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Een oordop voor eenmalig gebruik, met een uitstekende
geluidsbescherming en draagcomfort.
Het THORMASAFE TS36-assortiment biedt

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

optimaal comfort met duidelijk zichtbare

•• Disposable

wegwerpoordoppen die gemakkelijk in de

•• Zachte, taps toelopende kogelvorm die

gehoorgang kunnen worden aangebracht
en voorzichtig uitzetten voor een optimale
geluidsbescherming.

gemakkelijk in de meeste gehoorgangen past
•• Zachte, vuilbestendige coating bevordert
goede hygiëne door de ophoping van vuil te
voorkomen
•• Heldere kleur voor goede zichtbaarheid

MODELS

•• Lagedruk-polyurethaanschuim voor geleidelijke
uitzetting in de gehoorgang, zodat de oordop
comfortabel en stevig blijft zitten

TS36D
oordop voor
eenmalig gebruik

TS36DC
TS36DCM
oordop voor
metaaldetecteerbare
eenmalig gebruik
oordop voor
aan koord
eenmalig gebruik
aan koord

TOEPASSING
•• Luide omgevingen met geluidsniveaus boven 85
decibel
•• Oordoppen moeten worden gedragen in elke
lawaaierige omgeving, zoals bij machines,
elektrisch gereedschap, vliegtuigen, explosieven,

•• Gemakkelijk aan te brengen
•• SNR 36dB - geschikt voor omgevingen met
middelhoge/hoge geluidsniveaus
•• Kan worden gecombineerd met oorkappen voor
extra bescherming
•• Handige uitvoering met koord om verlies van de
oordoppen te voorkomen (uitvoeringen TS36DC
en TS36DCM)
•• Detecteerbaar metaal (alleen uitvoering
TS36DCM)

etc… om gehoorschade te voorkomen.

CERTIFICERINGEN

INDUSTRIE

•• CE EN352-2:2002
•• EAC
•• SGS ISO 9001:2000

bouw

metaal
industrie

fabricage en
productie

politie

vervoer

automotive

drukkerijen

hout
verwerking

voedsel (TS36DCM)

FREQUENTIE
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VERZORGING EN ONDERHOUD
Aanbrengen – breng de oordoppen altijd met

Chemisch – Vermijd het gebruik in omgevingen

schone handen aan

waar gevaarlijke chemische dampen kunnen

Geluidscontrole – ga in een lawaaierige omgeving

worden geabsorbeerd door de oordop.

staan terwijl u de oordoppen draagt, bedekt uw

Inkorten – Knip deze oordoppen niet doormidden,

oren met uw handen en neem uw handen dan

er blijft dan onvoldoende schuimmassa over voor

weg. THORMASAFE-oordoppen moeten dermate

een effectieve geluidsdemping.

het geluid dempen dat dan geen groot verschil

Beschadigd - Gooi vuile, beschadigde of zeer

hoorbaar is.

harde oordoppen weg.

Verwijderen - draai voorzichtig aan de oordop

Hygiëne – Voor de bevordering van hygiëne:

en trek deze tegelijkertijd naar buiten om hem te

één werknemer per oordop en oordoppen voor

verwijderen.

eenmalig gebruik wegwerpen na gebruik.

GEBRUIKSTRAINING

Rol het gehele
oordopje met schone
vingers tot een zo smal
mogelijk kreukelvrij
cilindertje.

ARTIKEL
NUMMER

Reik met de vrije hand
over het hoofd, trek
het oor naar boven en
naar achteren en breng
het oordopje goed in
de gehoorgang in.

Houd het oordopje
gedurende 30 à 40
seconden tegen tot
het oordopje volledig
in de gehoorgang is
uitgezet.

PRODUCT
CODE

PRODUCTNAAM

PRODUCT
BESCHRIJVING

2410001

TS36D

Oordop van zacht
schuim

2410002

TS36DC

2410003

TS36DCM
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Als één of beide oordopjes niet goed lijken
te zijn ingebracht,
verwijdert u deze en
breng deze opnieuw in.

Indien het oordopje
goed is ingebracht,
mag het uiteinde ervan
niet zichtbaar zijn voor
iemand die u van recht
van voren aankijkt.

GELUID
DEMPING

KLEUR

VERPAKKING

AANTAL
PER DOOS

Polyurethaanschuim

Snr36dB (CE)

Geel

Polyzak

200

Oordop van zacht
schuim, met koord

Polyurethaanschuim,
met koord

Snr36dB (CE)

Geel

Polyzak

100

Oordop van zacht
schuim, te detecteren met metaaldetector, met koord

Polyurethaanschuim,
te detecteren met
metaaldetector, met
koord en metalen
kogel

Snr36dB (CE)

Blauw

Polyzak

100

