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VIZIER HP 
TRANSPARANT

VIZIER HP 
SMOKE

VIZIER HP
GOUD SPIEGELEND

VIZIER FULL FACE
TRANSPARANT

VIZIER FULL FACE
SMOKE

VIZIER FULL FACE
ZILVER SPIEGELEND

KASK S.p.A. - Via Firenze, 5 - 24060 Chiuduno (BG) Italy 
t. +39 035 4427497 - f. +39 035 4427704 - e. info@kask.it

Vizier V2

MATERIAAL: Polycarbonaat 
NORM: EN 166 /ANSI Z87.1 
OPTISCHE KLASSE: 2

70 g -30°C / +55°C

PRODUCT OF ITALY

Kenmerken
Polycarbonaat vizier met innovatieve ontwerp met krasbestendige laklaag en van interne behandeling van anti-fog. Het rubberen 
profiel op de bovenrand beschermt in geval van druppen en de gesneden bewijs rand zorgen voor een maximaal comfort. De 
ergonomische en panoramische vorm is geschikt voor overlappende corrigerende bril. Het hoge niveau van kwaliteit lens zorgt voor 
maximale bescherming van de ogen en laat zijn voortzetting van het gebruik gedurende de werkdag. Het vizier is inclusief de voor 
de helm bevestiging schroef (ook verkrijgbaar als accessoire onderdeel).

EN 166

Dettagli Tecnici
NL

 WVI00002.009
SMOKE 

WVI00002.055
SILVER MIRROR

WVI00002.015
TRANSPARENT 

KLEUR FILTER GRADATIE
015 Clear 0

009 Smoke 5 - 1,7

055  Silver Mirror 5 - 2

Prestaties index

3GARANTIE
3 jaar vanaf de datum van aankoop.

LEVENSDUUR
10 jaar te rekenen vanaf de productiedatum aangegeven op het product. De houdbaarheid van het vizier hangt af van verschillende 
factoren die verslechtering veroorzaken, waaronder plotselinge temperatuursveranderingen, de hoeveelheid blootstelling aan direct 
zonlicht en de intensiteit van het gebruik. Verslechterd zicht en krassen zijn tekenen om de toestand van het vizier te controleren

REINIGING
Reinigen met alleen water en pH neutrale zeep. Laat het vizier op natuurlijke wijze drogen. Gebruik geen chemische 
schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, benzine of schuurmiddelen want deze zijn agressief en kunnen de weerstand van het vizier 
verminderen. Wrijf nooit de lens droog.

OPBERGEN
Bewaar op een droge en koele plaats uit de buurt van UV-straling. Wanneer niet in gebruik moet het vizier worden opgeborgen zodat 
direct zonlicht en bronnen van warmte er niet bij kunnen. Wij adviseren na gebruik het vizier weer in de originele verpakking te doen. 

LIJM EN STICKERS
Heeft gebruik van lijmen, oplosmiddelen, stickers of verf die niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant is niet toegestaan. Elke 
wijziging of toevoeging aan het vizier kan de beschermende functie van het vizier schaden.

OPTISCHE KLASSE 2

MECHANISCHE WEERSTAND - STERKTE TE VERHOGEN S

MECHANISCHE WEERSTAND- MIDDELMATIGE ENERGY IMPACT EN/EXTREME TEMPRATUREN (T= -30°/ +55°  C) BT

WEERSTAND TEGEN AANTASTING ALS GEVOLG VAN FIJN STOF K

Oog bescherming

Aanvullende informatie

www.kask.com
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