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LOTZEN okulary ochronne bezbarwne zielone uni 

Opis produktu
Okulary przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi.  
Zgodne z normą EN 166:2001. 
Soczewki okularów wykonane są z bezbarwnego poliwęglanu profilowanego, dzięki czemu zapewniają 
boczną ochronę oka i skroni. Miękka wyściółka wokół szkieł i zdejmowany pasek zapobiegają ślizganiu 
i zsuwaniu okularów. Ramiona wytworzono z poliwęglanu, natomiast zauszniki z wysokiej jakości materiału 
typu TPR (syntetycznie zoptymalizowana guma). Dodatkowo ramiona wyposażono w specjalistyczne kanaliki 
wentylacyjne, które uniemożliwiają parowanie soczewki. 
Okulary chronią przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii powstałymi podczas szlifowania, wiercenia, 
cięcia, piłowania, kruszenia. Idealnie sprawdzą się w typowych pracach w przemyśle i usługach,  
budownictwie, warsztatach, leśnictwie, przy pracach gospodarczych i komunalnych. 
Nie nadaje się do użytku podczas spawania.

Charakterystyka
 . materiał: poliwęglan – soczewka oraz oprawka / TPR wzdłużne zauszniki / PVC nosek; 
 . dodatkowo elastyczna taśma – odczepiana; 
 . przy oprawce dodatkowa wewnętrzna nylonowa oprawka wykończona miękką pianką EVA;
 . elastyczny, zdejmowany, regulowany pasek;
 . klasa optyczna: 1 (+ 0,06 dioptrii – przeznaczone do ciągłego noszenia);
 . wytrzymałość mechaniczna: F (uderzenie o niskiej energii 45 m/s);
 . typ filtra: 2C – filtr UV z prawidłowym rozpoznawaniem barw;
 . kolor soczewki (numer odcienia) 1.2 – przezroczyste;  
 . normy: EN 166:2001;
 . soczewki odporne na zarysowania i zapobiegające osiadaniu pary;
 . ramiona z kanalikami wentylacyjnymi;
 . bezoprawkowy układ szkieł;
 . lekka i wytrzymała konstrukcja;
 . modne wzornictwo, czarny kolor z zielonymi akcentami. 

Dane techniczne

HT5K011 5902801312519 uniwersalny, regulowany rozmiar

CAT. II EN 166 ERGO UV
REPLACEABE CONTROL ULTRALIGHT


