
Brandt 15.000 uren

Absoluut splintervrij*

Breed assortiment

Universeel toepasbaar

Normen en markeringen

De nieuwe splintervrije* tri-fosforlamp van Glass 
Guard™. De nieuwe generatie splintervrije tri-
fosforlampen van Glass Guard™ zijn speciaal 
ontworpen voor gebruik in HACCP-omgevingen. Ze 
zijn voorzien van een fluorpolymeer coating, een 
zogeheten FEP-bekleding. Daarmee behoren de 
problemen met conventioneel beklede lampen, zoals 
verkleuring, teruglopende lichtopbrengst en het bros 
worden van de bekleding, definitief tot het verleden.

De FEP-bekleding van de Glass Guard™-
fluorescentielamp is bestand tegen temperaturen tot 
180°C bij meer dan 15.000 branduren. Daarmee is 
deze Glass Guard™lamp de meest duurzame, energiebesparende en temperatuurbestendige 
oplossing voor verlichtingsvraagstukken.

De FEP-bekleding verkleurt niet en wordt niet bros. De bekleding blijft volledig helder en 
plastisch. Dat betekent een onverminderde lichtopbrengst, tenminste 15.000 uren lang. En 
mocht er breuk optreden bij schoonmaak of vervanging, dan blijven glassplinters en 
chemicaliën veilig 'verpakt' in de bekleding. Dat maakt de fluorescentielamp van Glass Guard™ 
de ideale lichtbron in elke HACCP-omgeving.

Glass Guard™-fluorescentielampen worden toegepast 
in open en gesloten armaturen(IP65). Ze zijn 
verkrijgbaar in elke gewenste lengte en kleur. 
Daarnaast levert Glass Guard™ een compleet 
assortiment FEP-beklede gloeilampen, hoge druk 
natrium- en kwiklampen, metaalhalogeenlampen en 
spiegelreflectorlampen.

De splintervrije* lampen van Glass Guard™ zijn primair ontworpen voor de voedingsmiddelen-
industrie. De breedte van het assortiment maakt deze FEP-beklede lampen ook geschikt voor 
toepassing in andere sectoren die gevoelig zijn voor schade door glassplinters. Met name de 
halfgeleider- en cosmetica-industrie, gezondheidszorg, onderwijs, horeca, boerderijen en 
parkeergarages kiezen steeds vaker voor optimale veiligheid.

Glass Guard™lampen voldoen aan de Europese IEC622035
en IEC61195-norm voor veiligheid en zijn voorzien van de
CE-markering. De FEP bekleding voldoet aan de Europese
IEC60695-2-1/0-norm voor warmte- en brandbestendigheid.
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telefoon: 0031 (0)53 435 32 35
fax: 0031 (0)53 433 61 37

internet: www.hardick.nl
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