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3M™ 4800 Ruimzichtbril

Productbeschrijving
De 3M™ 4800 Ruimzichtbril is voorzien van een 
ventilatiesysteem om te voorkomen dat de lens beslaat. Het 
ventilatiesysteem bevindt zich aan de onderzijde van de bril, waar 
het minder is blootgesteld aan vloeistofdruppels.

Productassortiment
71347-00001 3M™ 4800 Ruimzichtbril PC

71347-00004 3M™ 4800 Ruimzichtbril PC AF

Beoogd gebruik
Deze producten zijn bedoeld als bescherming tegen 
hogesnelheidsdeeltjes met matige energie (B) bij 
kamertemperatuur volgens EN166:2001. Deze producten 
beschermen eveneens tegen vloeistofdruppels (3).

Basiskenmerken
•	 Lens van optische klasse 1 geschikt voor langdurig gebruik

•	 Er is ook een versie met antidampcoating beschikbaar

•	 Totale gewicht: 66 gram

Toepassingsgebieden
Deze producten kunnen in een breed scala van toepassingen 
worden gebruikt, waaronder: 

•	 Bouw

•	 Algemene assemblagewerkzaamheden

•	 Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

•	 Mechanische werkzaamheden

•	 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:

Heldere lens 3M 1 B

Monturen 3M 4800 EN166 B 3 CE

Lijst van materialen
Onderdeel Materiaal

Lens Polycarbonaat

Montuur PVC

Hoofdband Elastische geweven band (natuurlijk 
rubberlatex)

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 lassen

•	 Niet geschikt voor bescherming tegen grote stofdeeltjes

Uitleg over de markering

Markering Omschrijving

1 Optische klasse

B Impactbescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes 
met matige energie (120 m/s)

3
Gebruikstoepassing: Vloeistof 
Product beschermt tegen vloeistofdruppels 

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.
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