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V-Gard Op de helm gemonteerde gehoorbescherming

Gehoorbescherming is een 
essentieel onderdeel van de 
veiligheidsuitrusting voor 
mensen die werkzaam zijn in de 
industrie, en is in de nieuwe PBM-
verordening (EU) 2016/425 
verplaatst van Categorie II naar 
III. De V-Gard-lijn met op de helm 
gemonteerde 
gehoorbescherming biedt 
verbeterd comfort en de 
allerbeste prestaties met 
aanpassingen aan pasvorm en 
stijl – en dat alles zonder in te 
boeten aan de kwaliteit die 
verwacht wordt van het 
legendarische merk V-Gard. De 
nieuwe gehoorbeschermingslijn 
is ontworpen voor de 
toonaangevende 
veiligheidshelmen en accessoires 
van MSA en biedt verbeterd 
comfort in combinatie met het 
prestatieniveau en de 
bescherming die u nodig heeft 
om uw werk te doen. 

Superieure prestaties 
• Met het hoogste dempingsniveau 

dat op de markt verkrijgbaar is 
voor op de helm bevestigde 
oorkappen. 

• Aangepaste MSA-afdichtringen 
zorgen voor optimale SNR-
prestaties. 

• Werkt met de industriële V-Gard- 
en ThermalGard-veiligheidshelmen 
van MSA.  

• Werkt met bestaande vizieren en 
frames van MSA voor naadloze 
integratie in uw 
veiligheidsprogramma.  

Meer comfort en betere 
pasvorm 
• Dankzij de verbeterde afdichtring en 

adapters is de druk op de oren 
geoptimaliseerd voor een hele dag 
comfort. 

• Met schuimrubber ingespoten 
oorkussens op de oorschelp zorgen voor 
zachte contactpunten. 

• Verticale afstelinkepingen om de 
gehoorbeschermers tussen het gebruik 
door op dezelfde positie te houden. 

• Het interne schuimrubber raakt het oor 
van de gebruiker tijdens het gebruik niet 
aan. 

• Wanneer u ze niet nodig heeft, kunnen 
de gehoorbeschermers worden 
"geparkeerd" en staan ze klaar voor 
gebruik.  

Moderne stijl 
• Met het nieuwe "V"-ontwerp van de 

iconische V-Gard.  
• Het dempingsniveau wordt handig 

aangegeven met de kleuren rood, 
geel en groen op de achterplaat en 
het voorste logo. 

• Vernieuwd gevorkt ontwerp zorgt 
voor een slanke look en modern 
gevoel.  

• Mat materiaal voor zowel kop- als 
oorkussens vermindert het uiterlijk 
van slijtage. 



Bestelinformatie

Geluiddemping is extern getest in overeenstemming met: 

• ANSI S12.6-2008 
• CSA Class A

• AS/NZ S1270:2002

HOOGGEMIDDELD
Dempingsniveau: LAAG Dempingsniveau: GEMIDDELD Dempingsniveau: HOOG

MSAsafety.com

Ond.nr. Omschrijving SNR 
Klasse

NNR 
Klasse

Dempingsniveau 

10190356 22 dB28 dB Laag

10190357 27 dB32 dB Gemiddeld 

10190358 31 dB36 dB Hoog

Ond.nr. Omschrijving

10193450

10193451

10193452

10193449

Op helm gemonteerde V-Gard-gehoorbescherming

Op helm gemonteerde V-Gard-gehoorbescherming

Op helm gemonteerde V-Gard-gehoorbescherming

Hygiënekit voor op helm gemonteerde V-Gard-gehoorbescherming, LAAG

Hygiënekit voor op helm gemonteerde V-Gard-gehoorbescherming, GEMIDDELD

Hygiënekit voor op helm gemonteerde V-Gard-gehoorbescherming, HOOG

Helmadapter voor op helm gemonteerde V-Gard-gehoorbescherming

• EN 352-3:2002 
• ANSI S3.19-1974

• Alleen voor lage demping (SNR 28 dB) :
Gecertificeerd door INERIS conform EN ISO 80079-36 : 2016 & CEI/TS 
60079-32-1 : 2017 voor veilig gebruik in ATEX-zones* (ELECTROSTATIC-
INERIS certificaat nr. 29406)

• Stof: zones 20, 21, 22 (alle zones)
• Gas: zones 1 en 2 met gasgroep IIA (propaan) 

*  Pas op: bij het werken in ATEX-zones moeten personen volledig uitgerust zijn met de juiste PBM 
bijv. dissipatieve schoenen (aardingsweerstand minder dan 1,108Ω), niet alleen met geschikte 
industriële helmen !  



MSA—The Safety Company

MSAsafety.com

Veiligheid is ons handelsproduct. Wij zijn sinds 1914 de belangrijkste 
fabrikant ter wereld van hoogwaardige veiligheidsproducten. MSA-
producten zijn weliswaar eenvoudig in gebruik en onderhoud, het 
zijn ook buitengewoon geavanceerde instrumenten en 
beschermende uitrusting – het resultaat van talloze onderzoeks- en 
ontwikkelingsuren, onophoudelijk testen en een niet aflatende 
toewijding aan kwaliteit waardoor levens worden gered en 
duizenden mannen en vrouwen elke dag weer worden beschermd 
Veel van onze zeer populaire producten zijn een combinatie van 
elektronica, mechanische systemen en geavanceerd materiaal, 
zodat gebruikers overal ter wereld zelfs in de meest gevaarlijke 
omstandigheden beschermd blijven.

Onze missie
De missie van MSA is ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen over de gehele wereld veilig kunnen werken en dat zij, hun 
families en hun naasten in goede gezondheid kunnen leven.

MSA: Omdat elk leven een doel heeft..

Opmerking: Dit bulletin bevat alleen een algemene beschrijving van de getoonde producten. Hoewel vormen van gebruik en 
prestaties van producten worden beschreven, mogen ze nooit worden gebruikt door ongetrainde of ongekwalificeerde personen. 
De producten mogen pas worden gebruikt nadat de instructiehandleiding/gebruiksaanwijzing van de producten, waarin 
gedetailleerde informatie staat over gebruik en onderhoud van de producten, inclusief eventuele waarschuwingen en 
aanwijzingen, grondig gelezen en begrepen zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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MSA is actief in meer dan 40 landen 
wereldwijd. Om een vestiging bij u in 
de buurt te vinden, gaat u naar 
nl.MSAsafety.com/contact-us




