A szem sérülése a munkabalesetek mintegy 20%-át teszi ki. A Lux Optical® szemüvegcsalád választ ad valamennyi felmerülő
kockázati tényezőre, mint:
mechanikai ártalmak:	idegen testek, amelyek formájuk, nagyságuk és becsapódásuk sebességétől függően okozhatnak
különböző mértékű károsodást
vegyi ártalmak:
savak, lúgok, gőzök, gázok és ködök, melyek még kis mennyiségben is maradandó sebeket,
égéseket idézhetnek elő a szaruhártyán
sugárártalmak:
erős fényhatások, ibolyántúli (UV)-, infravörös (IR)- és lézersugárzás
hőártalmak:
magas hőforrás közelsége, forró fröccsenő anyagok.
A vizsgálatokat az angliai INSPEC Certification Ltd. notifikált laboratórium végezte a következő szabványok alapján:
CE EN166:2001 (Európa), ANSI Z87.1 (USA), CSA Z94 (Kanada), AS/NZS1337 (Ausztrália), JIS T 8147 (Japán)
A fény ember számára látható tartománya
10 -3 m > infravörös
10 0 m > rövid- és ultrarövid hullámok
10 2 m > hosszú- és középhullámok
10 5 m > váltóáram

UV

IR

750 nm 700 nm 650 nm 600 nm 550 nm 500 nm 450 nm 400 nm

ultraibolya > 10 -8 m
röntgen > 10 -12 m
gamma > 10 -13 m
kozmikus > 10 -15 m

A fényspektrum színei
Szín
Ibolya
Kék
Zöld
Sárga
Narancs
Vörös

Hullámhossz (nm=10 -9m)
380 – 420
420 – 490
490 – 570
570 – 580
580 – 650
650 – 750

Frekvencia (THz =1012 Hz)
789 – 714
714 – 612
612 – 522
522 – 513
513 – 462
462 – 400

Látható fény: az elektromágneses sugárzás 380 és
750 nanométer hullámhossz közé eső tartománya,
amely az emberi szem által is érzékelhető, mivel ezek
a légkörön átjutó sugarak az anyagok felületéről vis�szaverődve színképet produkálnak. Adott munkakörnyezetben előforduló fényjelenségek ismerete segít
a megfelelő színű és szűrőképességű védőlencse
kiválasztásához.

Ultraviola fény: a látható fénynél rövidebb, a röntgensugárzásnál hosszabb, 200 – 400 nm hullámhossztartományba eső
elektromágneses sugárzás, melynek három típusát különböztetjük meg.
UV-A (315-400 nm): jótékony hatású az emberi szervezetre, mert elősegíti a csontképződést és a barnulást, hiányában angolkór lép fel. Ugyanakkor A-vitamint roncsoló hatása hozzájárul a bőr öregedéséhez, valószínűleg közvetve képes károsítani
a DNS-t is.
UV-B (280-315 nm): normális esetben elnyeli a Föld ózonrétege, de azon átjutva közvetlenül károsítva a DNS-t, bőrrákot
okozhat, gyengíti az immunrendszert. A szemnek is az UV-B sugárzás árt leginkább, negatív hatásai a szaruhártyán (gyulladás), a kötőhártyán (gyulladás, kúszóhályog/pterygium), a szemlencsén (katarakták/szürkehályogok), esetleg az ideghártyán (visszafordíthatatlan látásvesztés) is felléphetnek.
Az UV-sugárzás elleni védekezésre nem csak közvetlen erős napsütéskor kell fokozott figyelmet fordítani hanem olyan
környezetben is amely visszaveri a fényt, pl. havas terepen (85%-os UV-tükrözés!), homokban (20%), vízközelben (10%),
magas hegyekben (1000 méterenként 10%), vagy a járdákról, falakról, nagy üvegfelületekről visszavert fény esetén. Mesterséges sugárforrások is ártalmasak lehetnek a szemre, pl. az ívhegesztéskor keletkező sugárzás, kvarclámpák, higanygőz
spektrállámpák, szolárium fénycsövei. A fent felsorolt veszélyeket elkerülendő, a felhasználók maximális védelme érdekében
a Lux Optical® védőszemüveg család minden tagja 99,9%-ban szűri a káros UV fényt.
UV-C (200-280 nm): teljesen elnyeli a földi légkör, csak az űrhajósok védelmének tervezésekor kell figyelembe venni.
Infravörös sugárzás: a látható fény és a rádióhullámok, azaz a 780 nm és 1 mm közti hullámhosszú elektromágneses sugárzás. A földet érő napsugárzás energiájának fele esik a termikus infravörös tartományba. A hegesztési munkákkal együtt
járó infravörös sugárzás elsősorban hőhatása révén károsíthatja a retinát, esetleg fotokémiai folyamatok elindításával okozhat látáskárosodást.
A szemüvegek használatára vonatkozó általános előírások:
- A látómező tisztítása: megfelelő szemüvegtisztító folyadékkal és törlőkendővel vagy langyos szappanos vízzel és puha ronggyal.
- Rendszeresen ellenőrizni kell a védőszemüveg állapotát. Ha a látómezőn karcolás, repedés van, vagy a keret sérült,
a szemüveget ki kell cserélni. Csak ép állapotú védőeszköz biztosít megfelelő védelmet.
- Cserelencsék használatakor meg kell bizonyosodni a keret és a lencsék jelzéseinek összeegyeztethetőségéről. Amennyiben
a mechanikai ellenállóképesség osztályai nem egyezőek, az egész szemüvegre az alacsonyabb szint érvényes.
- A védőszemüveg alatt hordott korrekciós szemüveg egyes mechanikai hatások esetén károsodhat.
- A CE jel igazolja, hogy a védőeszköz megfelel a 89/686/EGK irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmazó
18/2008. (XII.3.) SZMM rendeletben foglaltaknak, valamint a honosított, harmonizált EN 166 szabványnak.
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EN 1836 szabvány: a lencsék osztályozása a fényszűrés aránya alapján
Jelölés

Osztály

Fényszűrés

Tulajdonságok

0

0 > 20 %

Normál és gyenge fényviszonyok

1

20 > 57 %

Gyenge napsütés

2

57 > 82 %

Közepes napsütés

3

82 > 92 %

Erős napsütés

4

92 > 97 %

Extrém napsütés

A veszélyes napsugárzástól csak minősített napszemüveg lencsék védik meg a viselő szemét.

A mechanikai védelem osztálya

A védõlencsék optikai osztályozása

(6 mm átmérõjû, min 0,86 g tömegû acélgolyó becsapódásakor mérve)

Jelölés

A

nagy energiájú (190  m/s sebességû) részecskék ellen

B

A lencse optikai torzítása

1

±0,06: állandó hordásra ajánlott

közepes energiájú (120 m/s sebességû) részecskék ellen

2

±0,12: alkalmankénti hordásra

F

kis energiájú (45 m/s sebességû) részecskék ellen

3

±0,25: eseti hordásra ajánlott

S

csekély energiájú (12 m/s sebességû) részecskék ellen
Egyéb jellemzők

A védőszemüvegekre vonatkozó főbb szabványok

N

Páramentes bevonat

K

Karcmentes bevonat

T

-5oC és 55oC közötti hőállóság (± 2oC)

3

Folyadékokkal szembeni védelem

4

Durva porok elleni védelem (> 5 μm)

5

Finom porok és gázok ellen véd (< 5 μm)

9

Forró cseppek és olvadt fém ellen véd

EN 166
Egyéni szemvédő eszközök
EN 169
Szűrõk hegesztõ munkához
EN 170
Ultraibolya (UV) szűrõk
EN 171
Infravörös (IR) szűrõk
EN 172
Napfényszűrõk ipari használatra
EN 175
Szem és arcvédõk hegesztéshez
EN 207
Lézersugárzás ellen védő szűrők
EN 1836	Napszemüvegek és napfényszűrők
általános alkalmazásra

gyártó neve
vonatkozó szabvány
mechanikai védelem osztálya
egyéb szabvány jellemzők
(pl. hő, por vagy folyadék elleni védelem)

2-1
,2

CE: EK megfelelőség jele

LU

X.

O 1- F T N C E

lencse szűrőtípusa
színárnyalat skálaszáma
gyártó neve
optikai osztály
mechanikai védelem osztálya
egyéb minősítési jellemzők
(pl. karcállóság, páramentesség, hő,
por vagy folyadék elleni védelem)
CE: EK megfelelőség jele
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90 % EN 170

0

99%-ban megszűrik az ibolyántúli UV sugárzást 380 nm-ig. Általános rendeltetésű beltéri vagy gyenge fényviszonyokhoz szánt lencse, nagy mechanikai
védelemi képességgel.

Sárga

2-1,2

89 % EN 170

0

Szemnyugtató funkció, kontrasztok kiemelése, színek és részletek felismerése rossz látási viszonyok közt + UV és kék fény (480nm-ig) szűrése, éjszakai, szürkületi, borús, ködös munkavégzéshez.

In-out

5-1,7

53%

EN 172

1

Kül- és beltéren egyaránt használható (erős napsugárzásban és gyengébb
fényviszonyoknál is), valósághű színfelismerés, plusz fényvisszaverő réteg

Narancs

2-1,7

45%

EN 170

1

Szemnyugtató és kontrasztnövelő + UV és kék fény (480nm-ig) szűrése,
éleslátást segítő funkció pl. felületellenőrzéskor

Bronzbarna

5-2,5

23%

EN 172

2

Közvetlen, erős napsugárzás ellen is véd, fény és árnyék váltakozása esetén
is jó színfelismerést tesz lehetővé, UV és kék fény (480nm-ig) szűrése

Füstszürke

5-2,5

17%

EN 172

3

Közvetlen, erős napsugárzásban is jó színfelismerést tesz lehetővé,
UV szűrés

3-3

16%

EN 172

3

Közvetlen, erős napsugárzásban is jó színfelismerést tesz lehetővé, káros
UV szűrés, szürke lencse alternatívája

Piros tükrös

5-3,1

14%

EN 172

3

Vakító fényviszonyok, visszaverődő napsugárzás elleni védelem,
káros UV sugarak szűrése

Kék tükrös

5-2,5
5-3,1

20%
13%

EN 172

2

Vakító fényviszonyok, visszaverődő napsugárzás elleni védelem, UV szűrés,
vízparti tevékenységekhez, vezetéshez

Ezüst tükrös

5-2,5
5-3,1

20%
13%

EN 172

2

Vakító fényviszonyok, visszaverődő napsugárzás elleni védelem, káros
UV szűrés, kültéri munkákhoz

Sötétszürke

5-4,1

6%

EN 172

4

Különösen erős és vakító fényviszonyok, magashegyi, havas, homokos,
vízparti környezetben ajánlott. Nem használható vezetéshez.

Hegesztő 1,7

1,7

54%

EN 169
EN 172

Kísérő szemüveg hegesztési munkálatoknál (IR) vagy ponthegesztéshez,
közvetlen napsugárzás ellen is véd (UV)

Hegesztő 3

3

15%

EN 169
EN 172

Használható csiszoló, forrasztó és hegesztési kísérő munkálatoknál (IR),
közvetlen napsugárzás ellen is véd (UV)

Hegesztő 5

5

2%

EN 169

Lánghegesztéskor, keményforrasztáskor az infravörös (IR) sugárzás ellen
védenek, ahol a gázkiáramlás (a lángba vitt acetilén mennyisége) max. 200 l/
óra, ill. lángvágáskor az oxigén mennyisége max. 2000 l/óra.

Hegesztő 7

7

1%

EN 169

Lánghegesztéskor az infravörös (IR) sugárzás ellen védenek, ahol a gázkiáramlás max. 800 l/óra, vagy lángvágáskor az oxigén mennyisége max.
8000 l/óra.

4-6

1,5%

EN171

Infravörös és vakító fény, sárga-narancs sugárzás elleni védelem az üveg- és
fémiparban, öntési hőmérséklet ellenőrzése kohászatban

Zöld

Kobaltkék

8

Fényszűrés
EN1836

2-1,2

Szabvány

Szűrőtípus és színárnyalat EN166

Víztiszta

Fényáteresztés

Lencsék színe

A lencsék színe és az ibolyántúli (UV) szűrő skálaszáma

Jellemző tulajdonság

Tükrös
bevonat

apró fémszemcséi segítségével vakító fényviszonyok közt csökkenti a szembe jutó fény mennyiségét

Polarizált
bevonat

megszűri a sima felületekről visszaverődő, valamint a vakító horizontális napfényt (hó, vízfelszín, világos
homok, üvegfalú épületek), segíti a jobb domborzat- és kontrasztérzékelést

UV400
bevonat

100%-os UV-A és UV-B szűrés mellett kiegészítő védelem kék fény ellen 400 nm-ig

LUX OPTICAL® • SZÁRAS SZEMÜVEGEK

THUNDERLUX

62580, 62583

• keret: polikarbonát (F), állítható orrnyereggel • szár: polikarbonát, egybeépített oldalvédelem • lencse: ívelt, karcmentes lencse, 2,2 mm
vastag polikarbonát, UV védelem • 1. optikai osztály - állandó hordásra ajánlott • 62580: fekete szár és víztiszta lencse (2-1,2 1FK) • 62583:
fekete szár és színezett lencse (5-3,1 1FK) • oldalvédő: ívelt egybeépített • kényelmes viselet • extra könnyű 25 g • csomagolás: 120/10
EU szabvány: EN 166:2001, EN 170, EN 172

62580

62583

STREAMLUX

62590, 62593

• keret: polikarbonát + TPR (F) • szár: polikarbonát + TPE, egybeépített oldalvédelem • lencse: ívelt, karcmentes lencse , 2,1 mm vastag
polikarbonát, UV védelem • 1. optikai osztály - állandó hordásra ajánlott • 62590: fekete szár és víztiszta lencse (2-1,2 1FK) • 62593:
fekete szár és színezett lencse (5-3,1 1FK) • oldalvédő: ívelt egybeépített • kényelmes viselet • extra könnyű 28 g • csomagolás: 120/10
EU szabvány: EN 166:2001, EN 170, EN 172

62590

62593
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TECHNILUX

60960, 60963

• keret: polikarbonát (FT) • szár: polikarbonát, egybeépített oldalvédelem + gumipántos rögzítés • lencse: páramentes lencse , 2,1 mm
vastag polikarbonát, UV védelem • 1. optikai osztály - állandó hordásra ajánlott • 60960: fekete szár + gumipánt és víztiszta páramentes
lencse (2-1,2 1FN) • 62583: fekete szár + gumipánt és színezett páramentes lencse (5-3,1 1FN) • oldalvédő: egybeépített • kényelmes
viselet • könnyű 42 g • csomagolás: 120/10
EU szabvány: EN 166:2001, EN 170, EN 172

60960

60963

GUESTLUX

60420, 60423

• keret: polikarbonát (FT) • szár: polikarbonát, egybeépített oldalvédelem • lencse: ívelt, karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok
közt is használható lencse , 2,3 mm vastag polikarbonát, UV védelem • 1. optikai osztály - állandó hordásra ajánlott • 60420: víztiszta szár
és lencse (2-1,2 1FTK) • 60423: színezett szár és lencse (5-3,1 1FTK) • oldalvédő: ívelt egybeépített • kényelmes viselet • extra könnyű
31 g • csomagolás: 120/10
EU szabvány: EN 166:2001, EN 170, EN 172

60420

60423

LUX OPTICAL®• SZÁRAS SZEMÜVEGEK
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POKELUX

60550-60559

• keret: 100% polikarbonát (FT) • szár: polikarbonát, felfűzhető • lencse: páramentes illetve extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, erősített 2,45 mm vastag polikarbonát • oldalvédő: ívelt • csomagolás: 120/10 • 60550: színtelen keret, színtelen páramentes
lencse (2-1,2 1FTN, fényszűrő osztály: 0) • 60551: mézszínű keret, I/O kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas, 100%-os UV-A és
UV-B védelemmel bíró UV400 bevonatos lencse (5-1,7 1FT, fényszűrő osztály: 1) • 60552: extrém karc- és páramentes víztiszta lencse
(2-1,2 1FTKN, fényszűrő osztály: 0) • 60553: színezett keret, páramentes füstszínű lencse (5-2,5 1FTN, fényszűrő osztály: 3) • 60554:
sötét keret, páramentes füstszínű lencse (5-4,1 1FTN, fényszűrő osztály: 4) • 60556: sárga keret, sárga páramentes lencse (2-1,2 1FTN,
fényszűrő osztály: 0) • 60557: barna keret, barna, karc- és páramentes, kiváló látásélességű, színészlelésű lencse (5-2,5 1FT, fényszűrő
osztály: 2) • 60558: kisebb fejformára, színtelen páramentes lencse (2-1,2 1FNH, fényszűrő osztály: 0) • 60559: kisebb fejformára, páramentes füstszínű lencse (5-2,5 1FNH, fényszűrő osztály: 3)
EU szabvány: EN166, EN170, EN172, EN1836

60550
60552
60558

60551

60553
60559

60554

60556

60557

LUX OPTICAL® • SZÁRAS SZEMÜVEGEK

15

ASTRILUX

60520-60523

• keret: műanyag (FT) • szár: felfűzhető és állítható hosszúságú műanyag • lencse: páramentes és extrém hőmérsékleti viszonyok közt
használható, 2,2 mm vastag polikarbonát • oldalvédő: egybeépített • csomagolás: 120/10 • 60520: kék keret és szár, színtelen lencse
(2-1,2 1FTN, fényszűrő osztály: 0) • 60523: fekete keret és szár, színezett lencse (5-2,5 1FTN, fényszűrő osztály: 3)
EU szabvány: EN166, EN170, EN172

60520

60523

60560-60563

SOFTILUX

• keret: polikarbonát (FT) • szár: polikarbonát, komfortos, nagyon puha nylon szárvéggel • lencse: karcmentes, extrém hőmérsékleti
viszonyok közt használható erősített 2,4 mm vastag polikarbonát • oldalvédő: egybeépített • csomagolás: 120/10 • 60560: fekete szár,
víztiszta keret, víztiszta lencsével (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0) • 60561: mézszínű keret, I/O kül- és beltéri használatra egyaránt
alkalmas, páramentes, UV400 bevonatos, tükrös lencse (5-1,7 1FT, fényszűrő osztály: 1) • 60562: sárga keret, sárga karcmentes lencse
(2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0) • 60563: fekete szár, sötét keret, sötétített lencsével (5-2,5 1FTK, fényszűrő osztály: 3)
EU szabvány: EN166, EN170, EN172

60560-60563

60560

60563

60561

60562
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PIVOLUX

60320-60329

• keret: műanyag, poliamid (FT) • szár: állítható hosszúságú és dőlésszögű, felfűzhető végű műanyag • lencse: karcmentes, erősített,
extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható, 2,4 mm vastag polikarbonát • oldalvédő: egybeépített • csomagolás: 120/10 • 60320:
piros keret, víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0) • 60321: piros keret, színezett lencse (5-2,5 1FTK, fényszűrő osztály: 3)
• 60325: kék keret, víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0) • 60326: kék keret, színezett lencse (5-2,5 1FTK, fényszűrő osztály: 3)
• 60327: fekete keret, IR3 lánghegesztő lencse (3 1FTK, kísérőszemüveg hegesztési munkálatokhoz) • 60329: fekete keret, IR5 lánghegesztő lencse (5 1FK lánghegesztő szemüveg)
EU szabvány: EN166, EN169, EN170, EN172

60320

60321

60325

60326

60327
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FLYLUX

60950-60955

• keret: nagy igénybevételre tervezett poliamid, komfortos belső szivacsbéléssel (F) • 2 az 1-ben szárak: egy mozdulattal cserélhető,
a lapított, puha végű vagy a rugalmas, gumipántos változat, melyek a fej- vagy hallásvédőkkel kombináltan is viselhetők • lencse: 2,3 mm
vastag karcmentes polikarbonát • oldalvédő: egybeépített •csomagolás: 120/10 • 60950: fekete keret, UV400-as (100%-os UV-A és UV-B
védelem) I/O (kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas) lencse (5-1,7 1F, fényszűrő osztály: 1) • 60951: víztiszta, páramentes lencse
(2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0) • 60953: fekete keret, karcmentes IR3 hegesztő lencse (3 1FK) • 60955: fekete keret, karcmentes IR5
hegesztő lencse (5 1FK)
EU szabvány: EN166, EN170, EN172, EN1836

60950

60953

60951
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VISILUX

60400-60405

• keret: 100% polikarbonát (FT) • szár: polikarbonát, rugalmas Ecolive végekkel • lencse: extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható • 2,2 mm vastag polikarbonát • oldalvédő: széles, kerethez rögzített • csomagolás: 120/10 • korrekciós (dioptriás) szemüveg
fölé is felvehető! • 60401: víztiszta lencse (2-1,2 1FT) • 60411: Ecoline® változat, nylon keret (F) és víztiszta látómező (2-1,2 1F) • 60400:
karcmentes víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0) • 60403: színezett karcmentes lencse (5-2,5 1FTK, fényszűrő osztály: 3)
• 60404: karcmentes sötétített lencse (5-4,1 1FTK, fényszűrő oztály: 4) • 60405: karcálló IR5 lánghegesztő lencse (5 1FK)
EU szabvány: EN166, EN169, EN170, EN172, EN1836
®

60400
60401
60411

60403

60360-60363

ECOLUX

• keret: műanyag (nylon) (F) • szár: állítható hosszúságú, szemüvegzsinórra fűzhető műanyag • lencse: 2,2 mm vastag polikarbonát • oldalvédő: egybeépített • csomagolás: 120/10 • 60360: kék keret, víztiszta lencse (2-1,2 1F, fényszűrő osztály: 0) • 60363: fekete keret, színezett
szürke lencse (5-2,5 1F, fényszűrő osztály: 3)
EU szabvány: EN166, EN170, EN172

60360

60363
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60350-60353

SABLUX

• keret: műanyag (FT) • szár: kék színű, állítható hosszúságú műanyag • lencse: karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok közt is
használható, 2,2 mm vastag polikarbonát • oldalvédő: egybeépített, ívelt • csomagolás: 120/10 • 60350: víztiszta lencse (2-1,2 1FTK,
fényszűrő osztály: 0) • 60353: színezett lencse (5-2,5 1FTK, fényszűrő osztály: 3)
EU szabvány: EN166, EN170, EN172

60350

60353

PARALUX

60570-60573

• keret: kényelmes, csúszásmentes szilikon orrnyereg (F) • szár: flexibilis műanyag, állítható hosszúságú, felfűzhető végű • lencse: páramentes, 2,2 mm vastag polikarbonát • oldalvédő: egybeépített, ívelt • csomagolás: 120/10 • 60570: kék keret, víztiszta lencse (2-1,2
1FN, fényszűrő osztály: 0) • 60573: fekete keret, füstszínű lencse (5-2,5 1FN, fényszűrő osztály: 3)
EU szabvány: EN166, EN170, EN172

60570

60573
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BIOLUX

60680-60683

• formatervezett keret: lágy, tökéletesen illeszkedő, flexibilis PVC, extrém hőmérsékleti viszonyok között is használható, por és folyadékok
elleni védelemmel ellátva (3.4 BT) • lencse: 2,3 mm vastag, karc- és páramentes, vegyszerálló polikarbonát, erősített mechanikai védelemmel • szellőzés: alsó és felső indirekt ventillációs nyílások • rögzítés: csatos, állítható, rugalmas gumipánt • kis súly (90 g), széles látótér
(167 x 74 mm) • csomagolás: 50/10 • 60680: világos/sötét szürke keret, víztiszta, páramentes lencse (2-1,2 1BTN, fényszűrő osztály: 0)
• 60683: világos/sötét szürke keret, füstszínű, páramentes lencse (5-3,1 1BTN, fényszűrő osztály: 3)
60201 adapter: XylexTR belső keret korrekciós, dioptriás lencsék számára • ultra könnyű (4 g), rugalmas, nagy kopásállóságú • állítható,
thermoplasztik orrnyerge segítségével egyszerűen behelyezhető a Lux Optical® Biolux típusú védőszemüvegeibe
EU szabvány: EN166, EN170, EN172

60680

60683

60201

I-LUX

60690-60693

• formatervezett keret: könnyű, tökéletesen illeszkedő, alaktartó TPU, extrém hőmérsékleti viszonyok között is használható (1BT)
• speciális dual thermal karc- és páramentes látómező: 2 mm vastag külső polikarbonát-, 0,5 mm-es belső acetát lencse • erősített
mechanikai védelem, kitűnő vegyszerállóság • nagyon jó szellőzés: alsó és felső indirekt ventillációs nyílások • rögzítés: állítható, rugalmas
gumipánt, csattal • kedvező súly (110g), széles látótér (148 x 70 mm) • csomagolás: 50/10 • 60690: fekete keret, víztiszta, páramentes
lencse (2-1,2 1BTN, fényszűrő osztály: 0) • 60693: fekete keret, piros tükrös, páramentes lencse (5-3,1 1BTN, fényszűrő osztály: 3)
60201 adapter: XylexTR belső keret korrekciós, dioptriás lencsék számára • ultra könnyű (4 g), rugalmas, nagy kopásállóságú • állítható,
thermoplasztik orrnyerge segítségével egyszerűen behelyezhető a Lux Optical® I-lux típusú védőszemüvegeibe
EU szabvány: EN166, EN170, EN172

60690

60693

60201
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GUMIPÁNTOS VÉDŐSZEMÜVEGEK

60580-60620

• keret: lágy PVC • lencse: 2-1,2 skálaszámú, víztiszta, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelem • rögzítés:
állítható gumipánt • csomagolás: 100/20 • MONOLUX 60580: szellőzőlyukak a kereten (F), polikarbonát lencse (1F), Ecoline® változat
• MONOLUX 60590: szellőzőlyukas, extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható keret (BT) és acetát lencse (1BT) • CHIMILUX
60599: 4 indirekt ventillációs szellőzővel, por és folyadékok elleni védelem (3.4B) • CHIMILUX 60600: páramentes lencse (2-1,2 1BN), és
4 indirekt ventillációs szellőzővel, por és folyadékok elleni védelemmel ellátott keret (3.4B) • KEMILUX 60601: páramentes lencse (2-1,2
1BN), 2 alsó és 1 felső indirekt ventillációs szellőzővel, folyadékok elleni védelemmel ellátott keret (3B) • LABOLUX 60610: páramentes
lencse (2-1,2 1BN), a keret 2 indirekt ventillációs szellőzővel, por és folyadékok elleni védelemmel (3.4B) • SHELLUX 60620: páramentes
lencse (2-1,2 1BN), a keret 2 indirekt ventillációs oldalszellőzővel, por és folyadékok elleni védelem
EU szabvány: EN166, EN170

60580, 60590

60599, 60600

60601

60610

60620
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HUBLUX

60660-60663

• keret: lágy PVC (B) • lencse: páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelemmel (3.4 B) • szellőzés:
alsó és felső indirekt szellőzőnyílások • rögzítés: állítható gumipánt • korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is vehető • csomagolás: 100/20
• 60660: víztiszta lencsével (2-1,2 2BN) • 60661: víztiszta lencse (2-1,2 2BN), szivacsos keret • 60663: színezett lencse (5-2,5 2BN), szivacsos keret • 60670: víztiszta csereüveg Hublux szemüveghez
EU szabvány: EN166, EN170, EN172

60660

60661

60663

60670
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SZÁRAS HEGESZTŐSZEMÜVEGEK

60280-62555

• keret: hőálló műanyag • szár: hőálló műanyag • lencse: lánghegesztő, karcmentes polikarbonát, 2,2 mm vastag, IR5-ös skálaszámú
• oldalvédő: egybeépített, szellőző • csomagolás: 120/10
SOUDLUX 60280: hagyományos szemüveg fazon, karcmentes lencse (5 1SK) • PIVOLUX-5 60329: állítható hosszúságú és dőlésszögű
szár, karcmentes lencse (5 1FK) • EUROLUX 60808: felhajtható lánghegesztő üveg, víztiszta biztonsági lencse (5 1FK) • LUXAVIS-5
60845: kivehető, cserélhető hegesztőüveg (5 2S) • FLYLUX-5 60955: egy mozdulattal cserélhető szár/gumipánt, karcmentes lencse
(5 1FK) • VISILUX-5 60405: polikarbonát szár, lánghegesztő lencse (5 1FK) • AIRLUX-5 62555: nagyon könnyű (21 g), sportos keret,
páramentes lencse (5 1FN)
EU szabvány: EN166, EN169, EN170, EN172, EN1836

60280

60329

60808

60845

60405

60955

62555
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PL4702

PL4701

PL4753

SZEMÖBLÍTŐ FOLYADÉKOK

PL4746

PL4701-PL4824

Steril szemöblítő folyadék • steril, 0,9%-os nátrium-klorid
oldat (a szemfolyadékkal azonos összetételű fiziológiás sóoldat)
• porok, és más idegen anyagok szembe jutásakor megvédi
a szaruhártyát, szemlencsét • a porvédős szemmosófej
csészéjén található nyílások megakadályozzák a továbbfertőződést • megfelel az orvosi műszerek szabályainak • öblítési
idő: 2 illetve 5 perc/palack (100 ml/perc) • kiszerelés: 200 ml
(PL4701) vagy 0,5 literes (PL4702) vagy 1 literes (PL4824)
palack. Utóbbi Duo szemkimosó egyszerre mindkét szem
öblítésére alkalmas, Így felére csökkenti a kitettséget.
Ph neutral szemöblítő • steril, 4,9%-os foszfátoldat a szembe került vegyi anyagok semlegesítésére • savas és lúgos
vegyszerek szembe jutásakor helyreállítja a szem megfelelő
pH értékét • a porvédős szemmosófej csészéjén található
nyílások megakadályozzák a továbbfertőződést • kiszerelés:
200 ml (PL4753) vagy az 1 literes (PL4746) változat, mely az
egész testre elsősegély zuhanyként is használható a bőrre jutó
vegyi sérülések, savas vagy lúgos égések semlegesítésére,
illetve 500 ml (PL4821) Duo szemkimosó, egyszerre mindkét
szem öblítésére.

PL4692

PL4824

PL4821

PL4787

PL4770

PL4825

FALI ÁLLOMÁSOK
• PL4703: két darab 0,5 literes PLUM szemöblítő, ütésálló
polisztirol fali dobozban, tükörrel • PL4704: 0,5 literes szemöblítő fali tartóval, használati táblával • PL4770: elsősegély
állomás fali tartóval, tükörrel, piktogrammal (0,2 l foszfátos
+ 0,5 l steril) • PL4787: elsősegély állomás fali dobozban,
egy 0,2 l-es foszfát- és egy 0,5 l-es nátrium-klorid oldattal • PL4825: elsősegély állomás fali dobozban, egy 0,5
l-es foszfát Duo- és egy 1 l-es nátrium-klorid Duo oldattal
• PL9564: fali tartóelem a palackokhoz • PL4692: övtáska a
200 ml-es szemöblítőkhöz.

PL4704
PL4703

PLUM • SZEMVÉDELEM
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6LYN0, 6LYN3

LYNX

• műanyag (nylon) keret és szár (S) • polikarbonát lencse, 1 optikai osztállyal - állandó hordásra • ívelt oldalvédő • csomagolás: 120/12
• 6LYN0: víztiszta keret, víztiszta lencse (2-1,2 1S) • 6LYN3: színezett keret, páramentes füstszínű lencse (5-3,1 1S)
EU szabvány: EN166: 2001, EN172: 1994 (+A1:2000 & A2:2001)

6LYN0

6LYN3

LEO

6LEO0, 6LEO3

• fekete műanyag (nylon) keret és állítható hosszúságú szár (F) • polikarbonát lencse, 1 optikai osztállyal - állandó hordásra • egybeépített
oldalvédő • csomagolás: 120/12 • 6LEO0: víztiszta lencse (2-1,2 1F) • 6LEO3: fekete keret, színezett lencse (5-2,5 1F)
EU szabvány: EN166: 2001, EN172: 1994 (+A1:2000 & A2:2001)

6LEO0
6LEO3

6APU0

APUS

• 100% polikarbonát keret (S) és szár • polikarbonát lencse, 1 optikai osztállyal - állandó hordásra • széles, kerethez rögzített oldalvédő
• csomagolás: 120/12 • korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is felvehető • 6APU0: víztiszta lencse (2-1,2 1S)
EU szabvány: EN166:2001

6APU0
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3M™ PELTOR ® SOLUS

60150-60159

• keret: rendkívül könnyű (23 g), rugalmas, kétszínű műanyag keret, szilikon orrnyereggel • szár: flexibilis végű, lapított szárak a fültokkal,
sisakkal való kombinált viselet érdekében • lencse: karc- és páramentes polikarbonát, DX réteggel, ívelt kialakítás egybeépített oldalvédővel • tasak: microfibre anyagból készült tartózsák, mely védi és ápolja, tisztítja a szemüveget • csomagolás: 100/10 • 60150: színtelen
1F lencse (2-1,2-es) • 60152: kék tükrös FT lencse (5-3,1-es) • 60153: bronz színű FT lencse (5-2,5-ös) • 60154: piros tükrös FT lencse
(5-3,1-es) • 60156: sárga FT lencse (2-1,2-es) • 60159: indoor/outdoor bel- és kültéri 1F lencse (5-1,7-es)
EU szabvány: EN166, EN170, EN172

60150

60152

60153

60154

60156

60159
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