OORDOPPEN
HERBRUIKBAAR

THORMAS 2017-01

Herbruikbare THORMASAFE-oordoppen met drie
segmenten zijn niet alleen een comfortabele en
duurzame oplossing voor geluiddemping, maar ook om
afval en kosten te besparen.
Ons herbruikbare oordopontwerp met drie

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

segmenten kan zich aanpassen aan verschillende

•• SNR 28 dB

gehoorgangen voor een comfortabele en goed

•• Wasbaar en geschikt voor hergebruik

aansluitende pasvorm. De oordoppen zijn

•• Uitvoering met koord verkrijgbaar (uitvoering

voorzien van een steeltje waarmee ze gemakkelijk
kunnen worden aangebracht en verwijderd en ze
kunnen probleemloos worden gereinigd met water
en zeep, zodat afval en kosten worden bespaard.

TS28RC)
•• Voorgevormd met drie segmenten voor
gemakkelijk aanbrengen door te drukken
•• Eén maat past comfortabel in de meeste
gehoorgangen
•• Je hoeft deze oordoppen niet eerst te rollen

MODELLEN

voor extra comfort en bescherming
•• Heldere oranje kleur voor goede zichtbaarheid

TS28R
Silicone TripleFlange Reusable

TS28RC
Corded Silicone
Triple-Flange
Reusable

TOEPASSING
Oordoppen moeten worden gedragen in elke

INDUSTRIE

algemene
fabricage

bouw

mijnbouw

olie & gas

drukkerijen

hout
verwerking

lawaaierige omgeving, bij onder meer de volgende
toepassingen:
•• Boren, schuren, zagen en slijpen
•• Montage en mechanische werkzaamheden
•• Bediening van ovens
•• Werken met zwaar materieel en elektrisch
gereedschap
•• Vliegtuigen

BESCHIKBARE ACCESSOIRES
•• Opbergdoosje

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

vervoer

FREQUENTIE

HZ

63

125

250

500

1000

2000 4000 8000

Geluidsdemping

dB

--

29,6

28,3

30,1

28,8

34,6

38,9

44,0

Standaardafwijking

dB

--

5,6

6,0

7,8

6,0

3,9

5,6

5,6

Aangenomen beschermingswaarde dB

--

24,0

22,3

22,3

22,8

30,7

33,3

38,4

VERZORGING EN ONDERHOUD
Aanbrengen – breng de oordoppen altijd met

oren met uw handen en neem uw handen dan

schone handen aan

weg. THORMASAFE-oordoppen moeten dermate

Juiste passing - de oordop is het best

het geluid dempen dat dan geen groot verschil

aangebracht wanneer de eerste twee segmenten

hoorbaar is.

zich in de gehoorgang bevinden en de derde

Verwijderen - draai voorzichtig aan de oordop

(laatste) flens de gehooringang volledig

en trek deze tegelijkertijd naar buiten om hem te

afdekt. De oordop is correct aangebracht

verwijderen.

wanneer het uiteinde zichtbaar is voor iemand die

Defecten - gooi vuile, beschadigde of zeer harde

recht voor u staat.

oordoppen weg.

Geluidscontrole – ga in een lawaaierige omgeving

Hygiëne - voor de bevordering van hygiëne: één

staan terwijl u de oordoppen draagt, bedekt uw

werknemer per oordop.

GEBRUIKSTRAINING

Pak met schone
vingers het steeltje
vast.

ARTIKEL
NUMMER

Reik, terwijl u het
steeltje vasthoudt, met
de vrije hand over het
hoofd heen en trek
het oor voor- zichtig
naar boven en naar
achteren.

PRODUCT
CODE

2410010

TS28R

2410011

TS28RC

2410015

TS28RSC
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Breng het oordopje
goed in de gehoorgang
in tot alle segmenten
helemaal in de gehoor
gang zitten.

PRODUCTNAAM

PRODUCT
BESCHRIJVING

Herbruikbare
oordop, silicone, drie
segmenten

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 iemand die u
van recht van voren
aankijkt alleen het
uiteinde van het
steeltje zien.

GELUID
DEMPING

KLEUR

VERPAKKING

AANTAL
STUKS PER
DOOS

Herbruikbare oordop,
silicone, drie segmenten

Snr28db (CE)

Oranje

Polyzak

200

Herbruikbare oordop, Herbruikbare oordop,
silicone, drie segsilicone, drie segmenmenten, met koord
ten, met koord

Snr28db (CE)

Oranje

Polyzak

100

Polyzak

100

Opbergdoosje

Opbergdoosje
voor herbruikbare
oordoppen

