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Hoofdbescherming

Oogbescherming

Gehoorbescherming

Ademhalingsbescherming

Handbescherming

Arecal cremes en handzeep

Kniebescherming

Lassen

Opbergers PBM

EHBO

Oogspoelflessen

Beschermende overall

Overschoen

Lasschort

Reflectievest
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8.1

Voordelen:
• Lage halsbescherming met regengroef
• Ventilatiegaten
• Geleidelijke breedteafstelling
• Zweetband van frottéstof
• Zeer licht en aangenaam draaggemak
• Getest bij temperaturen tot -30 °C

Toepassingsgebieden:
Voldoet aan de voorschriften in de volgende gebieden: bouw, landbouw, bos-
bouw, metaalbouw, fabrieksmachines en voertuigen, scheepswerven, trans-
port, verkeer, etc.

Opmerking:
De helm regelmatig controleren op schade („scheur“-test)!

Productomschrijving:
Beroepshelmen met gladde, slagvaste helmschaal van polyethyleen, inwendige 
6-punts aansluiting, insteekvak van 30 mm voor gehoorbescherming, maat: 
53-66 cm

EN-Norm: 397
Gewicht: 325 g

Art.nr. Kleur VPE 
0687 101 5 Blauw 1
0687 102 Geel 1
0687 102 5 Oranje 1
0687 101 Wit 1

Helm

Voordelen:
• Verstelbare hoofdband
• Gebogen frontgedeelte beschermt het hoofd
• Voorhoofdband van schuim voor een drukvrije pasvorm

Toepassingsgebieden:
Bescherming voor slijp- en snijwerk en tegen druppelende of spattende vloei-
stoffen

Productomschrijving:
Beschermmasker, opklapbaar, met scherm van helder polycarbonaat 
345 x 200 mm

EN-Norm: 166
Mechanische sterkte: F (45m/s)
Kleur schijf: Helder

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0687 103 Beschermmasker 1
0687 104 Reservescherm 1

Beschermmasker
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8.2

Voordelen:
• Optimale veiligheid bij hoog draagcomfort
• Speciaal ontworpen voor optimale bescherming van het voorhoofd, gezicht 

en kingebied
• Eenvoudige, snelle vervanging van lens
• Meervoudig instelbare vizierhoek
• Eenvoudige en universele afstelling van de hoofdband met ratelsluiting aan 

de achterzijde
• Voorgevormd, bestendig vizier van polycarbonaat voor perfect zicht rondom
• Extra test (T) voor bestendigheid tegen deeltjes op hoge snelheid bij ext-

reme temperaturen

Toepassingsgebieden:
Bouwplaatsen, metaalbewerking, chemische industrie, zware industrie, schild-
erwerk

Productomschrijving:
Gelaatscherm met lens van polycarbonaat voor perfecte bescherming bij slijp- 
en snijwerkzaamheden, en tegen druipende of spuitende vloeistoffen.

EN-Norm: 166
Mechanische sterkte: B (120m/s)
Kleur schijf: Helder

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0687 103 100 Gelaatscherm BT 1
0687 103 101 Reservescherm voor gelaatscherm BT 1

Gelaatscherm BT
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8.3

Voordelen:
• Zeer comfortabel te dragen dankzij EVA schuiminzetten
• Modern ontwerp
• Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid

Toepassingsgebieden:
Voor secundair contractwerk, werk in garages, monteurswerk, hovenierswerk/
landschapsinrichting, schippers. Voor werkzaamheden in schap- en opslagru-
imten, onder hefbruggen en interieurwerkzaamheden. 
Overal waar hoofdbescherming vereist is.

Opmerking:
De cap is geen vervanging voor industriële helmen of veiligheidshelmen volgens 
DIN 397.

Wanneer u de helm regelmatig draagt, verdient het aanbeveling deze na 2 jaar 
te vervangen, vooral als u deze buiten gebruikt.

Productomschrijving:
Helm in de vorm van een baseballcap in een zeer slanke en modieuze uit-
voering. Geïntegreerde reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid en 
geperforeerd oppervlak voor optimale ventilatie. Met ingenaaide zweetband 
van frottéstof en harde kunststof schaal met een EVA comfortschuiminzet voor 
schokdemping, evenals ventilatiesleuven. Klittenbandbevestiging biedt groot 
afstelbereik.

• Gewicht: 185 kg
• Kleur: zwart/groen
• Hoofdmaat: 53-59 cm
• Pieklengte: 7 cm
• Afdekking wasbaar tot 40 °C 

Typeomschrijving: Helm
EN-Norm: 812
Kleur: Zwart, Groen
Gewicht: 185 g

Art.nr. VPE 
0687 104 100 1

Helm
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8.4

Voordelen:
• Snelle breedte-afstelling met draaisysteem
• Lichte uitvoering
• Geschikt voor lage temperaturen tot -30°C
• Bescherming tegen metaalspatten (gesmolten metaal)
• Ventilatie-openingen voor goede ventilatie

Toepassingsgebieden:
Ideaal voor werk in de bouw en industrie.

Opmerking:
De helm moet regelmatig worden gecontroleerd op beschadiging en onmiddel-
lijk worden vervangen wanneer beschadigingen worden aangetroffen! Regel-
matig testen door middel van de „kliktest“ met beide handen.

Productomschrijving:
Veiligheidshelm met voorgemonteerde 4-punts kinriem en inwendige draaiaf-
stelling voor werken op bouwplaatsen. Veel draagcomfort en goed zicht naar 
boven dankzij de korte klep. Voorzien van 30 mm lange sleuven voor gehoorbe-
schermingskappen en drie ventilatieopeningen. Zespunts riembevestiging.

Veiligheidshelm met voorgemonteerde 4-punts kinriem

EN-Norm: 397
Kleur: Wit
Min./max. grootte: 52 cm-61 cm
Inrichting, veiligheidshelm: 6-punts
Materiaal: PE - Polyethyleen
Gewicht: 420

Art.nr. VPE 
0687 100 100 1

Veiligheidshelm met 4-punts kinriem conform DIN 397

Toepassingsgebieden:
Voor plaatsen waar een helm conform EN 397 vereist is!

Opmerking:
Controleer de helm regelmatig op schade („scheur“-test)! In geval van 
beschadiging direct vervangen!

Productomschrijving:
Moderne, lichte veiligheidshelm conform EN 397:2012 - perfect als veiligheids-
helm voor bescherming en werken op hoogte op de bouwplaats, vanwege de 
lagere bolling. 

• Hoog draagcomfort met 6-punts textielband - zeer scheurvast. 
• Eenvoudige instelling van de hoofdband dankzij een modern ratelsysteem. 
• Ideale klimatologische eigenschappen dankzij een nieuw ventilatiesysteem 

- luchtventilatieopeningen boven het hoofd (schoorsteeneffect). 
• Inclusief kinband.
• Korte klep voor een beter gezichtsveld.
• Uitsparingen van 30 mm voor alle populaire gehoorbeschermingskappen 

met een helmband.
• Helmschaal van ABS-materiaal.
• Bevestigingsklemmen voor bevestiging van bijv. hoofdlampen.
• Aanvullend vereiste – geschikt voor zeer lage temperaturen tot -30°C

RECA-veiligheidshelm Aturo
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8.5

EN-Norm: 397
Min./max. grootte: 53 cm-66 cm
Inrichting, veiligheidshelm: 6-punts
Materiaal: Acrylonitril-butadieen-styreen
Gewicht: 443 g

Art.nr. Typeomschrijving Kleur VPE 
0687 100 201 Aturo, antracietgrijs Antraciet 1
0687 100 203 Aturo, blauw Blauw 1
0687 100 202 Aturo, geel Geel 1
0687 100 200 Aturo, wit Wit 1

Voordelen:
• Geschikt voor brildragers
• Indirect ventilatiesysteem voor optimaal oogcomfort
• Verstelbare rubberen band
• Opklapbare lasbril

Opmerking:
Informatie over de technische eigenschappen van de veiligheidslens heeft bet-
rekking op de interne lenzen.

Productomschrijving:
Opklapbare lasbril gemaakt van zachte kunststof met ongekleurd polycarbo-
naatglas. In het openklapbare deel vaste, groene lasruiten, niveau DIN 5

Typeomschrijving: Weldmaster
EN-Norm: 166, 169
Mechanische sterkte: F (45m/s)
Kleur van veiligheidslens: Helder
Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat
Beschermingsniveau: 5
Gewicht: 110 g

Art.nr. VPE 
0687 201 1

Lasbril

Voordelen:
• Ongekleurde, splintervrije glazen, Ø: 50 mm
• De lenzen kunnen gemakkelijk met de middenschroef worden vervangen
• Met zijbescherming
• Conform CE EN 166

Productomschrijving:
Veiligheidsbril met zijbescherming die een nauwsluitende afdichting biedt

Typeomschrijving: Nylon veiligheidsbril
EN-Norm: 166
Kleur van veiligheidslens: Helder
Materiaal van veiligheidslens: Glas
Beschermingsniveau: 0 - Niet van toepassing
Gewicht: 45 g

Nylon veiligheidsbril

Vervolg volgende pagina
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8.6

Art.nr. VPE 
0687 200 1

Productomschrijving:
Geschikt voor lasbrillen, opklapbare en nylon veiligheidsbrillen met zijbescher-
ming. 

Materiaal van veiligheidslens: Glas

Art.nr. Typeomschrijving Kleur van veiligheidslens Beschermingsniveau VPE 
0687 200 005 Aulektro Groen 5 10
0687 200 003 Glas, splinterbestendig Helder 0 - Niet van toepassing 10

Reservelenzen



8

WWW.STEENKIST.NL

8.7

Voordelen:
• Montuur met SoftPad-technologie, lengte en hoek verstelbaar
• Speciaal gevormde lens voor optimale bescherming
• Hybride technologie voor gebruik in montuur of hoofdband
• Verwisselbare panelen

Toepassingsgebieden:
Mechanisch werk onder goed zicht en werkzaamheden buiten, op bouw-
plaatsen enz.

Productomschrijving:
Veelzijdig te gebruiken en ontwikkeld om het hoogste niveau van draagcomfort 
en optimale bescherming in elke werksituatie te garanderen. Verwisselbare 
lenzen en extra beschermend montuur met hoofdband maken de veiligheidsbril 
een uitstekend hulpmiddel.

• SoftPad-technologie
• Specifiek beugelpaneel voor extra bescherming rond de ogen
• Lens van polycarbonaat
• Montuur in lengte en hoek verstelbaar
• Zachte, gepatenteerde en in hoogte verstelbare neusbrug, ontwikkeld om 

de druk op de neus te verminderen
• Montuur snel te vervangen door elastische hoofdband
• Lenzen snel te vervangen
• Eenvoudige montage van rubberen rand
• UV 400-bescherming
• Krasvaste anticondenscoating PLUS
• F - mechanische sterkte, zwakke impact - 45m/s
• T - extra test voor bestendigheid tegen deeltjes op hoge snelheid bij ext-

reme temperaturen
• K - bestendigheid tegen oppervlakteschade die door fijne deeltjes wordt 

veroorzaakt
• N - lens met anticondenseigenschappen

Absolute veelzijdigheid en perfecte bescherming

UV-bescherming: 400 nm

Art.nr. Typeomschrijving EN-Norm Mechanische 
sterkte

Kleur van veilig-
heidslens

Materiaal van vei-
ligheidslens

Gewicht VPE 

0687 213 020 5X1 veiligheidsbril, 
grijs

166, 170, 172 F (45m/s) Grijs Polycarbonaat 28 g 1

0687 213 010 5X1 veiligheidsbril, 
transparant

166, 170 F (45m/s) Helder Polycarbonaat 28 g 1

0687 213 021 5X1 vervangende 
lens, grijs

166, 170, 172 F (45m/s) Grijs Polycarbonaat 14 g 1

0687 213 011 5X1 vervangende 
lens, transparant

166, 170 F (45m/s) Helder Polycarbonaat 14 g 1

0687 213 030 Set accessoires 5X1 166 17 g 1

5X1 veiligheidsbril
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8.8

Voordelen:
• Lengte van frame kan worden versteld
• Grote polycarbonaat lenzen voor transparant onbelemmerd zicht en dek-

kingsveld
• Condensvrije polycarbonaat lens
• Optische kwaliteitsklasse 1

Productomschrijving:
Veiligheidsbril met blauw montuur

EN-Norm: 166
Mechanische sterkte: F (45m/s)
Kleur van veiligheidslens: Helder
Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat
Gewicht: 34 g

Art.nr. VPE 
0687 203 1

Speed veiligheidsbril

Voordelen:
• Met zij- en wenkbrauwbescherming
• Geschikt voor brildragers
• Optische kwaliteitsklasse 1

Productomschrijving:
Beschermbril en overbril gemaakt van ongekleurd polycarbonaat

EN-Norm: 166
Mechanische sterkte: F (45m/s)
Kleur van veiligheidslens: Helder
Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat
Gewicht: 39 g

Art.nr. VPE 
0687 205 1

Overspec beschermbril en overbril
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8.9

Voordelen:
• SoftPad-technologie 
• Optimale bescherming voor correctiebril
• UV 400-bescherming

Toepassingsgebieden:
Overbril voor correctiebrillen

Productomschrijving:
Dankzij de ideale vorm biedt de overbril een optimaal beschermings- en com-
fortniveau. Zorgvuldig montuurontwerp voorkomt overlapping en zorgt voor 
een optimale pasvorm dankzij de SoftPad-technologie. Montuur in lengte 
verstelbaar.

• Krasvaste anticondenscoating „Plus“
• F – mechanische sterkte, zwakke impact - 45 m/s
• T – extra test voor bestendigheid tegen deeltjes op hoge snelheid bij ext-

reme temperaturen
• K – bestendigheid tegen oppervlakteschade die door fijne deeltjes wordt 

veroorzaakt
• N – lens met anticondenseigenschappen
• Uiterst stootvaste polycarbonaatlens

Typeomschrijving: 5X7 overbril
EN-Norm: 166, 170
Mechanische sterkte: F (45m/s)
Kleur van veiligheidslens: Helder
Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat
Gewicht: 37 g
UV-bescherming: 400 nm

Art.nr. VPE 
0687 211 010 1

5X7 overbril
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8.10

Voordelen:
• Tweecomponententechnologie voor uitstekend draagcomfort
• Perfecte ventilatie om de ogen comfortabel te houden
• Grote polycarbonaatlenzen voor een uitstekend zicht van 360 graden
• Geschikt voor brildragers
• Optische kwaliteitsklasse 1
• Brede, gemakkelijk verstelbare rubberen band

Productomschrijving:
De Vision ruimzichtbril biedt geoptimaliseerde producteigenschappen dankzij 
de combinatie van twee verschillende componenten. De flexibele zachte com-
ponent past zich optimaal aan de individuele gezichtsvormen aan. Daardoor 
worden drukplekken voorkomen en sluit de bril rondom volledig af. De robuuste 
harde component waarborgt een buitengewone stabiliteit en biedt een goede 
bescherming. Perfecte ventilatie zorgt ervoor dat de drager zich comfortabel 
voelt. De grote polycarbonaat lenzen bieden voldoende ruimte voor brildragers 
en een uitstekend zicht van 360 graden.

Lenzen
• B - mechanische sterkte, gemiddelde impact - 120 m/s
• T - bescherming tegen deeltjes op hoge snelheid bij extreme temperaturen 

(-5 tot +55 °C)
• N - anticondenseigenschappen
• 
• Frame
• 3 - bescherming tegen druppels
• 9 - gesmolten metalen blijven niet plakken en bestand tegen binnendringen 

van hete vloeistoffen

EN-Norm: 166
Mechanische sterkte: B (120m/s)
Kleur van veiligheidslens: Helder
Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat
Gewicht: 87 g

Art.nr. VPE 
0687 204 010 1

Vision ruimzichtbril

Voordelen:
• Indirecte ventilatie 
• Geschikt voor brildragers
• Optische kwaliteitsklasse 1 
• Verstelbare rubberen band

Productomschrijving:
Flexibele ruimzichtbril met ongekleurde polycarbonaat lenzen

Lenzen
• F - mechanische sterkte, zwakke impact - 45 m/s
• N - anticondenseigenschappen
• 
• Frame
• 3 - bescherming tegen druppels
• 4 - bescherming tegen grote deeltjes

EN-Norm: 166

Ruimzichtbril
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8.11

Mechanische sterkte: F (45m/s)
Kleur van veiligheidslens: Helder
Materiaal van veiligheidslens: Cellulose-acetaat
Gewicht: 70 g

Art.nr. VPE 
0687 204 6

Voordelen:
• Brede lens voor een onbelemmerd zicht
• Montuur met SoftPad-technologie, lengte en schuinte verstelbaar
• Geavanceerd indirect ventilatiesysteem

Toepassingsgebieden:
Dankzij de veelzijdigheid kan de 6X1 ruimzichtbril worden gebruikt voor een 
groot aantal toepassingen — van verspanen en slijpen op de werkbank tot 
werkzaamheden buiten.

Productomschrijving:
De 6X1 veiligheidsbril is zowel comfortabel als licht van gewicht en biedt alle 
voordelen van een ruimzichtbril. De bril kan worden gedragen met een montuur 
of hoofdband, wat de flexibiliteit vergroot en de bril ideaal maakt voor zowel 
kortdurend als langdurig werk. Leverbaar met transparante of getinte lenzen.

• Zachte rubberen randen zonder drukpunten
• Gecertificeerd conform EN 166 classificatie „3“ (bescherming tegen drup-

pels en spatten) en „4“ (bescherming tegen grote stofdeeltjes)
• Krasvaste anticondenscoating „Plus“
• F – mechanische sterkte, zwakke impact – 45 m/s
• T – extra test voor bestendigheid tegen deeltjes op hoge snelheid bij ext-

reme temperaturen
• K – bestendigheid tegen oppervlakteschade die wordt veroorzaakt door 

fijne deeltjes
• N – lens met anticondenseigenschappen
• Uiterst stootvaste polycarbonaatlens

Mechanische sterkte: F (45m/s)
Gewicht: 57 g
UV-bescherming: 380 nm

Art.nr. Typeomschrijving EN-Norm Kleur van veiligheidslens Materiaal van veiligheids-
lens

VPE 

0687 212 010 6X1 166, 170 Helder Polycarbonaat 1
0687 212 020 6X1 166, 170, 172 Grijs Polycarbonaat 1
0687 212 030 RX-correctie-inzetstuk 166, 170 1

6X1 veiligheidsbril
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8.12

Voordelen:
• Met riemlus
• Versterkte rits 
• Extra ruimte voor reservelenzen
• Opvouwbaar om ruimte te besparen

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor alle RECA brillen

Productomschrijving:
Zeer robuust etui met riemlus

Art.nr. VPE 
0687 210 002 1

Brillenetui

Productomschrijving:
Veiligheidsbril in een sportief ontwerp. Comfortabele pasvorm dankzij het 
tweedelige montuur en het zachte neuskussen. Condensvrije en robuuste poly-
carbonaatlenzen.

Lensmarkering:
Helder: 2C-1.2 FT
Grijs: 5-3.1 FT

• Optische klasse 1
• Zeer comfortabel
• Materiaal: PC, TPR
• Toegevoegde T: Bestand tegen snel rondvliegende deeltjes bij extreme 

temperaturen

Mechanische sterkte: F (45m/s)
Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat
Gewicht: 29 g
UV-bescherming: 380 nm

Art.nr. Typeomschrijving EN-Norm Kleur van veiligheidslens VPE 
0687 220 120 Racer 2.0 grijs 166, 172 Grijs 1
0687 220 110 Racer 2.0 transparant 166, 170 Helder 1

Veiligheidsbril Racer 2.0



8

WWW.STEENKIST.NL

8.13

Productomschrijving:
Veiligheidsbril in een modern ontwerp met lenzen die naar achteren doorlopen 
voor meer bescherming aan de zijkant. Een lichtgewicht veiligheidsbril geheel 
gemaakt van polycarbonaat. Zeer goed perifeer zicht.

• Flexibel, geperforeerd montuur voor een drukvrije pasvorm
• Condensvrije polycarbonaatlenzen
• Optische kwaliteitsklasse 1
• Toegevoegde T: Bestand tegen snel rondvliegende deeltjes bij extreme 

temperaturen

Typeomschrijving: Crystal
EN-Norm: 166, 170
Mechanische sterkte: F (45m/s)
Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat
Gewicht: 24 g
UV-bescherming: 380 nm

Art.nr. Kleur van veiligheidslens VPE 
0687 230 120 Grijs 6
0687 230 110 Helder 6

Veiligheidsbril Crystal 

Productomschrijving:
De RX 201 veiligheidsbril is een moderne veiligheidsbril met een breed 
gezichtsveld door de montuurloze lenzen. Het 2C-montuur zorgt voor een 
comfortabele pasvorm. De condensvrije polycarbonaatlenzen bieden optimale 
bescherming voor de ogen.

Lensmarkering:
Helder: 2C-1.2 RECA 1 FT CE
Grijs: 5-3.1 RECA 1 FT CE

• Optische klasse 1
• Zeer comfortabel
• Materiaal: PC, TPR
• Toegevoegde T: Bestand tegen snel rondvliegende deeltjes bij extreme 

temperaturen

Mechanische sterkte: F (45m/s)
Materiaal van veiligheidslens: Polycarbonaat
Gewicht: 28 g
UV-bescherming: 380 nm

Art.nr. Typeomschrijving EN-Norm Kleur van veiligheidslens VPE 
0687 214 020 RX 201 grijs 166, 172 Grijs 1
0687 214 010 RX 201 transparant 166, 170 Helder 1

Veiligheidsbril RX 201
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8.14

Voordelen:
• Uitstekend draagcomfort 
• Zeer lichtgewicht
• Ideaal voor kort of langdurig gebruik
• Stoplichtsysteem voor identificatie van geluiddempend vermogen
• Lengteafstelling
• Gevoerde hoofdband

Toepassingsgebieden:
Universeel bij werken in gebieden waar het dragen van gehoorbescherming 
noodzakelijk is.

Productomschrijving:
De gehoorbeschermingskappen bieden een geluiddempend vermogen van 28 
dB (A). Voorzien van een hoogwaardige stalen beugel voor constante contact-
druk en een tweepunts bevestiging voor optimale
verstelling. Hoogte traploos instelbaar. Ergonomische kappen hebben een zeer 
hoog draagcomfort.

Typeomschrijving: SONOR 28
EN-Norm: 352-1
Kleur: Groen, Zwart
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 28 dB
L-waarde (40): 19 dB
M-waarde (30): 26 dB
H-waarde (20): 29 dB
Gewicht: 210 g

Art.nr. VPE 
0687 300 041 1

SONOR 28 gehoorbeschermingskappen
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8.15

Voordelen:
• Uitstekend draagcomfort 
• Zeer lichtgewicht
• Ideaal voor kort of langdurig gebruik
• Stoplichtsysteem voor identificatie van geluiddempend vermogen
• Lengteafstelling
• Gevoerde hoofdband

Toepassingsgebieden:
Universeel bij werken in gebieden waar het dragen van gehoorbescherming 
noodzakelijk is.

Productomschrijving:
De gehoorbeschermingskappen bieden een geluiddempend vermogen van 30 
dB (A). Voorzien van een hoogwaardige stalen beugel voor constante contact-
druk en een tweepunts bevestiging voor optimale
verstelling. Hoogte traploos instelbaar. Ergonomische kappen hebben een zeer 
hoog draagcomfort. 

Typeomschrijving: SONOR 30
EN-Norm: 352-1
Kleur: Geel, Zwart
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 30 dB
L-waarde (40): 23 dB
M-waarde (30): 28 dB
H-waarde (20): 29 dB
Gewicht: 251 g

Art.nr. VPE 
0687 300 051 1

SONOR 30 gehoorbeschermingskappen
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Voordelen:
• Uitstekend draagcomfort 
• Zeer lichtgewicht
• Ideaal voor kort of langdurig gebruik
• Stoplichtsysteem voor identificatie van geluiddempend vermogen
• Lengteafstelling
• Gevoerde hoofdband

Toepassingsgebieden:
Universeel bij werken in gebieden waar het dragen van gehoorbescherming 
noodzakelijk is.

Productomschrijving:
De gehoorbeschermingskappen bieden een geluiddempend vermogen van 33 
dB (A). Voorzien van een hoogwaardige stalen beugel voor constante contact-
druk en een tweepunts bevestiging voor optimale
verstelling. Hoogte traploos instelbaar. Ergonomische kappen hebben een zeer 
hoog draagcomfort.

Typeomschrijving: SONOR 33
EN-Norm: 352-1
Kleur: Rood, Zwart
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 33 dB
L-waarde (40): 25 dB
M-waarde (30): 31 dB
H-waarde (20): 33 dB
Gewicht: 271 g

Art.nr. VPE 
0687 300 061 1

SONOR 33 gehoorbeschermingskappen

Voordelen:
• Uitstekend draagcomfort 
• Zeer lichtgewicht
• Ideaal voor kort of langdurig gebruik
• Stoplichtsysteem voor identificatie van geluiddempend vermogen
• Lengteafstelling

Toepassingsgebieden:
Universeel bij werken waar het dragen van gehoorbescherming in combinatie 

Productomschrijving:
De gehoorbeschermingskappen voor veiligheidshelmen bieden geluidsbescher-
ming van 29 dB (A) en zijn bevestigd aan de helm met een 30 mm adapter. 
Voorzien van een hoogwaardige stalen beugel voor constante contactdruk en 
een tweepunts bevestiging voor optimale verstelling. Hoogte traploos instel-
baar. Ergonomische kappen hebben een zeer hoog draagcomfort.

Gehoorbeschermingskappen voor SONOR 29H-helm
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met een veiligheidshelm noodzakelijk is. Voor bescherming tegen blootstelling 
aan middelmatig lawaai.

Opmerking:
Geschikt voor helmen met een sleuf van 30 mm.

Typeomschrijving: SONOR 29H
EN-Norm: 352-3
Kleur: Geel, Zwart
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 29 dB
L-waarde (40): 23 dB
M-waarde (30): 27 dB
H-waarde (20): 29 dB
Gewicht: 264 g

Art.nr. VPE 
0687 300 031 1

Voordelen:
• Zeer hoog draagcomfort
• Kunststof frame oneindig verstelbaar
• Brede, comfortabele afdichtkussens
• Gewicht: 169 g

Toepassingsgebieden:
Vermogen geluidsbescherming: SNR 24 dB(A)

Productomschrijving:
Gehoorbeschermingskap met verstelbare hoofdbeugel en zachte oorschelpkus-
sens.

EN-Norm: 352-1
Kleur: Blauw, Zwart
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 24 dB
L-waarde (40): 15 dB
M-waarde (30): 21 dB
H-waarde (20): 28 dB

Art.nr. VPE 
0687 300 001 1

Gehoorbeschermingskap Protec 24
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Voordelen:
• Kinband
• Meermaals herbruikbaar
• Zeer licht en comfortabel
• Gewicht: 11,6 g

Toepassingsgebieden:
Vermogen geluidsbescherming: SNR 24 dB(A)

Opmerking:
Reserveoorpluggen: 10 paar per verpakkingseenheid

Productomschrijving:
Oorpluggen met beugel en vervangbare pluggen

EN-Norm: 352-2
Kleur: Oranje
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 24 dB
L-waarde (40): 18 dB
M-waarde (30): 20 dB
H-waarde (20): 27 dB

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0687 301 002 Oorpluggen met beugel 1
0687 301 003 Reserveoorpluggen 10

Artiflex oorpluggen met beugel

Voordelen:
• Zeer hoog draagcomfort
• 250 paar in dispenser, verpakt per paar in gevoerde dozen

Toepassingsgebieden:
Vermogen geluidsbescherming: SNR 28 dB(A)

Productomschrijving:
Een van de meest gebruikte vormen van gehoorbescherming. Rol het gele 
polymeerschuim tussen de duim en wijsvinger en plaats de oorpluggen dan in 
de oren.

EN-Norm: 352-2
Kleur: Geel
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 28 dB
L-waarde (40): 22 dB
M-waarde (30): 24 dB
H-waarde (20): 30 dB

EAR Classic II oorpluggen
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Art.nr. VPE 
0687 301 001 250

Voordelen:
• Uiterst comfortabel vanwege conische vorm
• Hygiënischer dankzij glad, vuilafstotend oppervlak

Toepassingsgebieden:
Vermogen geluidsbescherming: SNR 38 dB(A)

Opmerking:
Zacht schuim voor een hoog draagcomfort, ideaal voor langer gebruik gedu-
rende de dag. Aanbevolen gebruiksperiode: maximaal één werkdag.

1 eenheid = 1 paar 

Productomschrijving:
Conische oorpluggen gemaakt van PU-schuim bieden een uitstekende geluids-
bescherming en nemen na gebruik hun oorspronkelijke vorm weer aan. De 
conische plug kan comfortabel worden aangebracht, door deze lichtjes tussen 
de duim en wijsvinger te rollen.

EN-Norm: 352-2
Kleur: Groen
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 38 dB
L-waarde (40): 33 dB
M-waarde (30): 36 dB
H-waarde (20): 36 dB

Art.nr. Typeomschrijving Uitvoering VPE 
0687 330 011 Doseerdoos In paren in plastic zak 250
0687 330 111 Navulverpakking Los 250

RECA Flexi oorpluggen
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Voordelen:
• Zeer hoog draagcomfort
• Vier lamellen passend bij de verschillende grootte van het oorkanaal
• Verbindingskoord (niet bevestigd) voorkomt verlies
• Afwasbaar, daardoor hygiënisch en herbruikbaar
• Geleverd per paar in een doorzichtige hygiënische doos met riemclip

Toepassingsgebieden:
Vermogen geluidsbescherming: SNR 30 dB(A)

Productomschrijving:
De voorgevormde oorpluggen met verbindingskoord (niet bevestigd) zijn herb-
ruikbaar en zeer huidvriendelijk. Geleverd in een doorzichtige hygiënische doos 
met riemclip.

EN-Norm: 352-2
Kleur: Groen
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 30 dB
L-waarde (40): 24 dB
M-waarde (30): 27 dB
H-waarde (20): 32 dB

Art.nr. VPE 
0687 320 001 6

Superfit oorpluggen

Voordelen:
• Voldoen aan de aanvullende vereisten met betrekking tot „een signaal 

horen in de constructie van de superstructuur van spoorwegen“ (S), „een 
signaal horen in het verkeer“ (V), „een algemeen waarschuwingssignaal 
horen“ (W) „een signaal horen dat relevant is voor locomotiefbestuurders 
in spoorweginstallaties“ (E)

• Geschikt voor gebruik in zeer lawaaiige omgevingen
• De X-technologie vermindert de druk in het gehoorkanaal en verhoogt het 

draagcomfort

Toepassingsgebieden:
Vermogen geluidsbescherming: 33 dB SNR

Productomschrijving:
Dankzij het compacte en ergonomisch vormgegeven ontwerp zijn de RECA 
Comfort X gehoorbeschermers ook comfortabel voor gebruikers met kleinere 
gehoorkanalen. De RECA Comfort X oordoppen zijn afgesloten, waardoor 
vreemde voorwerpen geen toegang krijgen tot de doppen. Het zachte schuim 
zorgt voor een hoog draagcomfort, zelfs wanneer de gehoorbeschermers lang-
durig worden gedragen. 

Kleinere en krachtige gehoorbeschermers

RECA Comfort X oordoppen
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Opmerking:
Aanbevolen gebruiksperiode: maximaal één werkdag
1 eenheid = 1 paar

EN-Norm: 352-2
Kleur: Oranje
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 33 dB
L-waarde (40): 29 dB
M-waarde (30): 30 dB
H-waarde (20): 33 dB

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0687 330 031 Comfort X dispenser 200
0687 330 131 Comfort X navulverpakking 300

Voordelen:
• Laag-absorberende oordoppen met uitstekende spraakwaarneming
• Voldoen aan de aanvullende vereiste (W) „een algemeen waarschuwings-

signaal horen“
• Vermindert geluiden in het binnenoor
• Heel zacht en comfortabel

Toepassingsgebieden:
Vermogen geluidsbescherming: 24 dB SNR

Opmerking:
Aanbevolen gebruiksperiode: maximaal één werkdag
1 eenheid = 1 paar

Productomschrijving:
De nieuwe vorm van de RECA Comfort Soft-oordoppen vermindert het geluid 
in het binnenoor dat ontstaat bij het dragen van gehoorbescherming. Geïnte-
greerde holtes zorgen voor een groter oppervlak in de richting van het trom-
melvlies. De oordoppen bieden een zachtere akoestiek en absorberen storende 
geluiden - ook zorgen ze voor een uitstekende spraakwaarneming. 

Optimale waarneming van spraak en geluidssignalen

EN-Norm: 352-2
Kleur: Groen
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) (10): 24 dB
L-waarde (40): 18 dB
M-waarde (30): 20 dB
H-waarde (20): 26 dB

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0687 330 041 Comfort Soft dispenser 200
0687 330 141 Comfort Soft navulverpakking 300

RECA Comfort Soft oordoppen
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Voordelen:
• Snel en eenvoudig te vullen door de kantelfunctie
• Geschikt voor muurbevestiging of voor gebruik als een tafeldispenser
• Draaimechanisme met opvangbak voor het afzonderlijk verwijderen van de 

oorpluggen
• Capaciteit: 300 paar

Toepassingsgebieden:
Ideaal voor iedere werkplaats of in productiefaciliteiten.

Opmerking:
Meegeleverde dispenser zonder inhoud

Productomschrijving:
Praktische dispenser voor oorpluggen incl. montagemateriaal en instructies. 

Kleur: Zwart
Hoogte (50): 525 mm
Breedte (60): 170 mm
Diepte (70): 210 mm

Art.nr. VPE 
0687 330 100 1

RECA oorplugdispenser

Voordelen:
• Neusklem voor individuele afstelling om op de neus te passen
• Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
• Comfortabele afdichtlip voor zo veel mogelijk comfort
• Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
• Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
• Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
• Voorgevormde, ergonomische maskervorm voor een betere pasvorm van 

het masker

Toepassingsgebieden:
FFP1: Beschermt tegen niet-giftige en niet-fibrogene deeltjes, vaste deeltjes, 
waterige deeltjes, niet-vluchtige vloeibare deeltjes en aërosolen tot het 4-vou-
dige van de desbetreffende grenswaarde.

Opmerking:

Productomschrijving:
Bekervormig ademmasker met deeltjesfilter, zonder ventiel, gemaakt van 
zachte materialen voor maximaal comfort. Neusklem met flexibele aanpas-
singsmogelijkheden en een afdichtlip in het neusgedeelte voor een optimale 
luchtdichte pasvorm van het masker. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor een 
groter comfort bij het ademen en langere gebruiksperioden met minder vermo-
eidheid.

Bekervormig masker M100 FFP1 NR D
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Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig 
te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke 
stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend 
nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betref-
fende filterklasse.

Uitvoering: Zonder uitademventiel
Filterklasse: FFP1 NR D
EN-Norm: 149:2001 + A1:2009

Art.nr. VPE 
0687 400 101 20

Voordelen:
• Neusklem voor individuele afstelling om op de neus te passen
• Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
• Comfortabele afdichtlip voor zo veel mogelijk comfort
• Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
• Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
• Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
• Voorgevormde, ergonomische maskervorm voor een betere pasvorm van 

het masker

Toepassingsgebieden:
FFP2: Beschermt tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vlo-
eibare deeltjes en (licht) giftige aërosolen tot het 10-voudige van de desbetref-
fende grenswaarde.

Opmerking:
Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig 
te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke 
stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend 
nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betref-
fende filterklasse.

Productomschrijving:
Bekervormig ademmasker met deeltjesfilter, zonder ventiel, gemaakt van 
zachte materialen voor maximaal comfort. Neusklem met flexibele aanpas-
singsmogelijkheden en een afdichtlip in het neusgedeelte voor een optimale 
luchtdichte pasvorm van het masker. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor een 
groter comfort bij het ademen en langere gebruiksperioden met minder vermo-
eidheid.

Uitvoering: Zonder uitademventiel
Filterklasse: FFP2 NR D
EN-Norm: 149:2001 + A1:2009

Art.nr. VPE 
0687 400 102 20

Bekervormig masker M110 FFP2 NR D
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Voordelen:
• Neusklem voor individuele afstelling om op de neus te passen
• Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
• Comfortabele afdichtlip voor zo veel mogelijk comfort
• Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
• Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
• Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
• Voorgevormde, ergonomische maskervorm voor een betere pasvorm van 

het masker

Toepassingsgebieden:
FFP2: Beschermt tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vlo-
eibare deeltjes en (licht) giftige aërosolen tot het 10-voudige van de desbetref-
fende grenswaarde.

Opmerking:
Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig 
te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke 
stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend 
nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betref-
fende filterklasse.

Productomschrijving:
Bekervormig ademmasker met deeltjesfilter en ventiel, gemaakt van zachte 
materialen voor maximaal comfort. Het uitademventiel voor het verlagen van 
de uitademweerstand zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker. 
Neusklem met flexibele aanpassingsmogelijkheden en een afdichtlip in het 
neusgedeelte voor een optimale luchtdichte pasvorm van het masker. Succes-
volle dolomietstoftest (D) voor een groter comfort bij het ademen en langere 
gebruiksperioden met minder vermoeidheid.

Uitvoering: Met uitademventiel
Filterklasse: FFP2 NR D
EN-Norm: 149:2001 + A1:2009

Art.nr. VPE 
0687 400 103 15

Bekervormig masker M111 FFP2 V NR D
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Voordelen:
• Neusklem voor individuele afstelling om op de neus te passen
• Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
• Comfortabele afdichtlip voor zo veel mogelijk comfort
• Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
• Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
• Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
• Voorgevormde, ergonomische maskervorm voor een betere pasvorm van 

het masker

Toepassingsgebieden:
FFP3: Beschermt tegen giftige vaste, waterige en niet-vluchtige vloeibare 
deeltjes, mist, rook, aërosolen, kankerverwekkende stoffen, radioactieve 
stoffen, enzymen en micro-organismen tot het 30-voudige van de desbetref-
fende grenswaarde.

Opmerking:
Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig 
te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke 
stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend 
nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betref-
fende filterklasse.

Productomschrijving:
Bekervormig ademmasker met deeltjesfilter en ventiel, gemaakt van zachte 
materialen voor maximaal comfort. Het uitademventiel voor het verlagen van 
de uitademweerstand zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker. 
Neusklem met flexibele aanpassingsmogelijkheden en een afdichtlip rondom 
voor een optimale luchtdichte pasvorm. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor 
een groter comfort bij het ademen en langere gebruiksperioden met minder 
vermoeidheid. 4-puntsbevestiging voor een goede pasvorm van maskers.

Uitvoering: Met uitademventiel
Filterklasse: FFP3 NR D
EN-Norm: 149:2001 + A1:2009

Art.nr. VPE 
0687 400 104 5

Bekervormig masker M120 FFP3 V NR D
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Voordelen:
• Geïntegreerde neusklem voor persoonlijke en goede pasvorm
• Comfortabele afdichtlip voor veel comfort en betrouwbare luchtdichte 

pasvorm
• Hygiënisch individueel verpakt
• Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
• Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
• Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
• Smalle maskervorm, vereist weinig ruimte
• Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
• Zeer licht
• Hydrofobe coating

Toepassingsgebieden:
FFP1: Beschermt tegen niet-giftige en niet-fibrogene deeltjes, vaste deeltjes, 
waterige deeltjes, niet-vluchtige vloeibare deeltjes en aërosolen tot het 4-vou-
dige van de desbetreffende grenswaarde.

Opmerking:
Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig 
te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke 
stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend 
nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betref-
fende filterklasse.

Productomschrijving:
Vouwmasker met deeltjesfilter, zonder ventiel, gemaakt van zachte materialen 
voor maximaal comfort. Geïntegreerde neusklem met flexibele aanpassingsmo-
gelijkheden en een afdichtlip in het neusgedeelte voor een optimale luchtdichte 
pasvorm van het masker. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor een groter com-
fort bij het ademen en langere gebruiksperioden met minder vermoeidheid.

Uitvoering: Zonder uitademventiel
Filterklasse: FFP1 NR D
EN-Norm: 149:2001 + A1:2009

Art.nr. VPE 
0687 400 105 20

Vouwmasker M200, FFP1 NR D
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Voordelen:
• Geïntegreerde neusklem voor persoonlijke en goede pasvorm
• Comfortabele afdichtlip voor veel comfort en betrouwbare luchtdichte 

pasvorm
• Hygiënisch individueel verpakt
• Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
• Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
• Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
• Smalle maskervorm, vereist weinig ruimte
• Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
• Zeer licht
• Hydrofobe coating

Toepassingsgebieden:
FFP2: Beschermt tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vlo-
eibare deeltjes en (licht) giftige aërosolen tot het 10-voudige van de desbetref-
fende grenswaarde.

Opmerking:
Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig 
te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke 
stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend 
nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betref-
fende filterklasse.

Productomschrijving:
Vouwmasker met deeltjesfilter, zonder ventiel, gemaakt van zachte materialen 
voor maximaal comfort. Geïntegreerde neusklem met flexibele aanpassingsmo-
gelijkheden en een afdichtlip in het neusgedeelte voor een optimale luchtdichte 
pasvorm van het masker. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor een groter com-
fort bij het ademen en langere gebruiksperioden met minder vermoeidheid.

Uitvoering: Zonder uitademventiel
Filterklasse: FFP2 NR D
EN-Norm: 149:2001 + A1:2009

Art.nr. VPE 
0687 400 106 20

Vouwmasker M210, FFP2 NR D
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Voordelen:
• Geïntegreerde neusklem voor persoonlijke en goede pasvorm
• Comfortabele afdichtlip voor veel comfort en betrouwbare luchtdichte 

pasvorm
• Hygiënisch individueel verpakt
• Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
• Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
• Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
• Smalle maskervorm, vereist weinig ruimte
• Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
• Zeer licht
• Hydrofobe coating

Toepassingsgebieden:
FFP2: Beschermt tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vlo-
eibare deeltjes en (licht) giftige aërosolen tot het 10-voudige van de desbetref-
fende grenswaarde.

Opmerking:
Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig 
te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke 
stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend 
nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betref-
fende filterklasse.

Productomschrijving:
Vouwmasker met deeltjesfilter en ventiel, gemaakt van zachte materialen voor 
maximaal comfort. Het uitademventiel voor het verlagen van de uitademweer-
stand zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker. Geïntegreerde 
neusklem met flexibele aanpassingsmogelijkheden en een afdichtlip in het 
neusgedeelte voor een optimale luchtdichte pasvorm van het masker. Succes-
volle dolomietstoftest (D) voor een groter comfort bij het ademen en langere 
gebruiksperioden met minder vermoeidheid.

Uitvoering: Met uitademventiel
Filterklasse: FFP2 NR D
EN-Norm: 149:2001 + A1:2009

Art.nr. VPE 
0687 400 107 15

Vouwmasker M211, FFP2 V NR D
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Voordelen:
• Geïntegreerde neusklem voor persoonlijke en goede pasvorm
• Comfortabele afdichtlip voor veel comfort en betrouwbare luchtdichte 

pasvorm
• Hygiënisch individueel verpakt
• Geproduceerd zonder gevaarlijke stoffen
• Zachte materialen om drukpunten te voorkomen
• Geen metalen klemmen, voorkomt huidirritatie
• Smalle maskervorm, vereist weinig ruimte
• Flexibele, verstelbare hoofdband voor persoonlijke pasvorm
• Zeer licht
• Hydrofobe coating

Toepassingsgebieden:
FFP3: Beschermt tegen giftige vaste, waterige en niet-vluchtige vloeibare 
deeltjes, mist, rook, aërosolen, kankerverwekkende stoffen, radioactieve 
stoffen, enzymen en micro-organismen tot het 30-voudige van de desbetref-
fende grenswaarde.

Opmerking:
Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig 
te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke 
stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend 
nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betref-
fende filterklasse.

Productomschrijving:
Vouwmasker met deeltjesfilter en ventiel, gemaakt van zachte materialen voor 
maximaal comfort. Het uitademventiel voor het verlagen van de uitademweer-
stand zorgt voor aangenaam draagcomfort van het masker. Geïntegreerde 
neusklem met flexibele aanpassingsmogelijkheden en een afdichtlip rondom 
voor een optimale luchtdichte pasvorm. Succesvolle dolomietstoftest (D) voor 
een groter comfort bij het ademen en langere gebruiksperioden met minder 
vermoeidheid. Verstelbare hoofdband voor stevige pasvorm.

Uitvoering: Met uitademventiel
Filterklasse: FFP3 NR D
EN-Norm: 149:2001 + A1:2009

Art.nr. VPE 
0687 400 108 10

Vouwmasker M220, FFP3 V NR D

Productomschrijving:
Lichtgewicht met lage ademweerstand, comfortabel te dragen.

>EN 14683 Type I — BFE (bacteriële filtratie-efficiëntie) {1}{2} 95%
CE-conform en voldoet aan richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG

Materiaal:
PP/polypropyleen
Metalen neusklem
Latexvrije oorlussen

Afmetingen: 9,5 cm x 17,5 cm

Gezichtsmasker 3-laags type I - mondbescherming

Vervolg volgende pagina
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Opmerking:
Beschikbaar zolang de voorraad strekt!

{3}Belangrijk:{4}
Dit product biedt geen bescherming tegen stof dat wordt geproduceerd 
tijdens handmatige werkzaamheden (zoals zaagsel, slijpstof, enz.) en het 
gebruik ervan voor dergelijke doeleinden kan een gezondheidsrisico met 
zich meebrengen. Deze OP-maskers fungeren als een eenvoudige mond- en 
neusbescherming en voldoen niet aan de eisen van de PBM-voorschriften voor 
adembescherming. Deze maskers worden gewoonlijk gedragen door medisch 
personeel om patiënten tijdens de behandeling te beschermen.

Art.nr. VPE 
0687 400 916 25

Opmerking:
Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig 
te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke 
stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend 
nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betref-
fende filterklasse.

Productomschrijving:
Drielaags neus- en mondbescherming
Lichtgewicht met lage ademweerstand, comfortabel te dragen.

EN 14683 Type II — BFE (bacteriële filtratie-efficiëntie) > 98%
Bestand tegen vloeistofspatten
CE-conform en voldoet aan richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG

Materiaal:
PP/polypropyleen
Metalen neusclip
Latexvrije oorlussen geïsoleerd met katoen

Maat: universeel

Let op:
Dit product biedt geen bescherming tegen stof dat wordt geproduceerd 
tijdens handmatige werkzaamheden (zoals zaagsel, slijpstof, enz.) en het 
gebruik ervan voor dergelijke doeleinden kan een gezondheidsrisico met 
zich meebrengen. Deze OP-maskers fungeren als een eenvoudige mond- en 
neusbescherming en voldoen niet aan de eisen van de PBM-voorschriften voor 
adembescherming. Deze maskers worden gewoonlijk gedragen door medisch 
personeel om patiënten tijdens de behandeling te beschermen.

Art.nr. VPE 
0687 400 910 50

Gezichtsmasker 3-laags type II - mondbescherming
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Toepassingsgebieden:
FFP2: Beschermt tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vlo-
eibare deeltjes en (licht) giftige aërosolen tot het 10-voudige van de desbetref-
fende grenswaarde.

Opmerking:
Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig 
te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke 
stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend 
nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betref-
fende filterklasse.

Productomschrijving:
Deeltjesmasker FFP2 NR, beschermt tegen deeltjes tot 10 keer de TLV-waarde, 
dankzij het voorgevormde masker kan het snel worden aangebracht, met het 
flexibele neusstuk kan het masker perfect worden aangepast aan de vorm van 
het gezicht, innovatief filtermedium voor een betere bescherming en een lage 
ademweerstand, geschikt voor het dragen met veiligheidsbril

Uitvoering: Geen ventiel
Filterklasse: FFP2 NR D
EN-Norm: 149:2001 + A1:2009

Art.nr. VPE 
0687 400 901 20

Ademmasker FFP2 NR D 1811 zonder ventiel

Toepassingsgebieden:
FFP2: Beschermt tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vlo-
eibare deeltjes en (licht) giftige aërosolen tot het 10-voudige van de desbetref-
fende grenswaarde.

Opmerking:
Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig 
te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke 
stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend 
nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betref-
fende filterklasse. Niet gebruiken voor medische doeleinden!

Productomschrijving:
Deeltjesmasker FFP2 NR, beschermt tegen deeltjes tot 10 keer de TLV-waarde, 
dankzij het voorgevormde masker kan het snel worden aangebracht, met het 
flexibele neusstuk kan het masker perfect worden aangepast aan de vorm van 
het gezicht, innovatief filtermedium voor een betere bescherming en een lage 
ademweerstand, geschikt voor het dragen met veiligheidsbril

Uitvoering: Geen ventiel
Filterklasse: FFP2 NR D
EN-Norm: 149:2001 + A1:2009

Art.nr. VPE 
0687 400 904 20

Ademmasker FFP2 NR D zonder ventiel
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Toepassingsgebieden:
FFP2: Beschermt tegen vaste deeltjes, waterige deeltjes, niet-vluchtige vlo-
eibare deeltjes en (licht) giftige aërosolen tot het 10-voudige van de desbetref-
fende grenswaarde.

Opmerking:
Let op! De gebruiksvoorbeelden zijn niet gewaarborgd compleet of nauwkeurig 
te zijn. Door permanent onderzoek en continue experimenten over schadelijke 
stoffen en de effecten ervan op het menselijke lichaam, ontstaan voortdurend 
nieuwe inzichten en classificaties en een nieuwe indeling hiervan in de betref-
fende filterklasse.

Productomschrijving:
Deeltjesmasker FFP2 NR met ventiel, beschermt tegen deeltjes tot 10 keer de 
TLV-waarde, uitademventiel voor maximaal ademhalingscomfort, dankzij het 
voorgevormde masker kan het snel worden aangebracht, met het flexibele 
neusstuk kan het masker perfect worden aangepast aan de vorm van het 
gezicht, innovatief filtermedium voor een betere bescherming en een lage 
ademweerstand, geschikt voor het dragen met veiligheidsbril

Uitvoering: Met ventiel
Filterklasse: FFP2 NR D
EN-Norm: 149:2001 + A1:2009

Art.nr. VPE 
0687 400 902 10

Ademmasker FFP2 V NR D 1812 met ventiel

Voordelen:
• Extreem slijtvast voor het werken met stenen, ijzer, metalen platen en hout
• Goede weerstand t.a.v. snijden en doorboren
• Zeer scheurbestendig en slijtvast en wasbaar
• Naadloos gebreid en anatomisch gevormd voor een uitstekende pasvorm en 

superieur comfort

Toepassingsgebieden:
Voor stucwerk en andere zware mechanische belastingen in de bouw en civiele 
techniek, vuilnisinzameling, glasrecyling en metaalbewerking.

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Deze naadloos rondgebreide beschermende handschoen heeft een zeer robu-
uste latexcoating en is de ideale begeleider voor ruwe werkzaamheden. Een 
ruitvormige oppervlakpatroon zorgt voor hoge mechanische belastbaarheid en 
een stevige grip.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3142X

Voor grove werkzaamheden onder zware mechanische belasting

Maat: 10
EN-Norm: 388, 420

Handschoenen voor stucwerk
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Materiaal coating: Latex
Materiaal drager: Katoen/nylon
Kleur: Wit, Oranje
Steken/Gauge: 10
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering

Art.nr. VPE 
0687 703 010 12

Voordelen:
• Goede grip op oliehoudende voorwerpen
• Olieafstotend
• Uitstekende vingermobiliteit
• Robuust en flexibel

Toepassingsgebieden:
• Montagewerkzaamheden in werktuigbouw
• Monteren/invoeren van onderdelen in metaalproductielijnen
• Onderhoudswerkzaamheden
• Eerste montage van lichtgewichtonderdelen
• Stansen van lichte, kleine metalen onderdelen

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
De Flexlite oliebeschermende handschoen heeft een zeer robuuste dubbele 
nitrilcoating. De 
onderlaag is een gladde, dichte nitrillaag met de noodzakelijke ondoordring-
baarheid en afstotende kwaliteit die nodig is voor het werken met olieachtige 
vloeistoffen. 
De coating aan de bovenzijde is een duurzame slipvrije nitrilcoating die zorgt 
voor een goede grip op olieachtige voorwerpen. 
Deze twee coatings in combinatie met een stabiele polyamide voering zorgen 
voor een hoogwaardige, comfortabele en flexibele beschermende handschoen 
voor alle taken die in een olieachtige omgeving worden uitgevoerd. 

EN 388:2016 — prestatieniveau 4121X

EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: Nitril
Materiaal drager: Polyamide
Kleur: Grijs, Zwart
Steken/Gauge: 15
Categorie: 2

RECA Flexlite-olie

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 928 008 8 Rood 12
0687 928 009 9 Purper 12
0687 928 010 10 Zwart 12
0687 928 011 11 Blauw 12

Voordelen:
• Zacht en flexibel voor comfortabel, vermoeiingsvrij dragen
• Rondgebreid en anatomisch gevormd
• Zeer goede tastgevoeligheid en langdurig comfort 
• Zeer hoge slijtvastheid en mechanische belastbaarheid
• Huidvriendelijk, ademend
• Verschillend gekleurde naden om tussen de maten te differentiëren
• EN 388 — hoge mechanische belastbaarheid
• EN 407 — kortdurend hittebestendig tot 100 °C (min. 15 sec.)
• EN 511 — extra isolerende eigenschappen tegen de kou

Toepassingsgebieden:
Voor behandeling van grove, hoekige en warme (metalen) onderdelen. Biedt 
ook een goede grip in olieachtige omgevingen. Ook geschikt voor industrie, 
productie, eindmontage en handmatige bouwwerkzaamheden.

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Thermisch isolerende, vlokkige polyamidehandschoenen met een vloeistofwe-
rende, olie- en vetbestendige nitrilschuimcoating bij de palmen, duimen en vin-
gertoppen. Extra nitrilnoppen voor een optimale grip van gladde voorwerpen, 
zelfs bij olieachtige omstandigheden.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4131X
EN 407:2004 — prestatieniveau X1XXXX
EN 511:2006 — prestatieniveau X1X

EN-Norm: 388, 511, 407, 420
Materiaal coating: Nitrilschuim met stippen
Materiaal drager: Polyamide/acryl-wol
Steken/Gauge: 13
Categorie: 2
Kleur: Groen, Zwart
Binnenafwerking: Opgeruwd

RECA Flexlite Plus beschermende handschoenen
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Art.nr. Maat (Größe) Zoomkleur VPE 
0687 927 008 8 Rood 12
0687 927 009 9 Purper 12
0687 927 010 10 Zwart 12
0687 927 011 11 Blauw 12

Voordelen:
• Innovatieve Polyflex-coating
• Geschikt voor aanraakschermen
• Uitstekende grip 
• Goedgekeurd voor voedselverwerking
• Zeer comfortabel
• Uitstekende pasvorm
• Ademend

Toepassingsgebieden:
Voor het hanteren van kleine tot middelgrote componenten, assemblagewerk-
zaamheden, nabewerking en het werken met displays met touchscreen, evenals 
verpakkingstaken in de voedingsmiddelenindustrie, de logistiek van de levens-
middelenindustrie en het gebruik in werkplaatsen.

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
De innovatieve beschermende handschoen Flexlite Touch is voorzien van de 
nieuwe Polyflex polymeercoating en garandeert een uitstekende slijtvastheid 
en een hoge duurzaamheid onder mechanische belastingen. 
De Polyflex-coating is geschikt voor het werken met AANRAAKSCHERMEN en 
is ideaal voor gebruikers die met smartphones of andere apparaten met een 
aanraakscherm moeten werken zonder hun handschoenen uit te doen. 
De hoogwaardige polyamide voering garandeert een optimale pasvorm en dit 
zorgt, samen met de uitzonderlijke tastgevoeligheid, voor een uitstekende grip 
op zowel natte als droge objecten.
Goedgekeurd voor het verwerken van levensmiddelen (voldoet aan de FDA-
vereisten voor voedselverwerking 21 CFR 177).

EN 388:2016 — prestatieniveau 4131X

EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: Polymeer
Materiaal drager: Polyamide/elastaan
Kleur: Groen, Zwart
Steken/Gauge: 15
Categorie: 2
Binnenafwerking: 0 - Niet van toepassing

RECA Flexlite Touch

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 924 007 7 Geel 12
0687 924 008 8 Rood 12
0687 924 009 9 Purper 12
0687 924 010 10 Zwart 12
0687 924 011 11 Blauw 12

Voordelen:
• Rond gebreid en anatomisch gevormd voor comfortabel, vermoeiingsbes-

tendig dragen
• Vloeistofwerende, olie- en vetbestendige PU/nitrilschuimcoating bij de 

palmen, duimen en vingertoppen
• Zeer goede tastgevoeligheid en langdurig comfort zonder transpiratie 

dankzij ademende, volledige coating
• Noppen voor een optimale grip van gladde voorwerpen, zelfs bij olieachtige 

omstandigheden
• Zeer hoge slijtvastheid en mechanische belastbaarheid
• Huidvriendelijk, ademend
• Verschillend gekleurde naden om tussen de maten te differentiëren

Toepassingsgebieden:
Voor universeel gebruik zelfs onder olieachtige omstandigheden in de metaal-
bewerking, bij constructie-, installatie- en montagewerk, in de tuin- en land-
bouw, op bouwplaatsen en industrie, voor bijv. montage-, reparatie-, trans-
port-, inpak- en magazijnwerkzaamheden

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Universele montagehandschoenen gemaakt van nylon-spandex met een micro-
poreuze PU/nitrilschuimcoating op waterbasis en extra nitrilnoppen. Zeer hoge 
slijtvastheid en uitstekende pasvorm. Uitstekend bestand tegen oliën en vetten 
en biedt optimale grip.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4121X

EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: Nitrilschuim met stippen
Materiaal drager: Polyamide/elastaan
Kleur: Groen, Zwart
Steken/Gauge: 15
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering

Art.nr. Maat (Größe) Zoomkleur VPE 
0687 926 007 7 Geel 12
0687 926 008 8 Rood 12

RECA Flexlite Grip werkhandschoenen
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Art.nr. Maat (Größe) Zoomkleur VPE 
0687 926 009 9 Purper 12
0687 926 010 10 Zwart 12
0687 926 011 11 Blauw 12

Voordelen:
• Goed passend en zeer elastisch
• Anatomisch gevormd voor comfortabel, vermoeiingsvrij dragen
• Vloeistofafstotende, olie- en vetbestendige coating van polyurethaan/

nitrilschuim
• Zeer goede tastgevoeligheid
• Zeer hoge slijtvastheid en mechanische belastbaarheid
• Huidvriendelijk, ademend
• Verschillend gekleurde naden om tussen de maten te differentiëren

Toepassingsgebieden:
Voor universeel gebruik zelfs onder olieachtige omstandigheden in de metaal-
bewerking, bij constructie-, installatie- en montagewerk, in de tuin- en land-
bouw, op bouwplaatsen en industrie, voor bijv. montage-, reparatie-, trans-
port-, inpak- en magazijnwerkzaamheden

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Universele montagehandschoenen gemaakt van nylon-spandex met palmen 
met een microporeuze PU/nitrilschuimcoating op waterbasis. Zeer hoge slijt-
vastheid en uitstekende pasvorm. Uitstekend bestand tegen oliën en vetten en 
biedt optimale grip.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4121X

EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: Nitrilschuim/polyurethaan op waterbasis
Materiaal drager: Polyamide/elastaan
Kleur: Groen, Zwart
Steken/Gauge: 15
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 925 007 7 Geel 12
0687 925 008 8 Rood 12
0687 925 009 9 Purper 12
0687 925 010 10 Zwart 12
0687 925 011 11 Blauw 12

RECA Flexlite beschermende handschoenen
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Voordelen:
• Ademend
• Antislip en schuurbestendig, zeer goede tastgevoeligheid
• Zeer flexibel, optimale pasvorm, uitstekend draagcomfort
• Verschillende gekleurde manchetten om tussen de maten te differentiëren
• Verpakt per paar in folie

Toepassingsgebieden:
Speciaal ontworpen voor werk waarbij tastgevoeligheid en grip belangrijk is, 
zoals in de industrie, kleine onderdelen en productie-assemblage, installatie, 
handwerkzaamheden.

Opmerking:
Nylon weefsel met PU-coating

Productomschrijving:
Witte fijngebreide polyamidehandschoenen met PU-coating bij de palmen en 
vingertoppen.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3131X

EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: Polyurethaan
Materiaal drager: Nylon
Steken/Gauge: 13
Categorie: 2
Kleur: Wit
Binnenafwerking: Zonder voering

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 912 007 7 Geel 12
0687 912 008 8 Rood 12
0687 912 009 9 Purper 12
0687 912 010 10 Zwart 12

PU-montagehandschoenen voor monteurs
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Voordelen:
• Ademend
• Antislip en schuurbestendig, zeer goede tastgevoeligheid
• Vuilbestendig
• Zeer flexibel, optimale pasvorm, uitstekend draagcomfort
• Verschillende gekleurde manchetten om tussen de maten te differentiëren

Toepassingsgebieden:
Speciaal ontworpen voor werk waarbij tastgevoeligheid en grip belangrijk is, 
zoals in de industrie, kleine onderdelen en productie-assemblage, installatie, 
handwerkzaamheden.

Opmerking:
Nylon weefsel met PU-coating

Productomschrijving:
Zwart/groene fijngebreide polyamidehandschoenen met PU-coating bij de 
palmen en vingertoppen.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3131X

EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: Polyurethaan
Materiaal drager: Nylon
Steken/Gauge: 13
Categorie: 2
Kleur: Groen, Zwart
Binnenafwerking: Zonder voering

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 913 007 7 Geel 12
0687 913 008 8 Rood 12
0687 913 009 9 Purper 12
0687 913 010 10 Zwart 12

PU-montagehandschoenen voor monteurs
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Voordelen:
• Speciale oppervlaktebehandeling voor een uitstekende grip en goede tast-

gevoeligheid
• Gemaakt van polyestervezels — slijt- en scheurvast en wasbaar
• Naadloos gebreid en anatomisch gevormd, voor een uitstekende pasvorm 

en superieur comfort
• Signaalgeel voor goed zicht, zelfs bij slecht zicht

Toepassingsgebieden:
Montage, automobielindustrie en machinebouw, bouw en civiele techniek, 
hovenierswerk, onderhoudswerkzaamheden, ontvangen en verzenden van 
voorraad, algemene werkzaamheden

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Fijngebreide montagehandschoenen gemaakt van polyester met coating van 
latexschuim op de palmen voor optimale grip op natte en droge oppervlakken. 
De briljantgele voering zorgt voor optimale zichtbaarheid en meer veiligheid 
tijdens het werken.

EN 388:2016 — prestatieniveau 2131X

EN-Norm: 420, 388
Materiaal coating: Latexschuim
Materiaal drager: Polyester
Kleur: Briljantgeel
Steken/Gauge: 13
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 918 108 8 Rood 12
0687 918 109 9 Purper 12
0687 918 110 10 Zwart 12
0687 918 111 11 Blauw 12

RECA beschermende handschoen latex Hi-Viz
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Voordelen:
• Uitstekende grip bij natte en droge omstandigheden met goede tastgevo-

eligheid
• Hoge mechanische belastbaarheid
• Zeer zacht, comfortabel en flexibel door het naadloos gebreide nylon-

weefsel
• Huidvriendelijk, ademend
• Verschillend gekleurde naden om tussen de maten te differentiëren

Toepassingsgebieden:
Voor universeel gebruik in de montage- en machine-industrie, in interieurbouw, 
voor inpak- en magazijnwerkzaamheden, in tuin- en landbouw, op bouw-
plaatsen en voor lichte tot middelzware werkzaamheden in de bouw

Opmerking:
Nylonweefsel met gestructureerde latex krimpcoating

Productomschrijving:
Hoogwaardige polyamide gebreide handschoenen met een robuuste latexcoa-
ting en speciale oppervlakstructuur. De handschoenen kenmerken zich door de 
perfecte pasvorm en uitstekende grip. 

EN 388:2016 — prestatieniveau 3131X

EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: Natuurrubber met kreukeffect
Materiaal drager: Polyamide
Kleur: Groen, Zwart
Steken/Gauge: 13
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 936 008 8 Rood 12
0687 936 009 9 Purper 12
0687 936 010 10 Zwart 12
0687 936 011 11 Blauw 12

RECA Latex Grip universele handschoenen
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Voordelen:
• Ademend door open rug
• Slijtvast
• Goede tastgevoeligheid en goede pasvorm

Toepassingsgebieden:
Montage- en machine-industrie, glas- en metaalindustrie, inpak- en transport-
werkzaamheden, hoveniers, landbouw- en bosbouwmachines

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Beschermende handschoen van nitril met 3/4 nitrilcoating op katoenen rug-
weefsel. Olie- en waterbestendig door de nitrilcoating bij de palmen, duimen 
en vingers.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4111X

Uiterst populair model

Maat: 10
EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: Nitril
Materiaal drager: Katoen
Kleur: Geel, Natuurlijk
Steken/Gauge: 0 - Niet van toepassing
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering

Art.nr. VPE 
0687 702 010 12

Beschermende handschoenen van nitril
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Voordelen:
• Hoogwaardige en stabiele nitrilcoating
• Ademend dankzij open handruggen
• Slijtvast
• Stoot water, olie en vet af
• Zeer goede droge grip

Toepassingsgebieden:
Voor lichte tot gemiddelde belastingen, reparatie- en onderhoudswerk, 
bouwsector, automobielindustrie, auto- en vrachtwagenonderhoud, sanitaire 
installaties en transportindustrie.

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Premiumkwaliteit beschermende handschoenen van nitril met 3/4 nitrilcoating 
op hoogwaardig katoenen draagweefsel. Olie- en waterbestendig door de 
nitrilcoating bij de palmen, duimen en vingers. Zeer comfortabel te dragen en 
uiterst robuust.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3111X

EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: Nitril
Materiaal drager: Katoen-interlock
Kleur: Geel
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering

Art.nr. Maat VPE 
0687 906 108 8 12
0687 906 109 9 12
0687 906 110 10 12
0687 906 111 11 12

Nitril Top beschermende handschoen
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Voordelen:
• Premiumkwaliteit
• Extreem gevoelig, als een tweede huid
• Uitstekend draagcomfort
• Ergonomische pasvorm
• Öko-Tex getest op schadelijke stoffen
• DMF getest
• Vuilbestendig
• Ademend

Toepassingsgebieden:
De handschoenen zijn met name geschikt voor het werken met lichte lasten in 
droge en licht olieachtige omgevingen. Ideaal voor precisiewerk, eenvoudige 
montagewerkzaamheden, verpakken en (inspectie)werkzaamheden in de elek-
trische industrie.

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Uiterst lichte montagehandschoenen gemaakt van 18 G fijngebreide polyamide 
met dunne PU-coating, voelt aan als een tweede huid. De PU Soft is te her-
kennen aan het uitstekende draagcomfort, de perfecte ergonomische pasvorm 
en de optimale tastgevoeligheid. PU-coating op palmen en vingertoppen. Geen 
schurende naden, om huidirritatie te voorkomen.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3121X

Ongekend comfort, flexibiliteit en bewegingsvrijheid

EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: Polyurethaan
Materiaal drager: Polyamide
Kleur: Zwart
Steken/Gauge: 18
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 915 006 12
0687 915 007 7 Geel 12
0687 915 008 8 Rood 12
0687 915 009 9 Purper 12
0687 915 010 10 Zwart 12
0687 915 011 11 Blauw 12

RECA PU Soft beschermende handschoenen
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Voordelen:
• Optimale ventilatie
• Zeer hoog draagcomfort
• Goede pasvorm
• Uitstekende bewegingsvrijheid en flexibiliteit

Toepassingsgebieden:
• Mechanische industrie/automobielindustrie: Hanteren en sorteren van 

kleine onderdelen met scherpe randen, hanteren van plaatstaal
• Constructie (metaalwerkers, slotenmakers): Hanteren/construeren van 

metalen constructies, hanteren van plaatmetaal, installeren en repareren 
van deursloten

• Glasindustrie: Werken met glaspanelen
• Industrieel onderhoud: Onderhoud met risico op snijden, mechanisch 

onderhoud

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Hoogwaardige snijbeschermende handschoenen met grijze PU-coating. 
Snijbescherming klasse C

Universele, zeer comfortabele snijbescherming voor droge 
omgevingen

EN-Norm: 420, 388
Materiaal coating: Polyurethaan
Materiaal drager: Polyethyleen/polyester/glasvezel/spandex/nylon met hoge 
dichtheid
Kleur: Grijs, Gevlekt Grijs
Steken/Gauge: 13
Categorie: 2

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 932 207 7 Geel 12
0687 932 208 8 Rood 12
0687 932 209 9 Purper 12
0687 932 210 10 Zwart 12
0687 932 211 11 Blauw 12

RECA snijbestendige veiligheidshandschoenen PROTECT 201
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Voordelen:
• Optimale ventilatie
• Zeer hoog draagcomfort
• Goede pasvorm
• Uitstekende bewegingsvrijheid en flexibiliteit

Toepassingsgebieden:
• Mechanische industrie/automobielindustrie: Installatie van plaatstaal, 

snijden van aluminium strips en plaatstaal, hanteren van plaatstaal, metaal-
bewerking

• Constructie: Constructie van staalconstructies
• Metaalindustrie (metaalwerkers, slotenmakers): Hanteren/constructie van 

metalen constructies
• Glasindustrie: Werken met glaspanelen
• Industriële machines/metaalbewerking: Hanteren van zwaar plaatstaal, 

onderhoud met risico op snijden
• Industrieel onderhoud: Mechanisch onderhoud

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Hoge snijbescherming, met zwarte PU-coating - geen compromis tussen com-
fort, soepelheid en ventilatie.
Snijbescherming klasse D

Hoge bescherming tegen snijden en duurzaamheid voor een 
droge omgeving

EN-Norm: 420, 388
Materiaal coating: Polyurethaan
Materiaal drager: HDPE/polyester/staal/basalt/elastaan/polyamide
Kleur: Zwart, Gevlekt Grijs
Steken/Gauge: 13
Categorie: 2

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 932 307 7 Geel 12
0687 932 308 8 Rood 12
0687 932 309 9 Purper 12
0687 932 310 10 Zwart 12
0687 932 311 11 Blauw 12

RECA snijbestendige veiligheidshandschoenen PROTECT 202
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Voordelen:
• Uitstekende pasvorm
• Zeer hoog draagcomfort
• Duimversterking voor meer duurzaamheid
• Signaalkleur voor betere zichtbaarheid.
• Uitstekende bewegingsvrijheid en flexibiliteit
• Zeer goede ventilatie

Toepassingsgebieden:
• Mechanische industrie/automobielindustrie: Werken met plaatstaal, olie-

achtige machineonderdelen, hanteren en sorteren van kleine onderdelen 
met scherpe randen

• Glasindustrie: Werken met glaspanelen
• Andere sectoren: Onderhoudswerkzaamheden
• Mechanische industrie: Onderhoudswerkzaamheden in natte omgevingen 

(water, oliën, vetten, koolwaterstoffen), snijden, stansen en stempelen

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Zeer hoogwaardige snijbestendige handschoenen van speciaal garen voor 
maximaal comfort en flexibiliteit. Speciale zwarte nitrilschuimcoating met 
SOFT-GRIP-technologie. Extra duimversterking voor meer duurzaamheid.
Kleuridentificatie voor meer veiligheid.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4X42C

Hoge bescherming tegen snijden, grip en soepelheid in droge en 
licht olieachtige werkgebieden

EN-Norm: 420, 388
Materiaal coating: Nitrilschuim
Materiaal drager: Hoogwaardige polyethyleen/nylon/spandex
Kleur: Zwart, Lichtgevend helderoranje RAL 2007
Steken/Gauge: 15
Categorie: 2

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 932 408 8 Rood 6
0687 932 409 9 Purper 6
0687 932 410 10 Zwart 6
0687 932 411 11 Blauw 6

RECA snijbestendige handschoen PROTECT 301
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Voordelen:
• Zeer hoge snijbescherming - klasse E
• Uitstekende pasvorm
• Zeer hoog draagcomfort
• Signaalkleur voor betere zichtbaarheid.
• Uitstekende bewegingsvrijheid en flexibiliteit
• Zeer goede ventilatie

Toepassingsgebieden:
• Mechanische industrie/automobielindustrie: Werken met plaatstaal, olie-

achtige machineonderdelen, hanteren en sorteren van kleine onderdelen 
met scherpe randen

• Glasindustrie: Werken met glaspanelen
• Andere sectoren: Onderhoudswerkzaamheden
• Mechanische industrie: Onderhoudswerkzaamheden in natte omgevingen 

(water, oliën, vetten, koolwaterstoffen), snijden, stansen en stempelen

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Zeer hoogwaardige snijbestendige handschoenen van speciaal garen voor 
maximaal comfort en flexibiliteit. Speciale zwarte nitrilschuimcoating met 
SOFT-GRIP-technologie. Kleuridentificatie voor meer veiligheid. Snijbestendig 
en oliebestendig voor optimale handbescherming tegen snijrisico‘s en olie

EN 388:2016 — prestatieniveau 4X42E

Zeer hoge snijbescherming en veiligheid in droge en licht olie-
achtige werkgebieden

EN-Norm: 420, 388
Materiaal coating: Nitrilschuim
Materiaal drager: Hoogwaardige polyethyleen/glasvezel/staalvezel
Kleur: Zwart, Briljantgeel
Steken/Gauge: 13
Categorie: 2

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 932 508 8 Rood 6
0687 932 509 9 Purper 6
0687 932 510 10 Zwart 6
0687 932 511 11 Blauw 6

RECA snijbestendige handschoen PROTECT 302
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8.49

Voordelen:
• Wasbaar
• Verschillende maten, dus een goede pasvorm
• Goede tastgevoeligheid, uitstekende ademing
• Kan ook worden gebruikt als binnenhandschoen voor bescherming tegen 

warmte en kou

Toepassingsgebieden:
Voor montage-, inpak- en elektrowerkzaamheden met gering risico en als 
onderhandschoen

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Hoogwaardige, zuiverwitte katoenen handschoen voor productbescherming of 
als binnenhandschoen. Met vingerinzetstukjes en ingezette duimen.

Lichte handschoen om producten te beschermen

EN-Norm: 420
Kleur: Wit
Steken/Gauge: 0 - Niet van toepassing
Categorie: 1
Binnenafwerking: Zonder voering
Materiaal: Katoen

Art.nr. Maat VPE 
0687 705 08 8 12
0687 705 10 10 12
0687 705 12 12 12

Tricothandschoenen

Voordelen:
• 100% ondoordringbaar
• Ruitpatroon voor een stevige grip
• Bescherming tegen een groot aantal chemicaliën en vloeistoffen zoals alka-

line-oplossingen, zuren, vetten, olie en in sommige gevallen oplosmiddelen
• Antibacterieel
• Siliconenvrij fabricageproces
• Getest op voedselveiligheid

Toepassingsgebieden:
In de levensmiddelenindustrie, auto- en machineonderhoud, schilderwerk-
zaamheden, oppervlaktebehandeling en -reiniging, beitsen, het gebruik van 

Productomschrijving:
Chemisch bestendige handschoenen van nitril met katoenen veloursvoering, 
voor universeel gebruik. 

EN 388:2016 — prestatieniveau 4101X
EN 374-1:2016 Type A - prestatieniveau JKLOPT
EN 374-5:2016 Virus

Met katoenen veloursvoering

Chemisch bestendige handschoenen van nitril

Vervolg volgende pagina
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koelmiddelen en smeermiddelen, galvanisatiebaden

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen in de buurt van open vuur en rondvliegende 
vonken.

Maat: 10
EN-Norm: 374, 388, 420
Materiaal: NBR (nitrilbutadieenrubber)
Materiaal coating: Nitril
Materiaal drager: Katoen
Kleur: Groen
Steken/Gauge: 0 - Niet van toepassing
Categorie: 3
Binnenafwerking: Beflockte voering
Materiaaldikte: 0,38 mm
Lengte: 330 mm

Art.nr. VPE 
0687 720 010 12

Voordelen:
• Extreem robuuste uitvoering
• Zeer goede grip

Toepassingsgebieden:
Mechanische taken en bouw, schilderen, werken met olie, voedingsindustrie, 
onderhoudswerk

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Premium nitril wegwerphandschoenen, groen, non-steriel, gerolde manchet, 
poedervrij, innovatief ruitpatroon voor bijzonder stevige grip op natte, droge en 
olieachtige oppervlakken, perfecte pasvorm, bijzonder duurzaam, geschikt voor 
contact met voedsel, kan links/rechts worden gedragen, AQL 1,5 
Dikte: ca. 0,22 mm (genopte vingers), ca. 0,13 mm (palm)

EN-Norm: 420, 455, 374
Kleur: Groen
Categorie: 3
Materiaal: NBR (nitrilbutadieenrubber)

Nitril wegwerphandschoenen Professional
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Art.nr. Maat VPE 
0687 732 208 8 50
0687 732 209 9 50
0687 732 210 10 50
0687 732 211 11 50

Voordelen:
• Zeer duurzaam design
• Uitstekende grip

Toepassingsgebieden:
Mechanisch werk en bouw, schilderen, werken met olie, levensmiddelenindus-
trie

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Nitril wegwerphandschoenen, zwart, non-steriel, gerolde manchet, poedervrij, 
innovatief ruitpatroon voor bijzonder stevige grip op natte, droge en olieach-
tige oppervlakken, perfecte pasvorm, bijzonder duurzaam, geschikt voor con-
tact met voedsel, kan links/rechts worden gedragen, AQL 1,5 
Dikte: ca. 0,26 mm (vingers), ca. 0,15 mm (palm)

EN-Norm: 420, 374
Kleur: Zwart
Categorie: 3
Materiaal: Nitrilrubber

Art.nr. Maat VPE 
0687 732 008 8 50
0687 732 009 9 50
0687 732 010 10 50
0687 732 011 11 50

Nitril wegwerphandschoenen Professional
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Voordelen:
• Naadloos rondgebreid
• Zeer goede pasvorm, uitstekende grip
• Handpalmen en -ruggen met noppen, wat betekent dat de handschoenen in 

beide richtingen gedragen kunnen worden
• Ademend

Toepassingsgebieden:
Met goede grip voor eenvoudige mechanische taken

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Grofgebreide katoen/polyester handschoenen met dubbelzijdige noppenstruc-
tuur voor werken in droge omstandigheden. Ook ideaal voor het hanteren van 
gladde voorwerpen.

EN 388:2016 — prestatieniveau 1121X

Maat: 10
Zoomkleur: Zwart
EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: PVC-stippen
Materiaal drager: Polyester/katoen
Kleur: Natuurlijk
Steken/Gauge: 7
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering

Art.nr. VPE 
0687 700 005 12

Gebreide handschoenen
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Voordelen:
• Uitstekende pasvorm
• Zeer hoog draagcomfort
• Zeer duurzaam leder

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor gemiddelde belasting in de machinebouw, metaalbewerking, 
transporttechnologie, logistiek, magazijnwerk, voertuig- en fabrieksbouw, 
landschapsinrichting en hovenierswerk.

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Hoogwaardige beschermende handschoen die zeer comfortabel te dragen is, 
gemaakt van hoogwaardig nappa-rundleder met elastische rug van de hand. 
Zeer robuust en zacht.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3123X

EN-Norm: 388, 420
Kleur: Natuurlijk
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering
Materiaal: Nappaleer

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 923 109 9 Purper 12
0687 923 110 10 Zwart 12
0687 923 111 11 Blauw 12

RECA Driver FL
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Voordelen:
• Zachte katoenen voering voor comfort
• Groene achterkant van de handen met elastische band, elastische man-

chetten
• Dubbele naden voor meer stabiliteit
• Betere hittebescherming dan volleer
• Goede pasvorm

Toepassingsgebieden:
Bij een gemiddelde tot hoge belasting in de metaal- en bouwindustrie, gips-
plaatbouw en overige industrieën

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Robuuste rund-splitlederen high-grade werkhandschoenen van hoogwaardig 
premium weefsel. Ruggen en elastieken manchetten gemaakt van groen 
katoenen canvas, plus met fleece gevoerde binnenkant voor optimaal comfort. 
Zeer zacht, stabiel splitleder, geselecteerd om de kwaliteit hiervan.

EN 388:2016 — prestatieniveau 4244X

EN-Norm: 388, 420
Kleur: Natuurlijk, Groen
Categorie: 2
Binnenafwerking: Handvoering
Materiaal: Splitleder, rund

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 901 110 10 Zwart 12
0687 901 111 11 Blauw 12

RECA rund-splitlederen handschoen Split Pro
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Voordelen:
• Hoogwaardig leer
• Uiterst zacht en hoog draagcomfort
• Knokkelbescherming, vingertoppen en wijsvinger van volleder
• Robuuste dubbele naden
• Elastische handrug om verlies te voorkomen
• Voering van ademend katoen

Toepassingsgebieden:
Uiterst hoog draagcomfort met een maximale mechanische weerstand en slijt-
vastheid voor alle industrieën.

Opmerking:
•          Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaag-

bladen, boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine 
worden getrokken.

•          Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt 
van open vuur en rondvliegende vonken.

•          Bij hoge blootstelling aan vocht kan materiaal verkleuren.

Productomschrijving:
Zeer robuuste werkhandschoenen van speciaal geselecteerd hoogwaardig 
rundleer. Zeer zacht en uiterst slijtvast. Handruggen van groen katoenen 
canvas, veiligheidsmanchetten met rubbercoating en fleece voering voor opti-
maal comfort.

EN388:2016 – prestatieniveau 2123X

Topkwaliteit, gemaakt van robuust en zeer veerkrachtig rund-
volleder

EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: Leer
Materiaal drager: Katoen
Kleur: Natuurlijk, Groen
Categorie: 2
Binnenafwerking: Handvoering

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 903 009 9 Purper 12
0687 903 010 10 Zwart 12
0687 903 011 11 Blauw 12

Werkhandschoenen in rund-volleder
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Voordelen:
• Uitstekende tastgevoeligheid
• Ademend
• Nauwkeurig
• Hoog mate van comfort
• Goede grip

Toepassingsgebieden:
Voor gebruik bij lichte, mechanische belasting en voor sorteren en orderpicking, 
reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, eenvoudige montagewerkzaam-
heden en mechanische werkzaamheden in de bouw- en metaalbewerkingssec-
toren.

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Leren montagehandschoen gemaakt van zacht en hoogwaardig nappaleer voor 
bescherming tijdens licht mechanisch werk. Goede beweeglijkheid en veel com-
fort dankzij het zachte, ademende nappaleer en de groene elastische stof op de 
rug van de hand. Klittenbandsluiting bij de pols voor een goede pasvorm. De 
handschoen heeft een ergonomische en comfortabele pasvorm.

EN 388:2016 — prestatieniveau X

EN-Norm: 388, 420
Materiaal coating: Leer
Materiaal drager: Katoen
Kleur: Groen, Natuurlijk
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering
Materiaal: Geitenleer

Art.nr. Maat VPE 
0687 914 107 7 12
0687 914 108 8 12
0687 914 109 9 12
0687 914 110 10 12
0687 914 111 11 12

RECA Easy Work montagehandschoen
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Voordelen:
• Bevat geen chroom
• Vochtafstotende pvc-coating
• Knokkelbescherming, vingertoppen en wijsvinger van imitatieleer

Toepassingsgebieden:
Voor een lage en gemiddelde mechanische belasting en lage eisen aan de slijt-
vastheid

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Universele wegwerphandschoenen van een consistent hoge kwaliteit Ruggen 
en manchetten van wit katoen, binnenvoering en elastische ruggen.

EN 388 — prestatieniveau 1121X

Maat: 10,5
EN-Norm: 388, 420
Materiaal: Kunstleer
Materiaal drager: Katoen
Kleur: Wit, Groen
Categorie: 2
Binnenafwerking: Handvoering

Art.nr. Grootverpakking VPE 
0687 902 105 120 60

Werkhandschoenen van kunstleder

Voordelen:
• Goede flexibiliteit en grip
• Robuuste dubbele naden

Toepassingsgebieden:
Middelzwaar tot zwaar werk in de algemene bouw, metaalbewerking, carros-
serie, transportindustrie

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Robuuste beschermende handschoenen van hoogwaardig rund-splitleder 

Gerubberde manchet en handrug van geweven katoen van hoge kwaliteit.
Elastische handrug voor meer veiligheid.
Knokkelbescherming, vingertoppen en wijsvinger van rund-splitleder .
Katoenen voering in de palm.

EN 388:2016 — prestatieniveau 3113X

RECA rund-splitleder handschoen SL 200

Vervolg volgende pagina
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Maat: 10
Zoomkleur: Zwart
EN-Norm: 388:2016, 420
Kleur: Natuurlijk, Beige
Categorie: 2
Binnenafwerking: Handvoering
Materiaal: Splitleder, rund

Art.nr. VPE 
0687 905 110 60

Voordelen:
• Goede flexibiliteit en grip
• Robuuste dubbele naden

Toepassingsgebieden:
Uiterst hoog draagcomfort met een maximale mechanische weerstand en slijt-
vastheid voor alle industrieën.

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Robuuste beschermende handschoen van hoogwaardig volnerf rundleder

Gerubberde manchet en handrug van geweven katoen van hoge kwaliteit.
Elastische handrug voor meer veiligheid.
Knokkelbescherming, vingertoppen en wijsvinger van volnerf rundleer
Katoenen voering in de palm.

EN 388:2016 — prestatieniveau 2122X

Maat: 10
Zoomkleur: Zwart
EN-Norm: 388:2016, 420
Kleur: Natuurlijk
Categorie: 2
Binnenafwerking: Handvoering
Materiaal: Volnerf rundleer

RECA handschoen van volnerf rundleder FL 200
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Art.nr. VPE 
0687 904 110 60

Voordelen:
• Palmen en ruggen gemaakt van soepel nappaleder
• Splitlederen manchetten
• Vleugelduimen voor een uitstekend comfort

Toepassingsgebieden:
Voor laswerkzaamheden die een goede tastgevoeligheid vereisen

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur.

Productomschrijving:
Aanraakgevoelige lashandschoenen voor uitstekend tastgevoel tijdens het 
werk. Totale lengte van de handschoen is 35 cm.

EN 388 – prestatieniveau 2.1.1.2
EN 407 – prestatieniveau 4.1.2.X.3.

EN-Norm: 388, 407, 420, 12477B
Materiaal: Nappaleer
Kleur: Natuurlijk
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 910 009 9 Purper 1
0687 910 010 10 Zwart 1
0687 910 011 11 Blauw 1

Lashandschoenen van nappaleder
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Voordelen:
• Palmen gemaakt van volnerfleer en de achterkant van de handen en man-

chetten gemaakt van splitleer
• Zeer sterk en slijtvast
• Olie-, vet- en waterbestendig

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Toepassingsgebied:
Voor universeel gebruik tijdens lassen, ontbramen en andere taken.

Productomschrijving:
Robuuste lashandschoenen met stevige rundlederen handpalm en handrug 
en manchet van rund-splitleder. De polsbescherming is gemaakt van splitleer. 
Totale lengte van handschoen is 35 cm.

EN 388:2016 — prestatieniveau 2132X
EN 407:2004 — prestatieniveau 413X4X

Maat: 10
EN-Norm: 388, 407, 420, 12477A
Categorie: 2
Binnenafwerking: Zonder voering
Materiaal: Rundleer

Art.nr. VPE 
0687 911 110 6

RECA lashandschoenen Welder I
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Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 420, 511
Materiaal coating: Latexschuim
Materiaal drager: Nylon/acryl
Kleur: Grijs, Oranje
Steken/Gauge: 15
Categorie: 2
Binnenafwerking: Volledig gevoerd

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 922 409 9 Purper 6
0687 922 410 10 Zwart 6
0687 922 411 11 Blauw 6

RECA Thermo Super Plus

Voordelen:
• Uiterst comfortabel dankzij de zachte binnenvoering
• Uiterst goede isolatie tegen de koude
• Optimale pasvorm
• Verbeterde waterbestendigheid dankzij 3/4 coating
• Gemakkelijk te herkennen aan de groene voering

Toepassingsgebieden:
Voor buitenwerk onder koude omstandigheden in de bouw, wegenbouw, 
toeleverings- en afvalverwijderingsbedrijven en voor werk in koelcellen en 
magazijnen

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

Productomschrijving:
Naadloze, cirkelvormig gebreide winterhandschoenen met een dubbele voering 
van polyester (buitenzijde) en acryl (binnenzijde) voor een uitstekend comfort-
niveau. De handschoenen zijn gecoat in een geruwde latex coating tot op de 
knokkels. Goed ademend vanwege open rug. Uitstekende droge en natte grip 
dankzij speciaal fijn oppervlakteprofiel.

EN 388 — prestatieniveau 2.2.2.1
EN 511 — prestatieniveau X.2.X

RECA Thermo Plus

Vervolg volgende pagina
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boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

EN-Norm: 388, 511, 420
Materiaal coating: Natuurrubber met kreukeffect
Materiaal drager: Acryl/polyester
Kleur: Groen, Zwart
Categorie: 2
Binnenafwerking: Volledig gevoerd

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 922 309 9 Purper 6
0687 922 310 10 Zwart 6
0687 922 311 11 Blauw 6

Voordelen:
• Waterbestendige latex coating op de palmen, de volledige duimen en vin-

gertoppen
• Uitstekende grip met een goede tastgevoeligheid dankzij speciale opperv-

laktebehandeling
• Uitstekende pasvorm en superieur comfort
• Ademend, duurzaam
• Verschillend gekleurde naden voor onderscheid tussen maten

Toepassingsgebieden:
Voor een lichte tot gemiddelde belasting in koude en vochtige omstandigheden

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Rondgebreide acryl winterhandschoenen met een opgeruwde latexcoating. De 
binnenzijde van de handschoenen is opgeruwd voor een effectievere bescher-
ming tegen de kou met tegelijk een hoog draagcomfort. De anatomische 
pasvorm zorgt voor een superieur comfort. De latexcoating is waterbestendig 
en zeer robuust.

EN 388 — prestatieniveau 1.2.3.2
EN 511 — prestatieniveau X.1.X

EN-Norm: 388, 511, 420
Materiaal coating: Natuurlatex, geschuurd
Materiaal drager: Acryl
Kleur: Groen, Zwart
Steken/Gauge: 10
Categorie: 2

RECA ThermoGrip winterhandschoenen
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Binnenafwerking: Opgeruwd

Art.nr. Maat Zoomkleur VPE 
0687 922 109 9 Purper 12
0687 922 110 10 Zwart 12
0687 922 111 11 Blauw 12

Opmerking:
• Geen handschoenen dragen nabij draaiende machinedelen (zaagbladen, 

boren enz.). Er bestaat een risico dat handschoenen in de machine worden 
getrokken.

• Geen handschoenen dragen bij gebruik van chemicaliën of in de buurt van 
open vuur en rondvliegende vonken.

Productomschrijving:
Voor het snel en eenvoudig opbergen en vastzetten van beschermende hand-
schoenen.

Toepassing: Bevestig het kortere uiteinde aan een riemlus of rechtstreeks aan 
kleding, haak de handschoenen stevig vast aan het langere uiteinde

Art.nr. VPE 
0687 900 101 5

Handschoenhouder
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Voordelen:
• Universeel gebruik.
• Siliconenvrij, licht geparfumeerd.
• Ideaal voor gebruik bij het dragen van beschermende handschoenen.
• Dermatologisch getest met „zeer goede huidverdraagzaamheid“.
• Kan ten minste 12 maanden na opening worden gebruikt.

Toepassingsgebieden:
Beschermt de huid bij contact met regelmatig veranderende stoffen.

Opmerking:
Voorkom dat het product de slijmvliezen/het bindvlies van de ogen binnen-
dringt.

Toepassingsgebied:
Breng, vóór aanvang van de werkzaamheden en nadat u uw handen hebt 
gewassen, de crème voorzichtig aan op de droge huid, nagels, nagelbed en 
tussen de vingers.

Productomschrijving:
Huidbeschermende crème voor vaak wisselende werkmaterialen — ideaal voor 
gebruik voordat u handschoenen draagt.

Beschermende huidcrème

Min./max. bewaartemperatuur: 5 tot 20 °C

Art.nr. Inhoud VPE 
0895 920 001 100 ml 1
0895 920 002 1000 ml 1

arecal multi sens

Voordelen:
• Vormt een droge, niet-vettige, antislip beschermlaag.
• Vrij van paraffine, siliconen en conserveermiddelen.
• Laat geen vingerafdrukken achter.
• Dermatologisch getest met „zeer goede huidverdraagzaamheid“.
• Kan ten minste 12 maanden na opening worden gebruikt.

Toepassingsgebieden:
Vergemakkelijkt het verwijderen van sterk hechtende en niet in water oplosbare 
substanties, zoals vet, olie, verf, grafiet, metaalstof, roest, lijm, kneedmetaal, 
hars, enz. dankzij vuilbindende emulgatoren (O/W-emulsie).

Opmerking:
Voorkom dat het product de slijmvliezen/het bindvlies van de ogen binnen-
dringt.

Toepassingsgebied:
Was de handen en droog ze grondig voordat u de crème grondig in de huid 
wrijft.

Productomschrijving:
Beschermende huidcrème voor werken met sterk hechtende en niet in water 
oplosbare stoffen: „de onzichtbare handschoen“

De onzichtbare handschoen — met speciale bijenwas

Min./max. bewaartemperatuur: 5 tot 20 °C

 RECA arecal pre ol sens
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Art.nr. Inhoud VPE 
0895 920 003 100 ml 1
0895 920 004 1000 ml 1

Voordelen:
• Waterbestendig
• Trekt snel in
• Voor huid, handen, en gezicht
• Beschermt ook tegen zonnebrand door lassen door bescherming tegen UV-

C-stralen die tijdens het lassen ontstaan

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor huid, handen en gezicht

Opmerking:
Royaal aanbrengen op kwetsbare, schone en droge delen van de huid vóór elke 
blootstelling aan UV-straling. De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van het 
toepassingsgebied - een hoeveelheid ongeveer zo groot als een hazelnoot is 
voldoende voor de handen. Breng altijd het product royaal aan, want kleine 
hoeveelheden bieden weinig bescherming. Om de huid blijvend te beschermen 
moet de zonnecrème enkele keren worden aangebracht. De zonnecrème moet 
vooral na het wassen opnieuw worden aangebracht. Het opnieuw aanbrengen 
verlengt niet de duur van de bescherming, maar herstelt het beschermingsni-
veau dat door het wassen was verminderd.
Het is altijd het beste de beschermlaag eens per twee uur opnieuw aan te 
brengen.

Toepassingsgebied:
SPF 50 UV Stop zonnecrème wordt gebruikt op werkplaatsen met intensieve 
natuurlijke UV-straling, vooral in het buitenbereik. De crème biedt ook bescher-
ming tegen kunstmatige stralingsbronnen, zoals bij elektrisch lassen

Productomschrijving:
Waterbestendige huidbeschermende crème voor effectieve bescherming tegen 
UVA-, UVB- en UVC-straling, SPF 50

Inhoud: 100 ml

Art.nr. VPE 
0895 920 005 1

arecal UV stop
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Voordelen:
• Eenvoudig in gebruik
• Desinfecterende werking

Toepassingsgebieden:
Te gebruiken in alle ruimten voor menselijke hygiëne

Opmerking:
Doseer twee 3-ml druppels in de palm van de hand en wrijf de handen intensief 
gedurende 60 seconden zodat beide handen geheel zijn bedekt met de gel. Het 
is belangrijk om ervoor te zorgen dat de delen tussen de vingers, rond de vin-
gernagels en de huidvouwen goed worden bedekt. Nadat de tijd is verstreken, 
is de desinfectie voltooid. Vuile handen moeten vóór ontsmetting worden gerei-
nigd met water en zeep. Natte handen drogen vóór ontsmetting.

Productomschrijving:
gebruiksklare, alcoholhoudende ontsmettingsgel voor hygiënische handdesin-
fectie, 

Art.nr. Inhoud VPE 
0895 920 032 1
0895 920 010 100 ml 1 / 25

arecal gel ontsmettingsmiddel

Toepassingsgebieden:
voor gebruik waar normaal handen wassen niet mogelijk is (bijv. op bouw-
plaatsen)

Opmerking:
spuitfles geschikt voor vullen en spuiten, leeg 500 ml, art.nr. 0892 600 500, 
geschikt

Toepassingsgebied:
voor het reinigen van uw handen zonder water en het voorkomen van de over-
dracht van bacteriën

Productomschrijving:
vloeibaar handdesinfectiemiddel op alcoholbasis volgens het recept dat wordt 
aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie

Art.nr. Inhoud VPE 
0895 920 009 1000 ml 1
0895 920 5 5000 ml 1

Desinfecteermiddel, vloeibaar
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Voordelen:
• Kleur- en geurloos
• Laag allergenengehalte
• Milde reinigende lotion
• Hydraterend
• Siliconen-, oplosmiddel- en zeepvrij
• pH-waarde wordt afgestemd op de huid
• Conserveert conform NaTrue-richtlijnen
• Hoogwaardig hydraterend middel op basis van olijfolie
• Kan ten minste 12 maanden na opening worden gebruikt

Toepassingsgebieden:
Bijzonder geschikt voor hygiënische werkgebieden waar parfurmeermiddelen 
niet zijn toegestaan, zoals in keukens, in de voedselverwerkende industrie en 
in de zorg.

Opmerking:
Voorkom dat het product de slijmvliezen/het bindvlies van de ogen binnen-
dringt.

Toepassingsgebied:
Wrijf zorgvuldig ongeveer 2-3 ml dermaclean neutral zonder water op uw 
handen, was ze met een beetje water en spoel ze daarna goed af met veel 
water. Droog de handen grondig af.

Productomschrijving:
Hoogwaardige, geur- en kleurloze handreinigingslotion voor lichte vervuiling. 

Huidreinigingslotion

Inhoud: 2000 ml
Min./max. bewaartemperatuur: 5 tot 20 °C

Art.nr. VPE 
0895 921 001 1

arecal dermaclean neutral

Voordelen:
• Krachtig reinigingseffect dat de huid beschermt
• Hydraterende component van hoge kwaliteit
• Met natuurlijke deeltjes voor peeling
• Oplosmiddel-, siliconen- en zeepvrij
• Zonder microplastics
• pH-neutraal
• Is na opening minstens 12 maanden houdbaar

Toepassingsgebieden:
Natuurlijke handreiniger met zeer hoog reinigend vermogen, veelzijdig gebruik 
voor grondig verwijderen van olie, vet en industriële verontreiniging. 

Toepassingsgebied:
Wrijf zorgvuldig ongeveer 2-3 ml dermaclean natur zonder water op uw 
handen, was ze met een beetje water en spoel ze daarna af met veel water. 
Droog de handen grondig af.

Productomschrijving:
Zachte vloeibare handreiniger - zonder microplastics

Vloeibare handreiniger

arecal dermaclean natur

Vervolg volgende pagina
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Opmerking:
Voorkom dat het product de slijmvliezen/het bindvlies van de ogen binnen-
dringt.

Min./max. bewaartemperatuur: 5 tot 20 °C

Art.nr. Inhoud VPE 
0895 921 003 250 ml 1
0895 921 004 2000 ml 1

Voordelen:
• Speciale handreiniger met hoge reinigingskracht
• Hydraterend
• Veroorzaakt geen verstopping van afvoeren
• pH-waarde is afgestemd op de huid
• Dermatologisch getest
• Is na opening minstens 12 maanden houdbaar
• Bevat speciale cosmetische oplosmiddelen

Toepassingsgebieden:
Voor sterk hechtende substanties en extreme verontreiniging. Verwijdert moei-
teloos lak, verf, hars, lijm, grafiet enz.

Opmerking:
Voorkom dat het product de slijmvliezen/het bindvlies van de ogen binnen-
dringt.

Toepassingsgebied:
Wrijf zorgvuldig ongeveer 2-3 ml dermaclean plus zonder water in de handen, 
was ze met een beetje water en spoel ze daarna af met veel water. Droog de 
handen grondig af.

Productomschrijving:
Speciale vloeibare handreiniger 

Vloeibare handreiniger

Inhoud: 250 ml
Min./max. bewaartemperatuur: 0 tot 20 °C

Art.nr. VPE 
0895 921 005 1

arecal dermaclean plus
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Voordelen:
• Geeft belangrijke voedingsstoffen aan de huid
• Zeer vochtinbrengend en absorbeert snel
• Houdt de huid elastisch
• Houdt de huid zacht en gezond
• Vitamine E ondersteunt regeneratie
• Bevat ureum, glycerine, vitamine A en E
• Siliconenvrij
• Dermatologisch getest met „zeer goede huidverdraagzaamheid“
• Kan ten minste 12 maanden na opening worden gebruikt

Toepassingsgebieden:
Verzorgt en voedt vermoeide huid na het werk. dermaclean apre sens 
beschermt het hele lichaam tegen droogheid. Geschikt voor normale tot droge 
huid (W/O-emulsie).

Opmerking:
Voorkom dat het product de slijmvliezen/het bindvlies van de ogen binnen-
dringt.

Toepassingsgebied:
Was de handen en droog ze grondig voordat u de crème grondig in de huid 
wrijft.

Productomschrijving:
Huidverzorgingscrème voor na het werk.

Huidverzorgingscrème met bijenwas

Min./max. bewaartemperatuur: 5 tot 20 °C

Art.nr. Inhoud VPE 
0895 922 001 100 ml 1
0895 922 002 1000 ml 1

arecal dermacare apre sens

Voordelen:
• Instelbare dosering
• Zeer duurzaam ontwerp
• Glasvezelversterkte behuizing

Toepassingsgebieden:
Voor dosering van hoog viskeuze handreinigers met schurende ingrediënten, 
vloeibare zeep en lotions.
Geschikt voor producten uit het RECA huidbeschermingsaanbod, zoals:
• dermatop multi sens
• dermatop pre ol sens
• dermaclean neutral
• dermaclean natur
• dermacare apre sens

Opmerking:
Met boorsjabloon voor wandmontage.

Toepassingsgebied:
Zachte-flesdispenser voor patronen van 1000 ml of 2000 ml

Productomschrijving:
Zachte-flesdispenser voor patronen van 1000 ml of 2000 ml 

Zachte-flesdispenser

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Breedte x diepte x hoogte VPE 
0895 999 001 125 x 125 x 290 mm 1
0895 999 004 400 x 125 x 290 mm 1

Opmerking:
Deze informatie is slechts een aanbeveling op basis van onze ervaringen. 
Gebruikers dienen altijd tests uit te voeren alvorens producten te gebruiken. 
Onze veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar in de online shop op de pagina met 
productdetails of op onze startpagina: http://www.recanorm.de/de/services/
datenblaetter/sicherheitsdatenblaetter-chemie.html

Productomschrijving:
Pomparmdispenser voor 1000 ml ontsmettingsgel
Afmetingen in mm (B x H x D): 105 x 350 x 222

Art.nr. VPE 
0895 999 002 1
0895 999 005 1

Pomparmdispenser
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Toepassingsgebieden:
Voor alle werkzaamheden die in een knielende positie worden uitgevoerd.

Productomschrijving:
Ultralichte kniebeschermer van gewapend polyester. 
Brede beschermer van pvc en voorzien van AirGel (optimale kniebescherming 
en schokabsorptie). 
AirGel past zich aan de knie aan in alle werkposities. 
Elastische band met enkele sluiting voor optimaal comfort en bewegingsvri-
jheid. 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 – universele maat.
Antislip.

Art.nr. VPE 
0687 622 001 1

Kniebeschermers KT500
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Voordelen:
• Stevig schuimmateriaal
• Het handvat maakt de mat gemakkelijk te vervoeren
• Opbergruimte voor kleine onderdelen
• Afwisbaar zwart oppervlak

Productomschrijving:
Beschermende mat van niet-absorberend schuim beschermt tegen vuil en 
voorkomt gevaren voor de gezondheid. Met praktische handgreep en opbergru-
imte voor kleine onderdelen. Eenvoudig schoon te vegen dankzij het gesloten 
oppervlak.

Art.nr. VPE 
0687 621 001 1

RECA veiligheidsmat Profi

Voordelen:
• Vlamvertragend
• UV-bestendig
• Koude- en warmtebestendig van -20 tot +200°C

Opmerking:
Geleverd zonder glas

Productomschrijving:
Laskap, volledig gevoerd met glasvezelweefsel, afgeronde voorgemonteerde 
uitvoering, DIN- en CE-gecertificeerd, met kunststof handgreep

EN-Norm: 175
Kleur: Zwart
Glashoogte x glasbreedte: 90 x 110 mm

Art.nr. VPE 
0687 105 1

Laskap
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Voordelen:
• Vlamvertragend
• UV-bestendig
• Koude- en warmtebestendig van -20 tot +200°C

Opmerking:
Geleverd zonder glas

Productomschrijving:
Volledig gevoerd met glasvezelweefsel, met vergrendelbare band van kunststof. 
Geschikt voor werken zonder hulpmiddelen - licht ontwerp, slechts 440 g

EN-Norm: 175
Kleur: Zwart
Glashoogte x glasbreedte: 90 x 110 mm

Art.nr. VPE 
0687 107 1

Laskap met hoofdband

Productomschrijving:
Lasruit, geschikt voor laskappen van kunststof

Typeomschrijving: Groen
Glashoogte x glasbreedte: 90 x 110 mm

Art.nr. Beschermingsniveau VPE 
0687 111 9 10
0687 112 10 10
0687 113 11 10

Lasruit

Productomschrijving:
Lasruit, geschikt voor laskappen van kunststof

Typeomschrijving: Aulektro
Glashoogte x glasbreedte: 90 x 110 mm

Lasruit

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Beschermingsniveau VPE 
0687 114 9 10
0687 115 10 10
0687 116 11 10

Productomschrijving:
Lasruit, geschikt voor laskappen van kunststof

Typeomschrijving: Aulektro, goudgespiegeld
Glashoogte x glasbreedte: 90 x 110 mm

Art.nr. Beschermingsniveau VPE 
0687 117 9 10
0687 118 10 10
0687 119 11 10
0687 120 12 10

Lasruit

Productomschrijving:
Lasruit, geschikt voor laskappen van kunststof

Beschermingsniveau: 0 - Niet van toepassing
Glashoogte x glasbreedte: 90 x 110 mm

Art.nr. Typeomschrijving VPE 
0687 109 Glas 10
0687 110 Kunststof 10

Beschermruiten
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Voordelen:
• Openingsvertraging — schakelen van donker naar licht kan worden inge-

steld op „langzaam“ of „snel“
• Spoilers beschermen het glas tegen beschadiging als het er onverhoopt uit 

valt
• Comfortabele hoofdband
• Gevoeligheidsregeling
• Bedieningseenheid buiten de helm

Toepassingsgebied:
De helm is geschikt voor alle algemene lasprocessen, met uitzondering van 
gas- en laserlassen.

Productomschrijving:
De gevoeligheid van de sensoren kan aangepast worden aan het lasproces en 
de werkomstandigheden. De beschermruit biedt een optimale bescherming 
tegen spetters en lasrook. De schakeltijd van donker naar licht kan worden 
geregeld met de vertraagde openingsfunctie. De helm biedt ongekend com-
fort dankzij de optimale gewichtsverdeling en de aangename en verstelbare 
hoofdband. De helm heeft een kleurecht antiverblindingsfilter voor realistische 
kleurwaarneming.

UV/IR-stralen altijd conform DIN-normen gefilterd
Geoptimaliseerde luchtstroming en rookafstotend

Oogbescherming: Maximale UV- en IR-bescherming in alle instellingen van het 
beschermingsniveau
Classificatie EN 379: 1/1/1/2
Classificatie EN 175: B (120 m/s slagvastheid)
Schakeltijd van licht naar donker: 0,220 ms bij kamertemperatuur, 0,165 ms bij 
55 graden
Schakeltijd van donker naar licht: 0,05 - 1,5 s, oneindig variabele selectie
Gebruikstemperatuur: -10 tot +70°
Voeding: Zonnecellen en batterijen (CR 2032) — in- en uitschakelen niet nodig

Typeomschrijving: p550
EN-Norm: 175, 379
Kleur: Zwart, Groen
Cassettebreedte x cassettehoogte x cassettedikte: 110 x 90 x 7 mm
Gewicht: 495 g

Art.nr. VPE 
0687 108 550 1

Automatische lashelm p550
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Art.nr. Typeomschrijving EN-Norm Kleur Beschermingsniveau VPE 
0687 108 003 Beschermruit voor p550 166 0 - Niet van toepassing 5
0687 108 005 Hoofdband Zwart 2
0687 108 004 Interne lens 166 5

Reserveonderdelen voor lashelmen

Voordelen:
• Inclusief bevestigingsmiddelen en verplichte labels.

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor veiligheidsbrillen, gehoorbescherming en stofmaskers

Opmerking:
Wordt leeg geleverd

Productomschrijving:
Voor stationair opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen in werkplaats 
of fabriek.

Breedte: 230 mm
Hoogte: 195 mm
Diepte: 125 mm

Magazijndoos, stationair
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Art.nr. VPE 
0687 810 001 1

Opmerking:
Wordt leeg geleverd

Productomschrijving:
Praktische opbergdoos voor uw persoonlijke beschermingsmiddelen incl. etiket

Breedte: 210 mm
Hoogte: 240 mm
Diepte: 115 mm

Art.nr. VPE 
0687 810 002 1

Magazijndoos, mobiel
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Voordelen:
• Elastisch, zeer gemakkelijk te gebruiken en uitermate voordelig.
• Ademend, zacht en comfortabel.
• Voorkomt het binnendringen van vuil en vocht.
• Hecht alleen aan zichzelf, niet aan de huid of het haar.
• Beperkt niet de bewegingsvrijheid. 
• Kan pijnloos van de verwonde plek worden verwijderd.
• Het gebruik van een mes of een schaar is niet nodig.
• Verpakt in een praktisch blik. Dit zorgt ervoor dat het product in een hygi-

ënische en nagenoeg steriele omgeving wordt opgeslagen en heeft zo een 
lange houdbaarheid.

Toepassingsgebieden:
Het product moet slechts lichtjes rondom het getroffen gebied worden gewik-
keld. Dit voorkomt een tourniqueteffect. Het wordt niet aanbevolen het product 
‚s nachts te dragen.

Opmerking:
Latexvrij

Toepassingsgebied:
• Voor een snelle en gemakkelijke behandeling van minder ernstige snij- en 

schaafwonden.
• Kan worden gebruikt als steunverband bij verstuikingen (werkplaatsen, 

bouwplaatsen, industrie, handwerkzaamheden en automobielbedrijven).
• Beschermt de handen, indien ingepakt, bij een continue belasting op één 

plek of bij het gebruik van voorwerpen met scherpe randen en bij gebruik 
als gripbescherming voor algemene gereedschappen.

• Beschermt tegen schaafwonden op de handen en vingers.
• Dicht verbanden af tijdens contact met water (douchen, werken).

Productomschrijving:
RECA Flexi-Tape is een unieke, latexvrije „EHBO-beschermtape“, speciaal ont-
wikkeld voor het aanbrengen van wondverband bij verwondingen van vingers 
en vingertoppen in de handwerksector. RECA Flexi-Tape kan onmiddellijk, 
nadat de wond eerst is behandeld, worden gebruikt en is uiterst bestendig 
tegen water, vet en vuil. 

Kleur: Blauw
Breedte: 50 mm
Lengte: 4,5 m

Art.nr. VPE 
0687 850 450 1

Flexi-Tape beschermtape



8

WWW.STEENKIST.NL

8.79

Voordelen:
• Plakt niet aan huid of haar
• Waterafstotend en elastisch
• Maximale bewegingsvrijheid
• Houdt vet/smeer, water en olie uit de wond
• Hypoallergeen

Toepassingsgebieden:
Voor kleine verwondingen van de vinger.

Productomschrijving:
Waterafstotend, elastisch EHBO-verband. Zeer zacht en soepel en gemakkelijk 
te af te scheuren. 

Lengte: 7 m
Breedte: 3 cm
Kleur: Blauw

Art.nr. VPE 
0686 100 121 1

EHBO-verband voor vinger

Voordelen:
• Elastisch
• Ademend
• Hypoallergeen
• Huidvriendelijk
• Maximaal draagcomfort

Productomschrijving:
Elastisch, hypoallergeen EHBO-verband voor vinger, luchtdoorlatend.

Lengte: 12 cm
Breedte: 2 cm
Opmerking bij inhoud: 100 pleisters
Materiaal: Textiel
Kleur: Huidskleur

Art.nr. VPE 
0686 100 225 1

ELASTIC EHBO-verband voor vinger
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Voordelen:
• Elastisch
• Ademend
• Hypoallergeen
• Huidvriendelijk
• Maximaal draagcomfort

Productomschrijving:
Elastische, hypoallergene pleisters, luchtdoorlatend, in vijf verschillende afme-
tingen en formats, afzonderlijk geseald. 
50 pleisters per set.

Opmerking bij inhoud: 10 pleisterstrips 19 x 72 mm
10 pleisterstrips 25 x 75 mm
10 EHBO-verband voor vinger 12 x 2 cm
10 verband voor vingertop, ca. 43 x 68 mm
10 verband voor knokkel, ca. 38 x 75 mm
Materiaal: Textiel
Kleur: Huidskleur

Art.nr. VPE 
0686 100 224 1

ELASTIC pleisterset

Voordelen:
• Handig voor snelle verwijdering.

Toepassingsgebieden:
Ideaal voor werkplaatsen in productiefaciliteiten.

Productomschrijving:
Houder van kunststof voor wandbevestiging, incl. beugel en bevestigingsmate-
riaal, voorgemonteerd.

Lengte: 230 mm
Breedte: 120 mm
Hoogte: 60 mm
Opmerking bij inhoud: 45 pleisterstrips, waterafstotend
40 pleisterstrips, elastisch
Kleur: Groen

Art.nr. VPE 
0686 100 226 1

Pleisterhouder
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Productomschrijving:
Navulverpakking voor pleisterhouder voor snel navullen. Waterafstotende 
pleisters.

Opmerking bij inhoud: 45 pleisterstrips
Materiaal: PE - Polyethyleen
Kleur: Huidskleur

Art.nr. VPE 
0686 100 227 1

Navulverpakking, waterafstotend

Productomschrijving:
Navulverpakking voor pleisterhouder voor snel navullen. Elastische pleisters.

Opmerking bij inhoud: 40 pleisterstrips
Materiaal: Textiel
Kleur: Huidskleur

Art.nr. VPE 
0686 100 228 1

Navulverpakking, elastisch
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Materiaal: PE - Polyethyleen
Kleur: Blauw

Art.nr. VPE 
0686 100 229 1

Pleisterset Detect + Aquatic waterafstotend-blauw-100dlg

Materiaal: PE - Polyethyleen
Kleur: Blauw

Art.nr. VPE 
0686 100 230 1

Pleisterstrip Detect + Aquatic waterafstotend-blauw-100dlg
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Voordelen:
• Volledig omsloten behuizing
• De antidiefstalbeveiliging kan naar wens worden geactiveerd
• Pleisters kunnen eenvoudig en hygiënisch worden verwijderd met slechts 

één hand
• Kan maximaal drie soorten pleisters bevatten

Toepassingsgebied:
Ideaal voor elk kantoor of elke werkplaats

Productomschrijving:
De EasyAid-pleisterhouder maakt indruk met het gebruiksgemak en het slimme 
ontwerp. De inhoud is altijd goed beschermd en pleisters kunnen op een 
schone en eenvoudige manier worden verwijderd. EasyAid is ontworpen met 
het oog op de vereisten van noodsituaties en is een intuïtieve en uniek uitbreid-
bare en combineerbare pleisterhouder.
Pleisterhouder vervaardigd van hoogwaardig kunststof, wandmontage, incl. 
montagemateriaal. Transparant klikdeksel voor snelle en eenvoudige toegang.

Breedte: 27,2 cm
Hoogte: 16,4 cm
Opmerking bij inhoud: 30 x AQUATIC-pleisterstrips (19 x 72 mm)
30 x ELASTIC-pleisterstrips (19 x 72 mm)
15 x ELASTIC-vingertoppleisters (68 x 43 mm)
Kleur: Oranje, Grijs

Art.nr. VPE 
0686 100 239 1

EasyAid-pleisterhouder met inhoud Standard II
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Voordelen:
• Volledig omsloten behuizing
• De antidiefstalbeveiliging kan naar wens worden geactiveerd
• Pleisters kunnen eenvoudig en hygiënisch worden verwijderd met slechts 

één hand
• Kan maximaal drie soorten pleisters bevatten

Toepassingsgebied:
Ideaal voor elk kantoor of elke werkplaats

Productomschrijving:
De EasyAid-pleisterhouder maakt indruk met het gebruiksgemak en het slimme 
ontwerp. De inhoud is altijd goed beschermd en pleisters kunnen op een 
schone en eenvoudige manier worden verwijderd. EasyAid is ontworpen met 
het oog op de vereisten van noodsituaties en is een intuïtieve en uniek uitbreid-
bare en combineerbare pleisterhouder.
Pleisterhouder vervaardigd van hoogwaardig kunststof, wandmontage, incl. 
montagemateriaal. Transparant klikdeksel voor snelle en eenvoudige toegang.

Breedte: 27,2 cm
Hoogte: 16,4 cm
Opmerking bij inhoud: 60 x DETECT AQUATIC-pleisterstrips (19 x 72 mm)
30 x DETECT ELASTIC-pleisterstrips (19 x 72 mm)
Kleur: Oranje, Grijs

Art.nr. VPE 
0686 100 240 1

EasyAid Patch Dispenser
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Productomschrijving:
Navulling voor de EasyAid-pleisterhouder met 15 elastische, hypoallergene en 
luchtdoorlatende vingertoppleisters, afzonderlijk verpakt.
Maat: 68 x 43 mm

Lengte: 68 mm
Breedte: 43 mm
Opmerking bij inhoud: 15 elastische vingertoppleisters

Art.nr. VPE 
0686 100 243 2

Navulling EasyAid-vingertoppleisters ELASTIC 

Productomschrijving:
Navulling voor de EasyAid-pleisterhouder met 30 waterbestendige, hypoaller-
gene en ademende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt.
Maat: 19 x 72 mm

Lengte: 72 mm
Breedte: 19 mm
Opmerking bij inhoud: 30 waterbestendige pleisterstrips

EasyAid-navulstrips 19 x 72 mm AQUATIC

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. VPE 
0686 100 241 2

Productomschrijving:
Navulling voor EasyAid-pleisterhouder met 30 detecteerbare, waterbestendige, 
hypoallergene en ademende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt.
Maat: 19 x 72 mm

Lengte: 72 mm
Breedte: 19 mm
Opmerking bij inhoud: 30 detecteerbare/waterbestendige pleisterstrips

Art.nr. VPE 
0686 100 244 2

EasyAid-navulstrips 19 x 72 mm DETECT/AQUATIC
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Productomschrijving:
Navulling voor EasyAid-pleisterhouder met 30 detecteerbare elastische, hypo-
allergene en ademende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt.
Maat: 19 x 72 mm

Lengte: 72 mm
Breedte: 19 mm
Opmerking bij inhoud: 30 detecteerbare/elastische pleisterstrips

Art.nr. VPE 
0686 100 245 2

EasyAid-navulstrips 19 x 72 mm DETECT/ELASTIC

Productomschrijving:
Navulling voor de EasyAid-pleisterhouder met 30 elastische, hypoallergene en 
luchtdoorlatende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt.
Maat: 19 x 72 mm

Lengte: 72 mm
Breedte: 19 mm
Opmerking bij inhoud: 30 strips met elastische pleisters

EasyAid-navulstrips 19 x 72 mm ELASTIC

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. VPE 
0686 100 242 2

Voordelen:
• Stofdicht en waterbestendig
• Mobiel en vast gebruik
• Gebruiksvriendelijk
• Gecertificeerde kwaliteitsproducten

Opmerking:
Uittreksel van regelgeving ter voorkoming van ongevallen: 
a) in administratieve en commerciële bedrijven van 1 tot 50 medewerkers = 1 
verbandtrommel, DIN 13157,
b) in productie- en verwerkingsbedrijven van 1 tot 20 medewerkers = 1 ver-
bandtrommel, DIN 13157,
c) op bouwplaatsen van 1 tot 10 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 
13157. 
Verbandtrommels DIN 13157 kunnen ook voor activiteiten in het veld worden 
gebruikt.

Productomschrijving:
Schokbestendige, breukvaste verbandkoffer van hoogwaardige ABS-kunststof. 
Uitgerust volgens DIN 13157 met wandbevestiging, rubberen afdichting en 
aanpasbare indeling.

Lengte x breedte x hoogte: 300 x 115 x 200 mm
Lengte: 300 mm
Breedte: 115 mm
Hoogte: 200 mm

Verbandkoffer, DIN 13157
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Opmerking bij inhoud: 2 hersluitbare foliezakken 300 x 400 mm, transparant, 
voor DIN-inhoud
1 schaar DIN 58 279 - B 190 gebogen bladen, handgreep met kunststof 
coating
1 fleecedoek, 200x300 mm, set van 5
3 compressen, steriel, 100 x 100 mm, set van 2
1 koelcompres, zelfactiveerbaar 150 x 170 mm
1 reddingsdeken, goud/zilver, 210 x 160 cm
1 set van 4 wegwerphandschoenen conform DIN EN 455
1 set van 8 zelfklevende verbanden 6 x 10 cm, non-woven
1 gecombineerde pleisterset voor DIN 13 157 en DIN 13 169/20-delig
1 verband DIN 13 152-A 600 x 800 mm, steriel
2 oogcompressen, ovaal, 50 x 70 mm, steriel
2 driehoekige doeken DIN 13 168 wit, 96 x 96 x 136 cm
1 verbandsachet DIN 13 151-G (groot), 100 x 120 mm, steriel
1 verbandsachet DIN 13 151-K (klein), 60 x 80 mm, steriel
3 verbandsachets DIN 13 151-M (medium), 80 x 100 mm, steriel
2 drukverbanden DIN 61 634, 8 cm x 4 m
2 drukverbanden DIN 61 634, 6 cm x 4 m
1 zelfklevende pleister non-woven, 2,5 cm x 5 m, met externe bescherming
1 EHBO-gids, meertalig
1 inhoudslijst, meertalig
Houdbaarheid vanaf productie: 5 jaren
DIN: 13157
Kleur: Oranje
Materiaal: Acrylonitril-butadieen-styreen

Art.nr. VPE 
0686 100 130 1

Voordelen:
• Stofdicht en waterbestendig
• Mobiel en vast gebruik
• Gebruiksvriendelijk
• Gecertificeerde kwaliteitsproducten

Opmerking:
Uittreksel van regelgeving ter voorkoming van ongevallen: 
a) in administratieve en commerciële bedrijven van 51 tot 300 medewerkers = 
1 verbandtrommel, DIN 13 169, voor elke volgende 300 medewerkers telkens 1 
extra verbandtrommel, DIN 13 169
b) in productie- en verwerkingsbedrijven van 21 tot 100 medewerkers = 1 
verbandtrommel, DIN 13 169, voor elke volgende 100 medewerkers telkens 1 
extra verbandtrommel, DIN 13 169
c) op bouwplaatsen van 11 tot 50 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13 
169, voor elke volgende 50 medewerkers telkens 1 extra verbandtrommel, DIN 
13 169

Productomschrijving:
Schokbestendige, breukvaste verbandkoffer van hoogwaardige ABS-kunststof. 
Uitgerust volgens DIN 13169 met wandbevestiging, rubberen afdichting en 
aanpasbare indeling.

Lengte x breedte x hoogte: 420 x 150 x 330 mm
Lengte: 420 mm
Breedte: 150 mm
Hoogte: 330 mm

Verbandkoffer, DIN 13169

Vervolg volgende pagina
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Opmerking bij inhoud: 4 hersluitbare foliezakken 300 x 400 mm, transparant, 
voor DIN-inhoud
1 schaar DIN 58 279 - B 190 gebogen bladen, handgreep met kunststof 
coating
1 fleecedoek, 200x300 mm, set van 5
6 compressen, steriel, 100 x 100 mm, set van 2
2 koelcompressen, zelfactiveerbaar 150 x 170 mm
2 reddingsdekens, goud/zilver, 210 x 160 cm
2 set van 4 wegwerphandschoenen conform DIN EN 455
1 set van 8 zelfklevende verbanden 6 x 10 cm, non-woven
1 gecombineerde pleisterset voor DIN 13 157 en DIN 13 169/20-delig
2 verband DIN 13 152-A 600 x 800 mm, steriel
4 oogcompressen, ovaal, 50 x 70 mm, steriel
4 driehoekige doeken DIN 13 168 wit, 96 x 96 x 136 cm
2 verbandsachets DIN 13 151-G (groot), 100 x 120 mm, steriel
2 verbandsachets DIN 13 151-K (klein), 60 x 80 mm, steriel
6 verbandsachets DIN 13 151-M (medium), 80 x 100 mm, steriel
4 drukverbanden DIN 61 634, 8 cm x 4 m
4 drukverbanden DIN 61 634, 6 cm x 4 m
2 zelfklevende pleisters non-woven, 2,5 cm x 5 m, met externe bescherming
1 EHBO-gids, meertalig
1 inhoudslijst, meertalig
Houdbaarheid vanaf productie: 5 jaren
DIN: 13169
Kleur: Oranje
Materiaal: Acrylonitril-butadieen-styreen

Art.nr. VPE 
0686 100 131 1

Lengte x breedte x hoogte: 300 x 115 x 200 mm
Lengte: 300 mm
Breedte: 115 mm
Hoogte: 200 mm
Houdbaarheid vanaf productie: 5 jaren
DIN: 13157
Kleur: Oranje
Materiaal: Acrylonitril-butadieen-styreen

Art.nr. VPE 
0686 100 135 1

<STEPREF A=“AT_PublicationTitle“ O=“CL02_1106050206“ 
OT=“Product“ VC=“1601_nl“ VO=“41141296“ W=“Approved“ />
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Opmerking:
Uittreksel van regelgeving ter voorkoming van ongevallen: 
a) in administratieve en commerciële bedrijven van 1 tot 50 medewerkers = 1 
verbandtrommel, DIN 13157,
b) in productie- en verwerkingsbedrijven van 1 tot 20 medewerkers = 1 ver-
bandtrommel, DIN 13157,
c) op bouwplaatsen van 1 tot 10 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 
13157. 
Verbandtrommels DIN 13157 kunnen ook voor activiteiten in het veld worden 
gebruikt.

Productomschrijving:
Hoogwaardige verbandnavulling van gecertificeerde productie volgens DIN 
13157.

Opmerking bij inhoud: 2 hersluitbare foliezakken 300 x 400 mm, transparant, 
voor DIN-inhoud
1 schaar DIN 58 279 - B 190 gebogen bladen, handgreep met kunststof 
coating
1 fleecedoek, 200x300 mm, set van 5
3 compressen, steriel, 100 x 100 mm, set van 2
1 koelcompres, zelfactiveerbaar 150 x 170 mm
1 reddingsdeken, goud/zilver, 210 x 160 cm
1 set van 4 wegwerphandschoenen conform DIN EN 455
1 set van 8 zelfklevende verbanden 6 x 10 cm, non-woven
1 gecombineerde pleisterset voor DIN 13 157 en DIN 13 169/20-delig
1 verband DIN 13 152-A 600 x 800 mm, steriel
2 oogcompressen, ovaal, 50 x 70 mm, steriel
2 driehoekige doeken DIN 13 168 wit, 96 x 96 x 136 cm
1 verbandsachet DIN 13 151-G (groot), 100 x 120 mm, steriel
1 verbandsachet DIN 13 151-K (klein), 60 x 80 mm, steriel
3 verbandsachets DIN 13 151-M (medium), 80 x 100 mm, steriel
2 drukverbanden DIN 61 634, 8 cm x 4 m
2 drukverbanden DIN 61 634, 6 cm x 4 m
1 zelfklevende pleister non-woven, 2,5 cm x 5 m, met externe bescherming
1 EHBO-gids, meertalig
1 inhoudslijst, meertalig
Houdbaarheid vanaf productie: 5 jaren
DIN: 13157

Art.nr. VPE 
0686 100 132 1

Verbandnavulling DIN 1357
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Opmerking:
Uittreksel van regelgeving ter voorkoming van ongevallen: 
a) in administratieve en commerciële bedrijven van 51 tot 300 medewerkers = 
1 verbandtrommel, DIN 13 169, voor elke volgende 300 medewerkers telkens 1 
extra verbandtrommel, DIN 13 169
b) in productie- en verwerkingsbedrijven van 21 tot 100 medewerkers = 1 
verbandtrommel, DIN 13 169, voor elke volgende 100 medewerkers telkens 1 
extra verbandtrommel, DIN 13 169
c) op bouwplaatsen van 11 tot 50 medewerkers = 1 verbandtrommel, DIN 13 
169, voor elke volgende 50 medewerkers telkens 1 extra verbandtrommel, DIN 
13 169

Productomschrijving:
Hoogwaardige verbandnavulling van gecertificeerde productie volgens DIN 
13169

Opmerking bij inhoud: 4 hersluitbare foliezakken 300 x 400 mm, transparant, 
voor DIN-inhoud
1 schaar DIN 58 279 - B 190 gebogen bladen, handgreep met kunststof 
coating
1 fleecedoek, 200x300 mm, set van 5
6 compressen, steriel, 100 x 100 mm, set van 2
2 koelcompressen, zelfactiveerbaar 150 x 170 mm
2 reddingsdekens, goud/zilver, 210 x 160 cm
2 set van 4 wegwerphandschoenen conform DIN EN 455
1 set van 8 zelfklevende verbanden 6 x 10 cm, non-woven
1 gecombineerde pleisterset voor DIN 13 157 en DIN 13 169/20-delig
2 verband DIN 13 152-A 600 x 800 mm, steriel
4 oogcompressen, ovaal, 50 x 70 mm, steriel
4 driehoekige doeken DIN 13 168 wit, 96 x 96 x 136 cm
2 verbandsachets DIN 13 151-G (groot), 100 x 120 mm, steriel
2 verbandsachets DIN 13 151-K (klein), 60 x 80 mm, steriel
6 verbandsachets DIN 13 151-M (medium), 80 x 100 mm, steriel
4 drukverbanden DIN 61 634, 8 cm x 4 m
4 drukverbanden DIN 61 634, 6 cm x 4 m
2 zelfklevende pleisters non-woven, 2,5 cm x 5 m, met externe bescherming
1 EHBO-gids, meertalig
1 inhoudslijst, meertalig
Houdbaarheid vanaf productie: 5 jaren
DIN: 13169

Art.nr. VPE 
0686 100 133 1

Verbandnavulling volgens DIN 13169
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Houdbaarheid vanaf productie: 5 jaren
DIN: 13157

Art.nr. VPE 
0686 100 136 1

Navulpakket EHBO Detect, DIN13157

Productomschrijving:
Verbandtrommel voor voertuigen. Hoogwaardige verbandnavulling van 
gecertificeerde productie. Incl. gids voor verlenen van EHBO ter plaatse bij een 
ongeval.

Lengte x breedte x hoogte: 260 x 85 x 180 mm
Lengte: 260 mm
Breedte: 85 mm
Hoogte: 180 mm
Opmerking bij inhoud: 1 zelfklevende pleister, non-woven, 2,5 cm x 5 m, met 
externe bescherming
1 ACTIOMEDIC gecombineerde pleister set voor DIN 13 164/ 14-delig
1 EHBO-verband steriel, DIN 13 151-K (klein), 60 x 80 mm
2 EHBO-verband steriel, DIN 13 151-M (medium), 80 x 100 mm
1 EHBO-verband steriel, DIN 13 151-G (groot), 100 x 120 mm
1 verband steriel DIN 13 152-BR, 400 x 600 mm
1 verband steriel DIN 13 152-A 600 x 800 mm
6 kompressen steriel, 100 x 100 mm
1 reddingsdeken, goud/zilver, 210 x 160 cm
2 drukverbanden DIN 61 634, 6 m x 4 m
3 drukverbanden DIN 61 634, 8 cm x 4 m
2 driehoekige doeken DIN 13 168 wit, 96 x 96 x 136 cm
2 natte reinigingsdoekjes
1 schaar DIN 58 279 - B 190 gebogen, met handgreep met kunststof coating
4 wegwerphandschoenen volgens DIN EN 455
1 eerstehulpgids, meertalig
1 inhoudslijst, meertalig
Houdbaarheid vanaf productie: 5 jaren
DIN: 13164
Kleur: Zwart
Materiaal: Kunststof

Verbandkoffer, DIN 13164

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. VPE 
0686 100 134 1

Voordelen:
• Toepassingspictogrammen
• Spiegellabel

Toepassingsgebieden:
Voor spoelen van vreemde voorwerpen, zoals hout- en metaalsplinters, spanen, 
stof, vuil.

Opmerking:
Houdbaarheid vanaf productie: 3 jaar

Productomschrijving:
Steriele oogspoelingsfles met natriumchlorideoplossing, overeenkomstig DIN 
EN 15 154-4. Voor mobiel gebruik of navullen van station en houder. Snel en 
veilig gebruik met ergonomische spoelkop en stofkap.
Spoeltijd: ca. 5 minuten

Inhoud: 500 ml
Chemische basis: Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)
Houdbaarheid vanaf productie: 36 maanden
Toepasbaarheid: Voor spoelen van ogen
Uitvoering: Met oogschelp en stofkap
Kleur: Transparant

Art.nr. VPE 
0686 100 222 1

Oogspoelingsfles NaCl 0,9% 
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Voordelen:
• Bijzonder zacht en pH-neutraal
• Snelle neutralisatie
• Nieuwe formule zonder toegevoegde ingrediënten

Toepassingsgebieden:
Voor neutralisatie in geval van brandwonden of schade door chemicaliën.

Opmerking:
Houdbaarheid vanaf productie: 3 jaar

Productomschrijving:
Steriele oogspoelingsfles met fosfaatbuffer-spoeloplossing (4,9%) voor behan-
deling van brandwonden aan de ogen of de huid door chemicaliën; overe-
enkomstig DIN EN 15 154-4. Hoge buffercapaciteit voor snelle neutralisatie. 
Bijzonder zacht door afwezigheid van toegevoegde ingrediënten en conserveer-
middelen. Voor mobiel gebruik of navullen van station en houder. Snel en veilig 
gebruik met ergonomische spoelkop en stofkap.
Spoeltijd: ca. 2,5 minuten

Inhoud: 250 ml
Chemische basis: Steriele fosfaatbufferoplossing (4,9%)
Houdbaarheid vanaf productie: 36 maanden
Toepasbaarheid: Om zuren en verschillende alkaliën te neutraliseren.
Uitvoering: Met oogschelp en stofkap
Kleur: Transparant

Art.nr. VPE 
0686 100 223 1

Oogspoelingsfles BioPhos74 

Toepassingsgebieden:
Voor stationair gebruik op werkplekken die gevaar opleveren voor de ogen als 
gevolg van verontreinigingen, zoals stof, vuil en splinters.

Opmerking:
Houdbaarheid vanaf productie: 3 jaar

Productomschrijving:
Design oogspoelstation EYE CARE - gebruiksvriendelijk oogspoelstation met 
helder deksel in visueel aantrekkelijk ontwerp met twee flessen natriumchloride 
0,9%. Klaar voor gebruik en steriel met ergonomische spoelkop, incl. spiegel 
en pictogram voor gebruiksgemak. Stofdicht en plaatsbesparend, incl. bevesti-
gingsmateriaal en noodplan voor de ogen.
Spoeltijd (totaal): ca. 10 min.

Uittrekbaar/geschikt voor: oogspoelingsflessen (500 ml en 250 ml)

Inhoud: 1000 ml
Chemische basis: Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)
Houdbaarheid vanaf productie: 36 maanden
Toepasbaarheid: Voor spoelen van ogen
Opmerking bij inhoud: 2 x 500 ml natriumchlorideoplossing (0,9%)

EYE CARE oogspoelstation

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. VPE 
0686 100 220 1

Art.nr. VPE 
0686 100 231 1

<STEPREF A=“AT_PublicationTitle“ O=“CL02_1106050401“ 
OT=“Product“ VC=“1601_nl“ VO=“41141296“ W=“Approved“ />

Voordelen:
• Bijzonder bestand tegen scheuren en robuust,
• pluisvrij, geschikt voor clean rooms,
• Hoog draagcomfort en goede bewegingsvrijheid
• 
• EN ISO 13982-1:2004+A1:2010; deeltjesdicht
• EN 13034:2005+A1:2009; beperkt spuitdicht
• EN 1073-2:2002; bescherming tegen radioactieve deeltjes
• EN 14126:2003+AC:2004; infectiebescherming tegen bloed en virussen
• EN 1149-5:2008; buiten en binnen antistatisch
• EN 369; bescherming tegen oliën en smeermiddelen
• ISO 14644 klasse ISO-7, ISO-8, ISO-9; geschikt voor cleanrooms

Toepassingsgebieden:
Schilderwerkzaamheden en oppervlaktebehandeling, afvalverwerking (inclusief 
asbest), handmatige bouwwerkzaamheden, reinigingswerkzaamheden en iso-
latiewerk. Geschikt voor cleanrooms.

Productomschrijving:
CoverStar® beschermende overalls Cat III, Type 5B, 6B, wit, gemaakt van 
gesponnen polypropyleen met gelamineerde coating

• Met elastische manchetten, enkels en taille
• Driedelige capuchon
• Elastische capuchon voor optimale aanpassing capuchon
• Driedelige pijpinzet
• 2-wegrits
• Dubbele ritsafdekking (grijs)
• Duimband
• Antistatisch behandeld

Cover Star beschermend pak
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Opmerking:
Let op! De gebruiksvoorbeelden pretenderen niet compleet of juist te zijn.

Kleur: Wit

Art.nr. Maat Min./max. borstmaat Geschikt voor minimale/maximale 
lichaamslengte

VPE 

0687 601 009 L 100-108 cm 174-182 cm 5
0687 601 010 XL 108-116 cm 180-188 cm 5
0687 601 011 XXL 116-124 cm 186-194 cm 5

Toepassingsgebieden:
Ideaal voor gebruik in industriële spuiterijen en auto-spuiterijen,  renovatie-
werkzaamheden, schoonmaken van verontreinigde locaties en verwijderen van 
asbest. 

Productomschrijving:
Ondoordringbaar voor deeltjes en sproeidicht met beperking, chemisch besten-
dige kleding, type 5+6

De ademende paint-tex® plus wegwerpoveralls bieden betrouwbare bescher-
ming tegen fijn stof en spatten van vloeibare chemicaliën. Het materiaal wordt 
geproduceerd in een innovatief inline proces. Tussen twee lagen polypropyleen 
bevindt zich een meltblown dampdoorlatend filtermembraan, dat, ondanks de 
gegarandeerde stofretentie van de overall, verbazingwekkende ventilatie (SMS) 
mogelijk maakt. De ventilatie maakt de overall zeer comfortabel om te dragen.

Eigenschappen
• zeer slijtvast · antistatisch · pluisvrij · ademend
• 
• Speciale kenmerken
• Meerlaags SMS-materiaal
• Afgedekte ritssluiting
• Tweerichtingsritssluiting
• Capuchon met elastische band
• Elastische taille, mouwen en enkels

Kleur: LichtGrijs
Categorie: 3
Materiaal: SMS

Art.nr. Maat VPE 
0687 601 109 L 5
0687 601 110 XL 5

Beschermend pak paint-tex plus

Vervolg volgende pagina
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Art.nr. Maat VPE 
0687 601 111 XXL 5

Voordelen:
• Uiterst robuust, scheurvast model voor de professionele handwerker.

Toepassingsgebieden:
Handmatige bouwwerkzaamheden, industrie, elektrische werkzaamheden, 
schilderwerkzaamheden, restauratiewerkzaamheden.

Productomschrijving:
Hygiënische schoenovertrekken met vuilbescherming. Beschermt tegen vervui-
ling in bewoonde ruimten. 

Standaardmaat: Lengte 41 cm
Materiaaldikte: 20 µ

Materiaal: PE - Polyethyleen

Art.nr. VPE 
0687 610 001 100

Schoenovertrekken

Voordelen:
• Kernlederen banden

Toepassingsgebieden:
Voor bescherming tijdens het lassen.

Opmerking:
Volleder

Maat (Größe): 80 x 100 cm
Materiaal: Volnerf rundleer

Art.nr. VPE 
0687 500 001 1

Lasschort



8

WWW.STEENKIST.NL

8.99

Toepassingsgebieden:
Geschikt voor werkzaamheden in het weg- in spoorvervoer, afvalbedrijven, de 
bouwsector en alle overige gevaarlijke werkomgevingen.

Opmerking:
Maximaal 25 wasbeurten

Productomschrijving:
Het opvallende hes met twee reflecterende strepen zorgt voor meer veiligheid 
en zichtbaarheid. 
Kan worden gesloten met 2 klittenbandsluitingen
Zichtbaarheidsklasse conform EN 20471: Klasse 2
Uni-maat

Maat: XL
Categorie: 2
Materiaal: 100% polyester

Art.nr. Kleur VPE 
0745 801 021 Geel 5
0745 801 020 Oranje 5

Reflectievest
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