
KENMERKEN
• Vizier is gemaakt van polycarbonaat
• Antikras en antidamp-coating
• Dit stijlvolle, bolvormige vizier biedt goede bescherming tegen 
snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant als de zijkanten

• Dit vizier is ontworpen om het gezicht van de drager te  
beschermen tegen een verscheidenheid aan risico’s  
waartegen een bril of veiligheidsbril alleen niet voldoende is

• Het vizier kan gecombineerd worden met de OXXA Casita 
8500 of met de OXXA Colima 8510 gecombineerd met een 
OXXA veiligheidshelm

• Formaat: 400 mm (L) x 202 mm (H)
• Dikte: 2,2 mm
• Gewicht: 224 gram

Artikelnummer: 7.78.550.00

VIEW COMFORT DURABLE

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Bouw
• Scheepsbouw
• Laboratoria
• Metaalindustrie
• Petrochemie
• Transport en logistiek

KLEUR
Transparant
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MATEN
One size

VERPAKKING
• 1 stuk in PE zak
• 50 stuks in omdoos

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

COLO
8550

EN 166:2001 
EN 170:2002 



LENSMARKERING
2-1,2 OXXA 1 BT 3 8 9 CE EN 166 
2-1,2 = Ultraviolet filters conform EN 170:2002 
1 = Optische klasse 1 (Geschikt voor continue  
werkzaamheden) 
B = Medium impact 
T = Bescherming tegen impact bij extreme temperaturen 
(+55°C / -5°C) 
3 = Bescherming tegen vloeistofdruppels en spatten 
8 = Bescherming tegen elektrische boogontladingen  
door kortsluiting 
9 = Bescherming tegen gesmolten metalen en hete  
vaste stoffen

OPSLAG, ONDERHOUD EN REINIGING
Houd het product in de originele verpakking. Sla het 
product op in een droge, schone en geventileerde ruimte 
bij een normale kamertemperatuur. Houd de producten 
uit de zon en uit de buurt van chemische en schurende 
stoffen. Voor het reinigen altijd spoelen met water op 
kamertemperatuur (20°C ± 5°C) met een mild reini-
gingsmiddel. Indien nodig kan er een kleine hoeveelheid 
ontsmettingsmiddel toegevoegd worden. Gebruik geen 
heet water of oplosmiddel. Het vizier dient gereinigd te 
worden met zachte zeep en water. Droog altijd met een 
zachte doek. Gebruik nooit een schurende doek en niet bij 
een warmtebron drogen. Droge reiniging of reiniging met 
een grove doek zal krassen op het vizier veroorzaken.

TESTINSTITUUT
Dit vizier is gecertificeerd door: BSI Group 
The Netherlands B.V. (Notify Body Nr. 2797), 
John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

CONFORMITEITSVERKLARING
Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen 
wij u graag door naar de volgende weblink: 
www.oxxa-safety.com/doc

UW LEVERANCIER:

MAAT ARTIKELNR.
EAN-CODE 1 STUK
(PE ZAK)

EAN-CODE 50 STUKS
(OMDOOS)

One size 7.78.550.00 8718249044274 8718249044298
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ARTIKELINFORMATIE

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

GERELATEERDE ARTIKELEN

CASITA 8500
Art. nr. 7.78.550.00

COLIMA 8510
Art. nr. 7.78.510.00
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OPZETINSTRUCTIES
Montage en instelling vizierhouder t.b.v. veiligheidshelm en vizier 
De vizierhouder t.b.v. veiligheidshelm moet altijd gebruikt worden 
in combinatie met het vizier om te kunnen voorzien van adequate 
bescherming. 
• Plaats de vizierhouder in de helmadapter (figuur A)
• Schuif de samengestelde vizierhouder & helmadapter in de sleuven 

aan beide zijden van de helm (figuur B)
• Pas de lengte van de vizierhouder aan door de armen naar achteren 

en naar voren te schuiven tot hij goed zit (figuur C)
• Gebruik de knoppen om de vizierhouder vast of los te draaien en om 

de stand van de vizierhouder te wijzigen (figuur D)

Het vizier moet geplaatst worden op de vizierhouder. Plaats het 
vizier met het gat in het midden over het pennetje in het midden van 
de vizierhouder. Schuif erna het vizier onder de twee steuntjes aan 
weerszijde van het pennetje in het midden. Aan beide zijden van de 
vizierhouder zitten twee vergrendelingspalletjes. Schuif het vizier aan 
één kant over deze twee vergrendelingspalletjes en draai deze om zodat 
het vizier vast komt te zitten. Herhaal dit vervolgens ook aan de andere 
zijde van het vizier. Hierna is het product gereed voor gebruik. Voor 
verwijdering van een component dan dienen de instructies omgekeerd 
uitgevoerd te worden.

Montage en instelling vizierhouder en vizier
De vizierhouder moet altijd gebruikt worden in combinatie met het vizier 
om te kunnen voorzien van adequate bescherming. 
• Het vizier moet geplaatst worden op de vizierhouder. Plaats het 

vizier met het gat in het midden over het pennetje in het midden van 
de vizierhouder. Schuif erna het vizier onder de twee steuntjes aan 
weerszijde van het pennetje in het midden. Aan beide zijden van de 
vizierhouder zitten twee vergrendelingspalletjes. Schuif het vizier aan 
één kant over deze twee vergrendelingspalletjes en draai deze om 
zodat het vizier vast komt te zitten. Herhaal dit vervolgens ook aan de 
andere zijde van het vizier. Hierna is het product gereed voor gebruik. 
(figuur E)

• Met de twee wieltjes aan de linker- en rechterzijde van de houder kunt 
u de houder strakker of losser aandraaien  (figuur F)

• Het binnenwerk met draaiknop wordt verstelt door de draaiknop op 
het binnenwerk naar de gewenste stand te draaien. Met de draaiknop 
kunt u de houder losser en vaster draaien (figuur G)


