwerpfase onderzocht door INSPEC International Ltd., 56 Leslie 
Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, Verenigd Koninkrijk (Erkende Instantie nummer 
0194). Deze producten zijn getest en beschikken over de CE-goedkeuring volgens EN166:2001. 
 



Markering 
De producten beantwoorden aan de eisen van EN 166:2001 en bijbehorende normen en zijn van de 
volgende markeringen voorzien: 

• Visitor   CE 2C-1.2 3M 1F EN166 F 
• Visitor Type 3 Groen CE 2-3 3M 1F EN166 F 
• Visitor Type 3 Lassen CE 3 3M 1F EN166 F 

 
Uitleg over de markering 

 
Markering 

 
Omschrijving 

2C-1.2 
(EN 170:2002) 

Bescherming tegen uv-straling met goede kleurherkenning. 
Dit product beantwoordt aan de eisen van de norm en biedt uv-
bescherming over het volledige gespecificeerde bereik (210 nm - 365 
nm). 

2-3 
(EN 170:2002) 

Bescherming tegen uv-straling en absorptie van overdadig zichtbaar 
licht. Dit product beantwoordt aan de eisen van de norm en biedt uv-
bescherming over het volledige gespecificeerde bereik (210 nm - 365 
nm). 

3 
(EN 169:2002) 

Bescherming tegen uv- en infraroodstralen en absorptie van overdadig 
zichtbaar licht. Dit product beantwoordt aan de eisen van de norm en 
biedt bescherming voor de gespecificeerde bereiken: 
Uv-straling (313 nm - 365 nm) infraroodstraling (780 nm - 1400 nm) 

1 Optische klasse 

F Impactbescherming tegen deeltjes met hoge snelheid aan lage energie 
(45 m/s) 

 
Lijst van materialen 

Onderdeel Materiaal 

Lens Polycarbonaat 

Brillenarm Polycarbonaat 

 
Gebruiksbeperking 

• Dit product mag nooit worden gewijzigd of aangepast 
• Gebruik dit product niet tegen andere gevaren dan die welke gespecificeerd zijn in dit 

document 
• Deze producten zijn niet geschikt voor slijpen of lassen 
• Niet geschikt voor bescherming tegen grote stofdeeltjes 
• Overeenkomstig EN166:2001 kunnen veiligheidsbrillen niet voor gebruik tegen vloeibare 

druppeltjes worden getest en goedgekeurd. In toepassingen waarbij bescherming tegen 
vloeistof wordt gespecificeerd, moet het gebruik van een geschikt product worden 
overwogen (bv. ruimzichtbrillen). 

  



3M Nederland B.V. 
Afdeling Veiligheidsproducten 
Industrieweg 24 
2382 NW Zoeterwoude 
Tel: (071) 5 450 450 
Fax: (071) 5 450 368 
E-mail: 3Msafety.nl@mmm.com 
www.3Msafety.nl 
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Afdeling Veiligheidsproducten 
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Tel: 02 722 53 10 
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Belangrijke opmerking 
3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend (inclusief, maar niet 
beperkt tot, winstderving, verlies van omzet en/of goodwill) die ontstaat op grond van het 
vertrouwen dat wordt gesteld in de informatie die in dit document door 3M wordt verstrekt. Het is 
de gebruiker die verantwoordelijk is voor het bepalen van de geschiktheid van de producten voor 
hun bedoelde gebruik. Niets uit deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor de 
dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan uit te sluiten of te beperken. 
 


