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De Europese wetgeving - PBM 89/686/
EEG - bepaalt de normen voor oog- en 
gelaatsbescherming volgens EN166:2001.

Alle producten die volgens deze norm zijn 
getest, zijn blootgesteld aan diverse gevaren 
zoals die zich in de industrie, laboratoria, 
scholen, doe-het-zelf-activiteiten etc. voordoen 
en die een gevaar kunnen opleveren voor de 
ogen of het zicht van de gebruiker.

Producten met betrekking tot EN166 worden 
eerst verdeeld volgens de volgende twee 
gemeten onderdelen van de norm:

Optische helderheid
Deze heeft betrekking op de visuele kwaliteit 
van de lens en bepaalt hoe lang een gebruiker 
het product naar alle waarschijnlijkheid kan 
dragen zonder last te krijgen van vermoeidheid 
of verminderd zicht. Deze is onderverdeeld in 
de volgende niveaus:
1 – Continu gebruik
2 – Periodiek gebruik
3 – Incidenteel gebruik

Impactbescherming
Deze heeft betrekking op het 
beschermingsniveau tegen mechanische 
impact die de lens en het frame van het product 
kunnen weerstaan voor de gebruiker. Deze is 
onderverdeeld in de volgende niveaus:
A – Impact met hoge energie (190 m/s)
B – Impact met gemiddelde energie (120 m/s)
F – Impact met lage energie (45 m/s)

Overige eigenschappen
Extra optische eigenschappen die nuttig kunnen 
zijn voor de gebruiker worden gemarkeerd en 
indien nodig toegelicht voor ieder detail van de 
veiligheidsbril.

Ultraviolette stralen vormen een risico
Ultraviolette lichtstralen, de schadelijke 
component in zonlicht, worden geclassificeerd 
als UVA en UVB lichtstralen. Iedereen weet 
dat ultraviolet licht schadelijk is voor de 
huid. Ultraviolette stralen kunnen echter 
ook oogproblemen opleveren. Blootstelling 
aan direct zonlicht kan leiden tot letsel aan 
oogleden, hoornvlies, lens en netvlies binnen 
een relatief korte periode.

UVA/UVB bescherming
Een bescherming van 99,9% tegen UVA/UVB 
overeenkomstig EN 166:2001 wordt 
verkregen door JACKSON SAFETY* Oog- en 
Gelaatsbescherming. Dit wordt bereikt door een 
combinatie van de lenzen, de perfecte passing 
en het aansluitend ontwerp.

Opmerking beperkingen:
Keuze en gebruik van JACKSON SAFETY* Oog- en Gelaatsbescherming moeten gebaseerd zijn op een beoordeling van de gevaren in de werkomgeving van de persoon die deze 
draagt door een persoon die hiervoor is opgeleid door de werkgever of een organisatie in overeenstemming met EN166:2001. De JACKSON SAFETY *Veiligheidsbrillen zijn geen 
alternatief voor maskerbrillen of gelaatsschermen in situaties waar extreme bescherming tegen schokken, stof of chemicaliën vereist is. Deze biedt beperkte bescherming van de 
ogen maar beschermt niet tegen alle gevaren of gevaarlijke vloeistoffen. Deze zijn niet onbreekbaar of ondoordringbaar. De oogbescherming moet te allen tijde goed aansluiten. 
Oogbescherming die over een gewone bril wordt gedragen, kan de kracht van schokken geleiden. Getinte glazen beschermen tegen zonlicht. Deze mogen niet worden gebruikt 
bij lassen, tenzij specifiek anders vermeld.

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

Wetgeving met betrekking tot oog‑ en 
gelaatsbescherming
De wettelijke verantwoordelijkheden

Volgens de Europese wetgeving moeten werkgevers de noodzaak van persoonlijke 
beschermingsmiddelen beoordelen voor hun werkomgeving en waar nodig oog‑ 
en gelaatsbescherming gratis ter beschikking stellen aan het personeel.
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Een stijlvolle nieuwe lijn in oogbescherming voor een verbeterd comfort, meer veiligheid en optimale werkprestaties.
•	  Alle stijlen conform EN166:1F (2001)
•	  Vormgegeven voor mannelijke en vrouwelijke dragers

Selectiegids

Omschrijving lens JACKSON SAFETY* Oogbescherming

V60
Nemesis 
Rx

V50
Calico

V40
Platinum
X

V40
HellRaiser

V30
Nemesis

V30
Nemesis 
VL

V20
Purity

V10
Unispec

V10
Element

Transparante lens - Maximale 
optische helderheid - maakt 
een maximale lichtdoorlating 
mogelijk. Ideaal voor 
werkzaamheden binnen

Smoke lens - Voor gebruik 
buiten bij helder zonlicht en 
schitteringen om spanning en 
vermoeidheid van ogen tegen 
te gaan

Amber lens - Lichtopvangende 
eigenschappen - zorgt voor 
een maximaal zicht en een 
prima contrast bij weinig licht

Binnen/buitenlens voor 
hoge prestaties ‑ vermindert 
schitteringen

Spiegelende lens - Reflecteert 
en vermindert de hoeveelheid 
licht en warmte via de lens 
tijdens werken buiten

IR/uV 3,0 laslens – 
Voorzien van een EC 
gecertificeerde DIN 3 tint 
met IR/UV bescherming voor 
lastoepassingen

IR/uV 5,0 laslens – 
Voorzien van een EC 
gecertificeerde DIN 5 tint 
met IR/UV bescherming voor 
lastoepassingen

(1) Verkrijgbaar in de volgende dioptrieën: +1,0, +1,5, +2,0, +2,5, +3,0
AF = "Anti Fog" Coating – biedt maximale bescherming conform EN-norm 166 N
AM = "Anti Mist" Coating – Vermindert beslaan van de lens en gaat de effecten van plotselinge veranderingen van 
temperatuur/vochtigheid tegen

JACKSON SAFETY* Oogbescherming

AF

AF AMAM AM

AF

(1)

AM

AM

AM

AM

JACKSON SAFETY* Oogbescherming
Productwijzer

Neem voor technische vragen contact op met INFOFAX via infofax@kcc.com
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Assortiment +1,0 +1,5 +2,0 +2,5 +3,0 Inhoud doos

V60 Nemesis Rx 28618 28621 28624 28627 28630 1 ×  × 6  = 6 paar

Assortiment Helder AM Rook Binnen/buitengebruik Amber Spiegelend IR/UV 3,0 IR/UV 5,0 Inhoud doos

V50 Calico 25672 (1) 25675 (1) – 25674 (1) – – – 1 ×  × 12  = 12 paar

V40 Platinum X 25707 (2) 25710 (2) – 25713 (2) – – – 1 ×  × 12  = 12 paar

V40 HellRaiser 28615 (2) 25714 25716 – – – – 1 ×  × 12  = 12 paar

V30 Nemesis 25679 (2) – 25685 25673 25688 25692 25694 1 ×  × 12  = 12 paar

 •	 Gestroomlijnd	X	frame	met	aansluitend	ontwerp	biedt	stijlvolle	en	moderne	look	
•	 Geprofileerde	zachte	poten	voor	een	uitstekende	pasvorm	voor	diverse	gelaatsvormen
•	 Zachte	neusbrug	voor	extra	comfort	

JACKSON SAFETY* Oogbescherming
V60 Nemesis Rx, V50 Calico, V40 Platinum X, 
V40 HellRaiser en V30 Nemesis

Alle veiligheidsbrillen op deze pagina bieden:
•	  Schokbestendige polycarbonaat lens die voldoet aan de Europese norm EN166 1F
•	  Lichtgewicht aansluitend ontwerp voor extra comfort en gezichtsbedekking
•	  UVA/UVB bescherming van 99,9%

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

(1) Met "Anti-Fog" (AF) coating
(2) Met "Anti-Mist" (AM) coating

EN166:2001

EN166:2001

EN166:2001

EN166:2001

EN166:2001

Nemesis Rx
V60

Calico
V50

Platinum X
V40

HellRaiser

Nemesis
V30

•	  Bifocale stijl met dioptrieën ter ondersteuning van het zicht
•	  +1,0 tot +3,0 dioptrieën verkrijgbaar
•	  Verbeterd ontwerp van het neusdeel om zweet weg te leiden
•	  Iedere bril is voorzien van een brillenkoord

•	  Verbeterde uitvoering van het populaire V50 ontwerp
•	  Foam biedt extra bescherming tegen beslaan en vaste deeltjes rondom de lens
•	  "Anti-Fog" Lens die voldoet aan de Europese norm EN166 N
•	  "Antikras" Lens die voldoet aan de Europese norm EN166 K
•	  Dankzij de afneembare poten en bevestiging van een hoofdband kan de bril eenvoudig worden 

omgezet in een veiligheidsbril 

•	  Gestroomlijnde, sportieve stijl
•	  Zachte poten voor meer comfort
•	  Iedere bril is voorzien van een brillenkoord

•	  Gestroomlijnde zonnebrilstijl 
•	  Lichtgewicht, flexibel ontwerp
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Alle veiligheidsbrillen op deze pagina bieden:
•	  Schokbestendige polycarbonaat lens die voldoet aan de Europese norm EN166 1F
•	  Lichtgewicht aansluitend ontwerp voor extra comfort en gezichtsbedekking
•	  UVA/UVB bescherming van 99,9%

Assortiment Transparant Rook Binnen/buitengebruik Spiegelend IR/UV 3,0 IR/UV 5,0 Inhoud doos

V30 Nemesis VL 25701 (1) 25704 25697 – – – 1 ×  × 12  = 12 paar

V20 Purity 25654 (1) 25652 25656 – – – 1 ×  × 12  = 12 paar

V10 Unispec 25646 – – – 25647 25648 1 ×  × 50  = 50 paar

V10 Element 25642 – 25644 25645 – – 1 ×  × 12  = 12 paar

EN166:2001

EN166:2001

EN166:2001

EN166:2001

Nemesis VL
V30

•	  Ultralichtgewicht ontwerp zonder montuur
•	  Het ontwerp zonder bovenrand biedt meer zicht naar boven en rondom
•	  Antislippoten verminderen wegglijden
•	  Compact profiel voor kleinere gelaatsvormen
•	  Inclusief gratis brillenkoord

Purity
V20

•	  De nieuwe look in lichtgewicht oogbescherming
•	  Aansluitende lens voor betere oogbescherming
•	  Comfortabele, beklede brilpoten

V10
Unispec

•	  Goedkope aansluitende oogbescherming met eendelige polycarbonaat lens en 
ongecoat montuur

•	  Past over de meeste normale brillen
•	  Zijkleppen bieden extra bescherming

Element
•	  Populair lichtgewicht ontwerp tegen een gunstige prijs
•	  Universele neusbrug voor comfort
•	  Volledig diëlektrisch

(1) Met "Anti-Mist" (AM) coating

JACKSON SAFETY* Oogbescherming
V30 Nemesis VL, V20 Purity, 
V10 Unispec and V10 Element

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

JACKSON SAFETY* F20 Polycarbonaat Gelaatsscherm
28650 Transparant, zonder rand 12 ×  = 1 doos

JACKSON SAFETY* J-Maxx Wenkbrauwbeschermer 28640 n.v.t 10 ×  = 1 doos

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

gelaatsscherm
F20 Polycarbonaat

Wenkbrauwbeschermer
J-Maxx

•	  Volledige gelaatsbescherming tegen deeltjes en vonken
•	  Voldoet aan EN166 niveau B voor gemiddelde impactbescherming (120 m/s)
•	 Voldoet	aan	EN166	niveau	2	voor	periodiek	gebruik
•	  Werkt in combinatie met JACKSON SAFETY* J-Maxx Wenkbrauwbeschermer

•	  Biedt bescherming rond het voorhoofd en houdt het gelaatsscherm op zijn plaats
•	  Regelbaar bandje over het hoofd, aanpasbaar aan de behoeften van de gebruiker
•	  Klemverstelling aan de zijkant, aanpasbaar voor het comfort van de gebruiker 
•	  Gemakkelijke te openen sluiting voor een snelle verwijdering

Ons gelaatsscherm en wenkbrauwbeschermer:
•	  Biedt bescherming tegen impacts
•	  Is modulair - de wenkbrauwbeschermer kan met meerdere gelaatsschermen worden hergebruikt en dient apart te worden besteld

JACKSON SAFETY* gelaatsbescherming 
F20 Gelaatsscherm en Wenkbrauwbeschermer
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