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Gevaren voor de ogen en het gelaat in de 
industrie:
• Mechanische gevaren: kleine en grote stofdeeltjes, schokken
• Thermische gevaren: hete vloeistoffen, smeltmetaal, vlammen
• Chemische en biologische gevaren: spatten van zuren,

oplosmiddelen, loog, geïnfecteerd bloed
• Stralingsgevaren: ultraviolet, infrarood, zichtbaar licht, laser
• Elektrische gevaren: rechtstreeks contact, lichtbogen bij

elektrische kortsluiting.

In eerste instantie moet er gekeken worden naar maatregelen die 
het dragen van een veiligheidsbril of gelaatscherm overbodig 
maken. Als dit niet mogelijk is, moet de blootstellingstijd worden 
verkort. In andere gevallen moeten er veiligheidsbrillen of gelaats-
bescherming beschikbaar gesteld worden. Daarbij is er de keuze 
uit vele verschillende soorten en modellen. 

We onderscheiden in deze catalogus de volgende 
hoofdtypen oog- en gelaatsbescherming: 
• Brillen:

- (Las)veiligheidsbrillen (op sterkte)
- Overzetbrillen
- (Las)ruimzichtbrillen

• Gelaatsschermen
• Lashelmen en lasschilden

Brillen

Veiligheidsbrillen 

Veiligheidsbrillen beschermen alleen de ogen en zijn alleen 
geschikt tegen gevaren als (grof) stof, slijpspatten (spaanders) en 
vloeistofspatten die niet gevaarlijk zijn voor de huid. Een veilig-
heidsbril lijkt qua montuur op een gewone bril, maar de lenzen 
van veiligheidsbrillen moeten van gehard glas of speciaal kunststof 
(polycarbonaat of acetaat) zijn en het montuur van metaal of kunst-
stof. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de gevraagde 
krasvastheid van de lenzen, moet een veiligheidsbril worden 
gekozen.

Een veiligheidsbril moet voldoen aan de Europese norm EN 166 en 
bestaat uit een montuur of frame waarin, al dan niet verwisselbaar, 
een lens in zit. Een veiligheidsbril heeft een centrale lens of twee 
lenzen en heeft ook diverse soorten coating-mogelijkheden. Hieron-
der worden de verschillende mogelijkheden verder toegelicht.

Monturen
Of men nu in een omgeving werkt met hoge temperaturen of uren 
achter de computer doorbrengt, voor alles is er een geschikt 
montuur te vinden. In het uitgebreide assortiment veiligheidsbrillen 
kunt u voor elke toepassing de juiste veiligheidsbril met 
bijbehorend montuur vinden. Er zijn monturen beschikbaar 
in vele uitvoeringen bijvoorbeeld met of zonder zijkapjes, 
met verwisselbare lenzen, met verstelbare oorveren, verende 
scharnieren en instelbare neuskussentjes.

Omdat iedere hoofdomvang verschillend is zijn er nu ook diverse 
veiligheidsbrillen verkrijgbaar in grote en kleine monturen. 
Raadpleeg afdeling Verkoop voor meer informatie.

     INLEIDING

Onze ogen behoren niet alleen tot onze kostbaarste, maar ook tot onze kwetsbaarste zintuigen. Jaarlijks vinden 
helaas regelmatig oogongevallen plaats met blijvende schade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Niet voor 
niets is daardoor oog- en gelaatsbescherming één van de meest van toepassing zijnde persoonlijke bescherming.
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3M

Het productassortiment van 3M bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
Deze zeer efficiënte coating voorkomt dat lenzen beslaan.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Deze gecombineerde coating is extreem krasbestendig en is
antidamp.

DX
Deze grensverleggende coating is extreem antidamp en
krasbestendig en bovendien antistatisch en beschermt tegen
agressieve chemicaliën.

Spiegelend
Specifieke coating tegen verblinding; bescherming tegen krassen,
UV-licht, zonlicht en felle stralen doordat schadelijk licht wordt
teruggekaatst.

Bollé

Het productassortiment van Bollé bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
Deze zeer efficiënte coating voorkomt dat lenzen beslaan.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Coating tegen krassen en aandampen op beide zijden van de
lens.

Platinum coating
De exclusieve antidamp- en antikrascoating PLATINUM is nu
beschikbaar op vele Bollé modellen. Hij staat garant voor meer
veiligheid, betrouwbaarheid en comfortabele pasvorm.
Deze permanente coating is aan beide zijden van de lens reinig-
baar en biedt een hoge mate van krasvastheid en bescherming
tegen condens. In alle omstandigheden en te allen tijde houdt de
PLATINUM-innovatie uw ogen uitstekend beschermd.

M-Safe

Het productassortiment van M-Safe bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Coating tegen krassen van de lens.

Antidamp (AF)
Coating tegen het beslaan van de lens.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Gecombineerde coating tegen krassen en beslaan van de lens.

MSA

Het productenassortiment van MSA bevat de volgende coatings:

TuffStuff
Coating met een excellente verlengende gebruikstijd
en met antikras coating.

Sightgard
Coating met antidamp laag en goede antikras
eigenschappen.

OptiRock 4X
Coating met een duurzame antidamp laag met
uitstekende antikras eigenschappen.

Honeywell

Het productenassortiment van Honeywell bevat de volgende
coatings:

3A
Coating is antikras, antistatisch en UV-bestendig.

4A
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en
UV-bestendig.

4A+
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en
UV-bestendig. Bovendien zijn beide zijden van de
lens met een antidamp coating behandeld.

Coatings
Lenzen worden bij de productie vaak voorzien van een beschermend laagje, ook wel coating genoemd. Er zijn diverse coatings
verkrijgbaar. Hieronder worden de coatings per merk benoemd.

Lenzen
Lensmaterialen

De twee voornaamste materialen van een veiligheidsbril zijn 
mineraal glas (thermisch gehard of chemisch gehard) of 
speciaal kunststof (polycarbonaat of cellulose acetaat). 
Minerale glazen zijn zeer geschikt voor erg stoffi ge omgevingen 
waarbij krasbestendigheid of aantasting door bepaalde chemische 
stoffen van doorslaggevend belang is. Ze zijn minder gevoelig 
voor krassen, hebben een goede slagvastheid, maar zijn relatief 
zwaar en zijn gevoelig voor inbranden van las- en slijpvonken.

Kunststof lenzen zijn bruikbaar in bijna alle werkomgevingen. 
Ze zijn gemaakt van polycarbonaat (PC) of van cellulose acetaat 
(AC). PC lenzen zijn bijzonder slagvast en licht van gewicht. 
PC lenzen zijn standaard altijd voorzien van een krasbestendige 
laag, maar zijn veel minder goed geschikt bij werken met 
agressieve chemicaliën.

AC lenzen bezitten een goede krasweerstand en zijn vooral zeer 
goed geschikt voor werkzaamheden met chemicaliën.

Lenskleuren

De lenzen van een veiligheidsbril kunnen verschillen per kleur. 
Afhankelijk van de werkzaamheden moet bekeken worden welke 
kleur lenzen erin gezet moeten worden. Hieronder een vindt u een 
overzicht van de meest voorkomende kleuren.

Naast deze meest voorkomende lenskleuren zijn er nog diverse 
‘technische’  lenssoorten verkrijgbaar, zoals een Polarized, 
Twilight, ESP, CSP, HD en Variomatic lens. Mocht u meer 
informatie willen over deze lenzen, neemt u dan contact op met 
afdeling Verkoop.

Lenskleur Bescherming tegen Toepassingen EN normen

Helder PC Impact en UV Mechanische werkzaamheden (goed zicht)
EN 166 

en 
EN 169

Geel (amber) Impact, UV en blauw licht
Oppervlakte-inspectie, jacht, mechanische 
werkzaamheden

EN 166 
en 

EN 169

Oranje Impact, UV en blauw licht
Oppervlakte-inspectie, medische 
behandeling, mechanische werkzaamheden

EN 166 
en 

EN 169

Grijs (smoke)

Impact, krassen, UV-licht, 
zonlicht en felle stralen 
door weerkaatsing van 
schadelijke lichtstralen

Werkzaamheden buitenshuis, mechanische 
werkzaamheden bij verblindend licht, 
recreatie (fi etsen enz.)

EN 166 
en 

EN 172

Brons
Impact, UV-, zichtbaar 
en blauw licht

Buitenshuis werkzaamheden, mechanische 
werkzaamheden met verblindend licht

EN 166 
en 

EN 172

Blauw Impact, UV en helder licht
Werkzaamheden buitenshuis, fabricage van 
halfgeleiders, offsetdruk en gelijkwaardig 
industrieel milieu met geelkleurig

EN 166 
en 

EN 172

Binnen-buiten (I/O)
Impact, UV- en 
verblindend licht

Vorkheftruck, mechanische werkzaamheden 
(binnen/buiten)

EN 166 
en 

EN 172

Zilver-, rood- blauw 
spiegelend

Impact, krassen, UV-licht, 
zonlicht en felle stralen 
door weerkaatsing van 
schadelijke lichtstralen

Werkzaamheden buitenshuis, mechanische 
werkzaamheden bij verblindend licht, 
recreatie (fi etsen enz.)

EN 166 
en 

EN 172

Laskleur groen 
of grijs

Impact, UV-, zichtbaar 
en IR-licht

Lassen
1,7 = assistentlasser
3,0 = solderen, snijden
5,0 = autogeen lassen, snijden,
7,0 = autogeen lassen, solderen, snijbranden

EN 166 
en 

EN 169
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3M

Het productassortiment van 3M bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
Deze zeer effi ciënte coating voorkomt dat lenzen beslaan.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Deze gecombineerde coating is extreem krasbestendig en is 
antidamp.

DX
Deze grensverleggende coating is extreem antidamp en 
krasbestendig en bovendien antistatisch en beschermt tegen 
agressieve chemicaliën.

Spiegelend
Specifi eke coating tegen verblinding; bescherming tegen krassen, 
UV-licht, zonlicht en felle stralen doordat schadelijk licht wordt 
teruggekaatst.

Bollé

Het productassortiment van Bollé bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

Antidamp (AF)
Deze zeer effi ciënte coating voorkomt dat lenzen beslaan.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Coating tegen krassen en aandampen op beide zijden van de 
lens.

Platinum coating
De exclusieve antidamp- en antikrascoating PLATINUM is nu 
beschikbaar op vele Bollé modellen. Hij staat garant voor meer 
veiligheid, betrouwbaarheid en comfortabele pasvorm.
Deze permanente coating is aan beide zijden van de lens reinig-
baar en biedt een hoge mate van krasvastheid en bescherming 
tegen condens. In alle omstandigheden en te allen tijde houdt de 
PLATINUM-innovatie uw ogen uitstekend beschermd.

M-Safe

Het productassortiment van M-Safe bevat de volgende coatings:

Antikras (AS)
Coating tegen krassen van de lens.

Antidamp (AF)
Coating tegen het beslaan van de lens.

Antikras – Antidamp (AS-AF)
Gecombineerde coating tegen krassen en beslaan van de lens. 

MSA

Het productenassortiment van MSA bevat de volgende coatings:

TuffStuff
Coating met een excellente verlengende gebruikstijd 
en met antikras coating. 

Sightgard
Coating met antidamp laag en goede antikras 
eigenschappen.

OptiRock 4X
Coating met een duurzame antidamp laag met 
uitstekende antikras eigenschappen.

Honeywell

Het productenassortiment van Honeywell bevat de volgende 
coatings:

3A
Coating is antikras, antistatisch en UV-bestendig.

4A
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en 
UV-bestendig.

4A+
Coating is antikras, antistatisch, antidamp en 
UV-bestendig. Bovendien zijn beide zijden van de 
lens met een antidamp coating behandeld.

Coatings
Lenzen worden bij de productie vaak voorzien van een beschermend laagje, ook wel coating genoemd. Er zijn diverse coatings 
verkrijgbaar. Hieronder worden de coatings per merk benoemd. 
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uvex

Het productassortiment van uvex bevat de volgende coatings:

uvex supravision sapphire
uvex lenzen met supravision sapphire coating zijn tweezijdig 
kraswerend uitgevoerd en bieden een uitstekende weerstand tegen 
chemicaliën. Het coatingsysteem, dat verder verbeterd werd door 
toevoeging van nanotechnologie, is vuilafstotend en daardoor ge-
makkelijk te reinigen. Voor toepassingen in vuile omgevingen waar 
anti-damp eigenschappen niet meteen vereist zijn.

uvex supravision plus
uvex lenzen met supravision plus coating hebben tweezijdig 
geavanceerde antidamp eigenschappen (minstens 30 seconden), 
zijn kraswerend en antistatisch. De antidamp eigenschappen zijn 
permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. Deze coating is 
vooral geschikt in vochtige omstandigheden, zowel bij lage als 
hoge omgevingstemperaturen.

uvex supravision excellence
uvex lenzen met supravision excellence coating zijn anti-damp 
(minstens 16 seconden) langs de binnenzijde, terwijl ze aan de 
buitenzijde kraswerend en resistent tegen chemicaliën zijn. De 
antidamp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke 
reiniging. De lenzen zijn gemakkelijk te reinigen dankzij de 
toepassing van nanotechnologie. 

uvex supravision extreme
uvex lenzen met supravision extreme coating zijn kraswerend aan 
de buitenzijde en permanent anti-damp aan de binnenzijde. De 
binnenzijde zal nooit beslaan omdat deze unieke coating niet 
maximaal verzadigd wordt. Ideaal voor werkomstandigheden met 
lange blootstelling aan vocht en warmte.

uvex supravision variomatic
uvex lenzen met supravision variomatic coating zijn meekleurende 
lenzen welke automatisch donkerder worden wanneer ze bloot-
gesteld worden aan UV-licht (binnen 10 seconden) en opnieuw 
helder worden wanneer deze blootstelling vermindert (binnen 30 
seconden). Meekleurende lenzen zijn beschikbaar met de bekende 
uvex supravision excellence eigenschappen (permanent antidamp 
aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde). Geschikt 
voor werkposten waar men regelmatig overgaat van donker naar 
helder en omgekeerd (o.a. vorkliftchauffeurs, kraandrijvers).

uvex supravision clean
uvex lenzen met supravision clean coating zijn geschikt voor 
reiniging in een autoclaaf en resistent aan chemicaliën. Antidamp 
aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde. De anti-
damp eigenschappen blijven behouden gedurende ten minste 10 
reinigingscycli in de autoclaaf. De coating verzekert een volledige 
bescherming tegen beslaan alsook een maximale zichtbaarheid. 
Ontwikkeld voor laboratoria, klinieken, de farmaceutische alsook 
voedingsindustrie.

lastint grijs
perfecte bescherming tegen infrarood (IR) en ultraviolet (UV) stralen 
met perfecte kleurherkenning.

uvex infradur
uvex lenzen met infradur coating zijn kraswerend aan beide zijden 
en verhinderen het inbranden van lasgensters.

uvex infradur plus
uvex lenzen met infradur plus coating bieden dezelfde 
eigenschappen als infradur, doch aangevuld met een permanente 
anti-dampcoating aan de binnenzijde.
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Markering lens

De markering van de lenzen moet het volgende 
bevatten:
• Niveaunummer voor fi lterende lenzen (code)
• De identifi catie van de fabrikant (logo of markering aanbevolen

door de fabrikant)

Symbolen voor de optische klasse:
1 Continue werkzaamheden - permanent dragen
2 Periodieke werkzaamheden - periodiek dragen
3 Gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet 

nodig is

Symbolen van het toepassingsgebied:
8 Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbolen van mechanische weerstand: Verplichte 
vermelding op het montuur en de lens
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje

van 22 mm en 43 gram dat van een hoogte valt van 1,30 m
aan 5,1 m/s.

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm
en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s.

B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van
6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s.

A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en
0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische
weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar
partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en
extreme temperaturen.

Uitsluitend vermelding op de lens
K. Weerstand tegen beschadiging van het oppervlak door kleine

deeltjes (optioneel)
N. Weerstand tegen condens (optioneel)

Code 
(toepassingsgebied)

2 of 3: UV-fi lter
4: IR-fi lter
5 of 6: zonlichtfi lter

Kleurperceptie
C: kleurperceptie ongewijzigd

Beschermingsklasse
1,2 tot 6: fi ltergraad van 
het zichtbare licht

Kroon
Identifi catie 
van de 
fabrikant

Optische klasse
1: perfecte optische 
kwaliteit. Geen optische 
distorsie (geschikt voor 
permanent dragen)

Mechanische weerstand
S: Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen 

een balletje van 22 mm en 43 gram dat valt van 
een hoogte van 1,30 meter

F: Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s

B: Middelmatige impact, biedt weerstand tegen balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s

A: Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s

Logo van fabrikant

EN gebruiksnorm

EN166 FT

Europese norm2C-1,2   1 FT

Markering van de lens en het montuur

Veiligheidsbrillen met of zonder correctielenzen dienen te worden onderzocht en gecertifi ceerd door een onafhankelijk laboratorium. Op 
grond van dit onderzoek mogen de prestaties van de uitrusting bekend worden gemaakt op basis van de criteria van richtlijn EN 166. Alle 
markeringen op zowel de verglazing als op de monturen, dienen permanent en duidelijk leesbaar te zijn aangebracht. Iedere gebruiker moet 
dus in staat zijn de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. Het montuur en de verglazing worden apart gemarkeerd. Indien de verglazing 
en het montuur een geheel vormen, is de markering op het montuur aangebracht. De markering van het montuur moet verplicht het symbool 
CE en de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam). Indien een bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm 
verplicht met de verschillende symbolen van het toepassingsgebied en de mechanische weerstand volgens door de fabrikant gevraagde tests.

LET OP!

F. Maximale bescherming voor veiligheidsbrillen.
B. Maximale bescherming voor ruimzichtbrillen.
A. Maximale bescherming voor gelaatsbeschermers.

Als de symbolen S, F, B, A en T niet gemeenschappelijk zijn voor de 
lens en de montuur, is het het laagste niveau dat gebruikt dient te 
worden voor een volledige bescherming.
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Markering montuur

De markering van het montuur moet verplicht het symbool CE en 
de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam). Indien 
de bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm 
verplicht met de verschillende symbolen van het toepassings-
gebied en de mechanische weerstand volgens de door de 
fabrikant gevraagde tests.

Symbolen van het toepassingsgebied:
Uitsluitend vermelding op het montuur (chemische 
bescherming)
3 Bescherming tegen vloeistofdruppeltjes en spatten
4 Bescherming tegen grote stofdeeltjes > 5 micron
5 Bescherming tegen gas en fi jne stofdeeltjes < 5 micron

Verplichte vermelding op het montuur en de lens
8 Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting
9 Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

Symbolen van mechanische weerstand:
Verplichte vermelding op het montuur en de lens
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van

22 mm en 43 gram dat van een hoogte valt van 1,30 m aan
5,1 m/s

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en
0,86 gram dat inslaat aan 45 m/s.

B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van
6 mm en 0,86 gram dat inslaat aan 120 m/s.

A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm
en 0,86 gram dat inslaat aan 190 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische
weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar
partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en
extreme temperaturen.

H. Montuur is ontworpen voor een kleiner hoofd.

Overzetbrillen

Overzetbrillen zijn bedoeld om met minimale hinder over een 
correctiebril te dragen. Deze bieden een uitstekende dekking, 
een maximaal gezichtsveld en een optimale  bescherming tegen 
invloeden. Overzetbrillen worden meestal maar tijdelijk gedragen 
door mensen die het werk bezoeken. Overzetbrillen zijn relatief 
goedkoop, maar zijn vaak niet krasbestendig en zijn weinig 
comfortabel.

Ruimzichtbrillen

Ruimzichtbrillen (goggles) beschermen de ogen tegen spatten, 
gassen of stoffen en zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. 
Ruimzichtbrillen kunnen naargelang de werkomgeving geventileerd 
of niet geventileerd zijn, schuimrubberen afdichtingen, verschil-
lende soorten coatings en verstelbare banden hebben en zijn 
verkrijgbaar in verschillende soorten materialen. Brillen gemaakt 
van polycarbonaat bieden bescherming tegen gesmolten metalen 
en hete vloeibare deeltjes. Brillen van acetaat bieden een goede 
chemische weerstand tegen vele oplosmiddelen en industriële 
chemicaliën. Ruimzichtbrillen kunnen over correctiebrillen 
gedragen worden.

Veiligheidsbrillen op sterkte (correctiebrillen)

Voor iedereen die een correctie nodig heeft, zijn standaard veiligheidsbrillen niet toereikend. Een bril op sterkte met een beschermende 
overzetbril is vaak niet optimaal. Daarom is er de mogelijkheid om een veiligheidsbril op sterkte te laten maken. Er zijn lenzen in vele 
soorten en uitvoeringen beschikbaar. Er kunnen bijvoorbeeld bewerkingen als kleurcoatings en ontspiegelingen worden aangebracht. 
Bij specialisten kunnen brillen aangemeten worden. Dit gaat vaak op basis van de bestaande bril of recept, wat er voor zorgt dat de 
veiligheidsbril op sterkte een kopie is van de eigen bril. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt het juiste type glazen gekozen. 
Wilt u meer informatie over veiligheidsbrillen op sterkte neemt u dan contact op met afdeling Verkoop.

 OOG- EN GELAATSBESCHERMING



 

INLEIDING         INLEIDING

Gelaatsschermen

Bij tal van werksituaties bestaat het gevaar dat naast de ogen, 
ook de rest van het gezicht getroffen wordt door rondvliegende 
stukjes metaal, steen, hout of vloeistofspatten van bijvoorbeeld 
schoonmaakmiddelen en chemicaliën.
Een veiligheids- of beschermbril biedt dan vaak niet voldoende 
bescherming. In deze situatie is het veiliger om gebruik te maken 
van een gelaatsscherm, eventueel  in combinatie met een 
veiligheidsbril. 

Gelaatsschermen beschermen het hele gelaat en zijn verkrijgbaar 
in verschillende materialen: van polycarbonaat en acetaat tot 
draadgaas. Omdat een gelaatsscherm vrijwel geheel uit duurzaam 
kunststof bestaat, is het licht van gewicht. Het scherm wordt op het 
hoofd of op een veiligheidshelm gedragen en sluit nergens aan 
op het gelaat. Ook belemmert het gelaatsscherm het zicht niet. 
Gelaatsschermen dienen te voldoen aan de norm EN 166.

Afhankelijk van de toepassingen is een variëteit aan mogelijkheden 
beschikbaar:
• Met polycarbonaat ruit: slagvast en optisch hoogwaardig
• Met ruit van celluloseacetaat: hoge zuurbestendigheid
• Ruiten in diverse tinten: bij veel uv-licht, zonlicht
• Goud bedampte schermen: bij stralingshitte
• Gaasschermen: voor werkzaamheden in bosbouw,

houtverwerking, etc.
• Elektriciteitsschermen: bescherming tegen elektrische

boogontladingen

Combinatiesets

Als een veiligheidshelm, een gehoorbeschermer en een gelaats-
scherm tegelijkertijd moeten worden gedragen, is er een breed 
assortiment pasklare sets verkrijgbaar. Voor elke werkomgeving 
kan er een set samengesteld worden.
Er zijn dus kant en klare sets, zoals een ‘bosbouwset’ of 
‘elektriciteit set’, maar er kan ook voor gekozen worden om 
zelf een set samen te stellen. In dit hoofdstuk staan de diverse 
mogelijkheden beschreven.
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Lashelmen en lasschilden

Bij alle laswerkzaamheden bestaat er een constant risico voor de 
lasser en voor diegenen die zich in zijn directe omgeving bevinden 
(assistent lasser, collega’s en iedereen in de buurt van de las-
toepassing). Door de juiste bescherming te dragen kan het 
lasproces zonder gevaar worden uitgevoerd, vooropgesteld dat 
de lasser de verschillende soorten risico’s kent alsmede de 
lichaamsdelen die dienen te worden beschermd.
Bij heel wat las- en snijprocessen komt gevaarlijke lichtstraling vrij. 
Deze ultraviolette en infrarode straling kan oogletsels zoals lasogen 
(beschadiging van net- en/of hoornvlies) veroorzaken. Deze letsels 
als gevolg van erg intensief licht zijn met de juiste bescherming te 
voorkomen.

Toepassing Materiaal
Warmtebestendig
stralingswarmte

Contact-
warmte

Geproduceerd in 
vlamvertragend materiaal 
van hoge kwaliteit, zijn 
deze geschikt voor hete 
lastaken waarbij intens 
licht vrijkomt. Ze zijn 
waterafstotend.

Gevulkaniseerde 
vezel +++ +++

Wanneer extra keel- en 
hoofdbescherming is 
vereist, met name voor 
lastaken op hoogte.

Thermoplast +++ +

Geschikt voor lassen in 
zeer besloten ruimtes en 
voor tijdelijke autogene 
laswerkzaamheden.

Leder ++ ++

+++ = uiterst geschikt   ++ = zeer geschikt    + = geschikt

Lashelmen en lasschilden
Met een lasschild of een lashelm beschermt u niet alleen uw ogen 
maar ook uw gelaat. De lasschilden en -helmen zijn vervaardigd 
van vulkaanfi ber of van een hoogwaardige lichtgewicht kunststof 
(thermoplastisch). Deze materialen houden de infrarode en 
ultraviolette stralen tegen die vrijkomen bij laswerkzaamheden. 
Bovendien schermen ze het gezicht af voor hitte en vonken.

Lasruiten
Het glas dat in lasschilden en helmen wordt gebruikt, de lasruit, 
beschermt uw ogen tegen het felle licht en tegen ultraviolet- en infra-
roodstraling. Er is keuze tussen automatische lasruiten of ‘gewone’ 
lasruiten. De ‘gewone’ lasruiten worden vervaardigd van mineraal-
glas of van kunststof en zijn voorzien van een kleurnummer. 

De nummers lopen van 4 t/m 14. Hoe hoger het nummer hoe 
donkerder het glas en hoe meer licht door het glas wordt 
geabsorbeerd. Een automatische lasruit verkleurt automatisch op 
het moment dat u het lasproces start.

Automatische lashelmen
Een automatische laskap, ook wel automatische lasfi lter (ADF) 
genoemd, is een oogbeschermingsmiddel tegen de gevaren van 
lassen en aanverwante technieken, waarbij het fi lter automatisch 
schakelt van een lager scale-nummer (kleur-nummer) naar een 
hogere waarde op het moment dat de lasbron wordt ingeschakeld.

In dit hoofdstuk vindt u een kleine selectie uit het assortiment van 
automatische laskappen. Mocht u een bepaalde automatische 
laskap niet vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met 
afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep oog- en 
gelaatsbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste normeringen:

EN 166:2001 Basiseisen voor alle oog- en gelaatsbescherming

EN 167:2001
Omschrijving van alle optische beproevings- 
en testmethoden

EN 168:2001
Omschrijving van alle niet optische 
beproevings- en testmethoden

EN 169:2002
Filters voor lassen en aanverwante technieken.
Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

EN 170:2002
Ultraviolet (UV)-fi lters. Doorlatingsfactoren en 
aanbevolen gebruik

EN 171:2002
Infrarood (IR)-fi lters. Doorlatingsfactoren en 
aanbevolen gebruik

EN 172:1995/A2:2001 Zonlichtfi lters voor industrieel gebruik

EN 175:1997
Middelen voor oog- en gelaatsbescherming bij 
lassen

EN 207:2010/C1:2002 Filters en oogbescherming tegen laserstraling

EN 208:2010
Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan 
lasers en lasersystemen

EN 379:2003/A1:2009 
Lasfi lters met variabele beschermingsfactor of 
met twee beschermingsfactoren

EN 1731:2006
Oog- en gelaatsbescherming uit geweven 
metaaldraad voor industrieel en niet industrieel 
gebruik tegen mechanische gevaren en/of hitte
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