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Technisch informatieblad  

Algemeen 

 
Artikelnummer: 5087 
Omschrijving: UV Veiligheidsbril 
                    

 
 
  

 
 

Specificatie: 
 
UV Veiligheidsbril biedt optimale oogbescherming bij het gebruik van UV gereedschap 
Deze UV Veiligheidsbril beschermt de ogen van de gebruiker tegen de invloed van UV straling. Tijdens het werk 
beschermt hij ook de ogen tegen rondvliegend materiaal. Het heldere, donkere glas combineert optimaal zicht met 
een hoge bescherming en de verstelbare poten bieden een optimaal draaggemak en zorgen voor een perfecte 
pasvorm. 
 
Eigenschappen:  

• Geschikt voor gebruik tijdens het werken met UV producten 

• Donker, helder glas met hoge beschermingsniveaus 

• Verstelbare poten 

• Met gestanst Colad logo 
 
Voordelen: 

• Comfortabel dankzij het flexibele en verstelbare ontwerp 

• Optimaal zicht in combinatie met hoge UV bescherming 

• Bescherming tegen rondvliegend materiaal tijdens het werk 
 
Technische specificatie: 
 

Materiaal Nylon, siliconenkussentjes, roestvrijstalen schroeven 

Frame code EMM 166 F CE UKCA 

Kleur Zwart met wit Colad logo 

Lens Polycarbonaat, getinte glazen met UV bescherming, 
bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid 

Lens code 2-3 EMM 1 F CE UKCA 

Lichtdoorlatendheid Tussen 8.0% en 17.8% 

Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid Lage energie-impact 45 m/s 

Gewicht 26 gram 

Verpakking Per stuk in een plastic zak, handleiding inbegrepen 

Buitendoos 12 stuks 
 

Beveiligingniveaus: 
 

Frame code EMM 166 F CE UKCA 

Lens code 2-3 EMM 1 F CE UKCA 

Bescherming UV bescherming, getint glas, lichtdoorlatendheid tussen 
8.0% en 17.8% 

Optische klasse 1 (geschikt voor continu gebruik) 

Mechanische sterkte F (impactbescherming tegen deeltjes met hoge snelheid 
en lage energie – 45 m/s)  

Uv-bescherming UV400 volgens EN 170:2002 (filters >95% van UV met 
een golflengte tot 400 nm) 

 
 

 

Datum eerste versie: 29-06-2022 

Datum laatste versie: 24-08-2022 

 Aantal pagina's: 2 



 

5087_NL_NL;Colad_TDS_UV_Veiligheidsbril_v1 pagina 2 

 
 
 

Certificering: 
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2016/425/EU (persoonlijke beschermingsmiddelen) CAT II 
(persoonlijke beschermingsmiddelen tegen gemiddelde risico's) Door de Europese geharmoniseerde norm EN 
166:2001 (oogbescherming) te volgen. Aangemelde instantie 0196 (DIN Certco). 
 

Gerelateerde producten 
Artikelnummer: 9000 – Omschrijving: UV Drooglamp 
Artikelnummer: 915033 – Omschrijving: UV Plamuur Transparant 
Artikelnummer: 915011 – Omschrijving: UV Plamuur Fijn 
Artikelnummer: 915020 – Omschrijving: UV Plamuur Grof 
 

Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk en milieuveiligheid is 
beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden 
gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. 
Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke 
gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke 
toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 

Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
 

http://www.colad.nl/
http://www.emm.com/
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