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JACKSON SAFETY* 
gehoorbescherming
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KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* gehoorbescherming biedt een groot aanbod aan innovatieve 
en traditionele gehoorbeschermingsproducten, ontwikkeld voor een optimaal gebruikscomfort 
en naleving van wettelijke voorschriften.

•	  Alle artikelen conform EN352-2: 2002
•	  ISO 9001: 2000 Gewaarborgde productiekwaliteit
•	  Ontworpen voor zowel mannen als vrouwen

Waarom is gehoorbescherming belangrijk?
Voortdurende blootstelling aan bepaalde geluidsniveaus kan 
permanente gehoorbeschadigingen veroorzaken. Gehoorcellen 
kunnen niet worden hersteld en regenereren niet.

Hoe wordt geluid gemeten?
In de geluidsleer wordt de decibelschaal gebruikt om 
geluidsniveaus te meten. Het referentieniveau (0 dB) is afgesteld 
op de grens van de menselijke waarneming.

Wanneer wordt geluid een probleem?
Werknemers worden blootgesteld aan geluidsniveaus op 
verschillende frequenties die afhankelijk zijn van de soort 
industrie en de activiteiten die worden uitgevoerd. Geluidsniveaus 
boven 80 dB veroorzaken na verloop van tijd progressieve 
gehoorbeschadiging, naarmate de intensiteit van en blootstelling 
aan het geluid toenemen.

Verantwoordelijkheden van de werkgever
Als een algemene richtlijn voor Europese norm 89/391/EEC, 
moeten werkgevers vaststellen aan welke geluidsniveaus iedere 
werknemer wordt blootgesteld.
Volgens de Europese wetgeving omtrent geluid moeten 
werkgevers geschikte gehoorbescherming bieden bij blootstelling 
aan geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A). Bij 85 dB moeten 
werkgevers gehoorbescherming bieden en het gebruik daarvan 
strikt opleggen.

De juiste gehoorbeschermingsproducten kiezen 
Volgens de Europese normen moeten 
gehoorbeschermingsproducten worden getest om de 
beschermingsniveaus van ieder product vast te stellen. Deze 
beschermingsniveaus worden "Single Number Ratings" of SNR 
genoemd – u vindt deze in de productbeschrijving.
Na een risicobeoordeling moeten voor de keuze van 
het gehoorbeschermingsproduct de niveaus van het 
omgevingsgeluid en het gewenste eindgeluid, bij het eindorgaan 
van het gehoor, worden afgetrokken om de vereiste SNR te 
bepalen. Dit levert een aangepast gewenst geluidsniveau op 
uiteenlopend van 75 dB tot 80 dB. 
Een aangepast eindniveau van minder dan 70 dB wordt gezien als 
overbescherming.

Ga voor meer informatie naar www.kcprofessional.com/nl/hearing

Productwijzer

Omschrijving SNR Herbruikbaar Comfort Zacht schuim
Goede 

pasvorm

Innovatief 

ontwerp

Patent aan-

gevraagd

Vervangbaar 

Onderdeel

Metaaldetecteerbaar

Verkrijgbare uit-

voering

JACKSON SAFETY* 
H50 Herbruikbare Oorclips

23 3 3333 33 33 333 3 67237 7

JACKSON SAFETY* 
H30 Herbruikbare ComfortFlex 
Oorpluggen

28 3 333 33 33 33 3 7 7

JACKSON SAFETY* 
H20 Oorpluggen

25 3 33 3 3 3 3 7 3

JACKSON SAFETY*
H10 Disposable Oorpluggen

31 7 33 3
Voorrollen 

vereist 3 3 7 3

gehoorbescherming
De wettelijke verantwoordelijkheden 
en productwijzer
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(1) Patent aangevraagd

Alle producten op deze pagina zijn:
•	  Latex-, siliconen-, ftalatenvrij en PVC-vrij

Alle producten op deze pagina bieden:
•	  Goede zichtbaarheid voor een eenvoudige naleving van 

wettelijke voorschriften

Omschrijving Code Inhoud doos EN-keurmerk

H50 zonder koord 67235 8 ×  × 10 paar per doos = 80 paar EN 352-2, SNR 23

H50 met koord 67236 8 ×  × 10 paar per doos = 80 paar EN 352-2, SNR 23

H50 Vervangingspads 67237 4 ×  × 50 paar per doos = 200 paar N.v.t. (alleen van toepassing bij gebruik in 
combinatie met 67235/6)

H30 zonder koord 67227 4 ×  × 50 paar per doos = 200 paar EN 352-2, SNR 28

H30 met koord 67228 4 ×  × 50 paar per doos = 200 paar EN 352-2, SNR 28

H50 Herbruikbare gehoorbescherming

H30 Herbruikbare gehoorbescherming

Oorclips

ComfortFlex Oorpluggen

Vervangingspads

Gepatenteerd clip systeem:
•	  Ontworpen om gemakkelijk in te doen en te 

verwijderen
•	  Ontworpen voor langdurig draagcomfort
•	  De lichtgewicht clips blijven veilig op hun plaats 
•	  Ontwikkeld om niet te hinderen bij andere 

persoonlijke beschermingsmiddelen
•	   Ontwikkeld voor gebruik in combinatie met 

JACKSON SAFETY* H50 Vervangingspads

Uniek taps toelopend ontwerp(1):
•	  Snel en comfortabel aan te brengen 
•	  Elimineert behoefte om foam te rollen 
•	   Biedt onmiddellijke bescherming bij correcte 

plaatsing – wachten op uitzetten van foam is 
niet meer nodig

•	   Vervangbaar padsysteem voor gebruik in 
combinatie met de JACKSON SAFETY* 
H50 Gehoorbescherming

Gebruiksvriendelijk:
•	   Zacht foam, uniek gevormd, past goed in 

oorkanaal
•	  Eenvoudig hygiënisch aan te brengen 

en te verwijderen, minimale hand-foam 
kruisbesmetting

•	  Ieder paar afzonderlijk verpakt in hersluitbaar 
doosje

•	  Leverbaar met en zonder koord
•	  Herbruikbaar, helpt gebruikskosten te verlagen

Gebruiksvriendelijk:
•	   Flexibel handvat en zachte buitenkant bieden de 

gebruiker meer draagcomfort
•	   Eenvoudig hygiënisch aan te brengen 

en te verwijderen, minimale hand-foam 
kruisbesmetting

•	  Ieder paar afzonderlijk verpakt in hersluitbaar 
doosje

•	  Leverbaar met en zonder koord
•	  Herbruikbaar, helpt gebruikskosten te verlagen

Gebruiksvriendelijk:
•	  Eén clip gaat meerdere vervangingspads mee
•	  Ingebouwd eenrichtingssysteem, vermijdt 

verkeerd gebruik
•	  Herbruikbaar, helpt gebruikskosten te verlagen

JACKSON SAFETY* gehoorbescherming
H50 – H30 Gehoorbescherming

Neem voor technische vragen contact op met INFOFAX via infofax@kcc.com
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Omschrijving Code Inhoud doos EN-keurmerk

H20 zonder koord 67220 4 ×     × 100 paar per doos = 400 paar EN 352-2, SNR 25

H20 met koord 67221 4 ×  × 100 paar per doos = 400 paar EN 352-2, SNR 25

H20 Metaaldetecteerbaar met koord 13822 4 ×  × 100 paar per doos = 400 paar EN 352-2, SNR 27

H10 zonder koord 67210 8 ×      × 200 paar per doos= 1600 paar EN 352-2, SNR 31

H10 met koord 67212 8 ×      × 100 paar per doos= 800 paar EN 352-2, SNR 31

H10 Metaaldetecteerbaar met koord 13821 8 ×      × 100 paar per doos= 400 paar EN 352-2, SNR 34

H10 Disposable Oorpluggen Bulkverpakking
Oranje / zonder koord

25708 4 ×      × 500 paar per zak = 2000 paar EN 352-2, SNR 31

H10 Disposable Oorpluggen Dispenser
Zwart / Universeel

25709
1 x dispenser = 1 doos

Alle producten op deze pagina bieden:
•	  Latex-, siliconen- en ftalatenvrij
•	  Leverbaar in een aan de wand te monteren dispenserdoos

H20 gehoorbescherming

H10 gehoorbescherming

H10 disposable Oorpluggen Bulkverpakking en dispenser

Herbruikbare Oorpluggen

Disposable Oorpluggen

•	  Traditioneel model
•	  Ontworpen voor eenvoudiger vasthouden en gemakkelijk in- en uitdoen
•	  Goede zichtbaarheid voor een eenvoudige naleving van wettelijke voorschriften 
•	  Ieder paar wordt geleverd met hersluitbare verpakking
•	  Leverbaar met en zonder koord
•	   Ook leverbaar in metaaldetecteerbare uitvoering met koord

•	  Zacht kneedbaar foam voor gemakkelijk inbrengen
•	  Goede zichtbaarheid voor een eenvoudige naleving van wettelijke voorschriften
•	  Ieder paar apart verpakt
•	  Leverbaar met en zonder koord
•	   Ook leverbaar in metaaldetecteerbare uitvoering met koord

•	  Voorzien van H10 Disposable Foam Oorpluggen zonder koord 
•	  500 paar (of 1000 oorpluggen) verpakt in plastic verpakking

•	  Wand- of tafelmodel 
•	  Eenvoudig openklapbaar voor snelle navulling 
•	  Doorzichtige dispenserbol zodat duidelijk zichtbaar is wanneer navulling nodig is 
•	  Inclusief montagesjabloon en hardware 
•	  Gebruiksinstructies aan de voorkant weergegeven ter bevordering van een juist 

gebruik van het product

Bulkerpakking

dispenser

JACKSON SAFETY* gehoorbescherming
H20 – H10 Gehoorbescherming

Ga voor meer informatie naar www.kcprofessional.com/nl/hearing
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