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Alaska Blockz FeatherFit OverG FlexiChem

Az MSA 5 új modellel bővítette biztonsági szemvédőkből és
szemüvegekből álló, széles körű védőszemüveg-választékát.
Stílusos formatervezés, rendkívüli strapabírás, valamint kiváló
kényelem viselés közben – ezek azok a jellemzők, amelyek
fokozzák a viselő komfortérzetét és védelmét. 

Sok ügyfél kérésére reagálva az MSA a létező modellek
további 4 változatát vezeti be, amellyel teljessé teszi a
választékot.

Mert minden életnek célja van...

MSA szemüvegek – Új modellek
Az Ön stílusa – Az Ön védelme 



Rendelési információk

10145571 Blockz, Víztiszta, Sightgard, 12x

10145572 Blockz, Füstszínű, Sightgard, 12x

Jóváhagyások/Jelölések

Keret MSA EN 166-FT CE

Lencse Víztiszta: 2C-1.2 MSA 1 FT CE
Füstszínű: 5-2.5 MSA 1 FT CE

Blockz 
Funkcionális szemüveg

A nagy, körbetakaró lencse kitűnő védelmet nyújt•
4 pontos szárhossz-állítás az optimális illeszkedésért•
Puha szárhegyek az igazán kényelmes viseletért•
Állítható, puha orrtámasz a tökéletes illeszkedés érdekében •
Még jobb ütközésállóság szélsőséges hőmérséklet esetén (–5 és 55 °C) „T”•
Karcolódásvédelmi tulajdonságokkal rendelkező Sightgard párásodás ellen •
védő bevonat
UV-szűrő: 99,9%•
Lencseszínek beltéri és kültéri alkalmazáshoz: víztiszta, füstszínű•

Alaska
Modern prémium szemüveg

Stílusos, keret nélküli kivitel fém részekkel•
Könnyű (csupán 23 g)•
Könnyen állítható, párnázott orrhíd•
9,75-ös alapgörbe a szemek kiváló takarásához•
Gumírozott szárrészek a nagyobb kényelem érdekében•
Karcolódásvédelmi tulajdonságokkal rendelkező Sightgard párásodás ellen •
védő bevonat
Még jobb ütközésállóság szélsőséges hőmérséklet esetén (–5 és 55 °C) „T”•
Igazi UV400 adalék a füstszínű és ezüst tükör lencsékhez (víztiszta UV 99,9%)•
Lencseszínek beltéri és kültéri alkalmazáshoz: víztiszta, füstszínű, ezüst tükör•

Jellemzők
Minden MSA szemüveg könnyű és akár több órás használatot követően
is kényelmesen illeszkedik az archoz. Az ergonomikus formatervezési
jellemzők fokozzák a viselő védelmét és biztonságérzetét. 

TuffStuff
Kiváló, élettartamot meghosszabbító karcolásálló bevonat az EN166 "K"
szerint.

Bevonatok
A következő bevonatok közül lehet választani, melyek védik a
lencséket a karcolódás napi kockázatától, és akár nagyobb
páratartalom vagy hőmérsékletváltozás esetén is jó látást
biztosítanak. Minden bevonat antisztatikus.

Sightgard
Párásodás ellen védő bevonat jó karcolódásvédelmi tulajdonságokkal.

Sightgard+
Prémium, párásodás ellen védő bevonat (EN 166 „N”) jó
karcolódásvédelmi tulajdonságokkal.

OptiRock
Tartós, nagy teljesítményű, párásodás ellen védő bevonat az EN 166 "KN"
normának megfelelő karcolódásvédelmi tulajdonságokkal.

Állítható hosszúság
A tökéletes és univerzális használat érdekében könnyen az egyedi
fejmérethez igazítható.

UV400
A káros UV sugárzás 100%-át elnyeli akár 400 nm-es hullámhosszig,
megakadályozva a hosszú távú szemkárosodást.

Hajlítható szár
Könnyen használható rögzítőrendszer. Illeszkedik a különböző
arcformákhoz, hogy hézagmentes, teljes körű védelmet nyújtson.

Puha szárak
Puha, fröccsöntött anyagok jelentősen fokozzák a viselő kényelmét és
biztonságát, mivel a szemüvegek tökéletesen a helyükön maradnak.

Új szemüvegmodellek

Rendelési információk

10145568 Alaska, Víztiszta, Sightgard,12x

10145569 Alaska, Füstszínű, Sightgard, UV400,12x

10145570 Alaska, Ezüst tükör, Sightgard, UV400,12x 

Jóváhagyások/Jelölések

Keret MSA EN 166-FT CE

Lencse Víztiszta: 2C-1.2 MSA 1 FT CE
Füstszínű és ezüst tükör: 5-2.5 MSA 1 FT CE
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FlexiChem
Kényelmes szemvédő fokozott vegyi ellenálló-képességgel

Acetát lencse különleges feladatokhoz,•
amelyek kiváló vegyi ellenálló-
képességet igényelnek
Az elsősegély nyújtók körében már•
bizonyított strapabíró szemüveg ipari
változata  
Megbízható védelem a felfröccsenő•
anyagokkal („3” EN 166) és a
nagyméretű porrészecskékkel 
(„4” EN 166) szemben
SoftFlex lapos, erősített keret a fokozott•
kényelemért

Kényelmes, állítható hosszúságú fejpánt•
Közvetett szellőzés a kényelmes,•
hosszan tartó viseléshez
Biztonsági sisakokkal és a látásjavító•
szemüvegek felett viselhető
UV-szűrő: 99,9%•
Még jobb ütközésállóság szélsőséges•
hőmérséklet esetén (–5 és 55 °C) „T”
Sightgard+ prémium, párásodás ellen•
védő bevonat (EN 166 „N”) jó
karcolódásvédelmi tulajdonságokkal

OverG
Modern látogató szemüveg 

Alapmodell látogató / felső szemüveg •
Kis és közepes keretű látásjavító szemüvegekhez•
Kompakt és stílusos a látásjavító szemüvegek nélküli viseléshez•
Teljes védelem elölről, oldalról és felülről, magas fokú ütésállósággal•
Még jobb ütközésállóság szélsőséges hőmérséklet esetén (–5 és 55 °C) „T”•
TuffStuff karcolásálló bevonat az EN 166 „K” szerint•
UV-szűrő: 99,9%•
Lencseszínek beltéri és kültéri alkalmazáshoz: víztiszta, füstszínű•

FeatherFit 
Modern szemüveg alapvető használatra

Alapszintű használatra alkalmas szemüveg  •
Puha szárhegy és orrtámasz a párnázott illeszkedésért•
Kényelmesen illeszkedő lencsék a tökéletes látásért és védelemért•
Tömege csupán 20 g•
Még jobb ütközésállóság szélsőséges hőmérséklet esetén (–5 és 55 °C) „T”•
TuffStuff karcolásálló bevonat az EN 166 „K” szerint•
UV-szűrő: 99,9%•
Lencseszínek beltéri és kültéri alkalmazáshoz: víztiszta, füstszínű•

* ideális Fas-Trac fejkosárral

Rendelési információk

10145075 FeatherFit, Víztiszta, TuffStuff, 12x

10145076 FeatherFit, Füstszínű, TuffStuff, 12x

Jóváhagyások/Jelölések

Keret MSA EN 166-FT CE

Lencse Víztiszta: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE 
Füstszínű: 5-2.5 MSA 1 FT K CE

Rendelési információk

10145576 OverG, Víztiszta, TuffStuff, 12x

10145577 OverG, Füstszínű, TuffStuff, 12x

Jóváhagyások/Jelölések

Keret MSA EN 166-FT CE

Lencse Víztiszta: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE 
Füstszínű: 5-2.5 MSA 1 FT K CE

Rendelési információk

10145578 FlexiChem, Sightgard+, Víztiszta, 6x

GA90006
Konzolok MSA szemvédők V-Gard 500/520 keretre (2 db)
* való erősítéséhez

Jóváhagyások/Jelölések

Keret MSA EN 166 34-FT CE

Lencse 2C-1.2 MSA 1 FT N CE



www.MSAsafety.com

Alternator
Prémium bevonat a Multi-Talent szemüveghez
A sokoldalú Alternator most már OptiRock prémium bevonattal is kapható a rendkívül zord környezeti
viszonyokhoz. Az OptiRock az MSA tartós, nagy teljesítményű párásodás ellen védő bevonata, mindkettő („N” és
„K”) az EN 166 normának megfelelő karcolódásvédelmi tulajdonságokkal. UV szűrő 99,9%. Minden más jellemző
azonos marad. További információkért tekintse meg a 03-030.2 sz. tájékoztatót.

Alternator készlet 
Prémium készlet az összes alkalmazáshoz
Az Alternator készlet tökéletesen megfelel a változó védelmi követelményeknek. A tartalom elfér egy praktikus
és erős táskában (18 x 13 x 5,7 cm): víztiszta Sightgard lencsével, a sárga és a füstszínű tartaléklencsével ellátott
Alternator textiltáskában, szellőző ütéselnyelő habbetét, nem szellőző puha párnabetét, ráfűzhető zsinór, puha
textiltáska.

Altimeter
A Hybrid szemüveg füstszínű változata
A hibrid formatervezésű Altimeter most már füstszínű változatban is kapható a kültéri felhasználáshoz. Valódi
UV400 adalék. Karcolódásvédelmi tulajdonságokkal rendelkező Sightgard párásodás ellen védő bevonat. Még
jobb ütközésállóság szélsőséges hőmérséklet esetén (–5 és 55 °C) „T”. Minden más jellemző azonos marad.
További információkért tekintse meg a 03-030.2 sz. tájékoztatót.

ChemPro
Prémium bevonat a világsikerű szemvédőhöz
Tökéletesen reagálva több iparág rendkívül zord környezeti viszonyaira, az MSA a ChemPro modellt prémium
OptiRock bevonattal kínálja – az MSA tartós, nagy teljesítményű, párásodás ellen védő bevonata kiváló
karcolódásvédelmi tulajdonságokkal, mindkettő („N” és „K”) az EN 166 szerint. UV szűrő 99,9%. Minden más
jellemző azonos marad. További információkért tekintse meg a 03-030.2 sz. tájékoztatót.

A meglévő modellek továbbfejlesztései

Rendelési információk

10145582 Alternator prémium készlet, 6x

Jóváhagyások/Jelölések

Keret MSA EN 166-FT CE Lencse 5-2.5 MSA 1 FT CE

Rendelési információk

10145583 Altimeter, Füstszínű, Sightgard, UV400, fejpánttal és szárakkal, 12x

Jóváhagyások/Jelölések

Keret MSA EN 166-FT CE Lencse 2C-1.2 MSA 1 FT KN CE

Rendelési információk

10145579 Alternator, Víztiszta, OptiRock, 12x

Jóváhagyások/Jelölések

Keret MSA EN 166 349-BT CE Lencse 2C-1.2 MSA 1 BT 9KN CE

Rendelési információk

10145597 ChemPro, Víztiszta, OptiRock, 6x
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Thiemannstrasse 1
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E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA International 
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
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Tel. +1-724-776-8626
Fax +1-724-741-1559
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MSA Hungária 
Biztonságtechnika Kft
1143 Budapest, Francia út 10. 
Magyarország
Hungária
Tel. +36 (1) 251 3488
Fax +36 (1) 251 4651
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Viszonteladó partnerünk

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
03-New Eyewear  HU/00


