
C°/F

g

KASK S.p.A. - Via Firenze, 5 - 24060 Chiuduno (BG) Italy 
t. +39 035 4427497 - f. +39 035 4427704 - e. info@kask.it

Plasma AQ

BUITENKANT HELM: P.P. Polypropyleen 
BINNENKANT HELM: HD Polystyreen 
HOOFDBAND: Soft PA Nylon 
(bevestigd aan de buitenkant van de helm zonder metalen 
popnagels) 
MAAT: Verstelbaar van 51 tot 63 cm 
NORM: EN 397 PPE CATEGORY: III

390 g -30°C / +50°C                                    

WHE00008.204  
RED

WHE00008.202  
YELLOW

WHE00008.201  
WHITE

WHE00008.210 
BLACK

WHE00008.203  
ORANGE

WHE00008.207 
ROYAL

WHE00008.208 
BLUE

WHE00008.205 
GREEN

WHE00008.206  
BRITISH GREEN

PRODUCT OF ITALY

INSTELLINGSYSTEEM: Het micrometrische instelmechanisme aan de achterkant van de helm biedt een snelle en 
nauwkeurige afstelling, zelfs bij het dragen van handschoenen.

Technologie

AIR

CLIP

GRID

EN 397
CHINSTRAP

SANITIZED®

VENTILATIE: Maximale ventilatie dankzij de tien luchtgaten. De luchtgaten en de interne uitstroom kanalen garanderen 
effectief ademend vermogen.

LAMPCLIPS: Helm uitgerust met sterke nylon lamp clips, geschikt voor alle lampen die gebruik maken van elastiek.

RASTER: De luchtgaten zijn uitgerust met een raster dat voorkomt dat vuil in de helm kan komen en zorgt voor luchtstroom 
in de helm.

KINBAND EN 397: 4-punts kinband bevestigd aan de buitenkant van de helm zonder metalen klinknagels en met Quick-
release systeem conform EN 397. Voorzien van laterale verdeler voor het aanpassen van de lengte van de kinband.

SANITIZED®: De Sanitized® behandeling is een antibacteriële behandeling die optreedt als een interne deodorant tegen 
onaangename geuren. Dankzij de hygiënische functie voorkomt het effectief bacteriële verspreiding door het verhogen 
van frisheid en comfort van de stof in contact met de huid.

2DRY: Deze high-tech stof, met maximaal comfort, droogt zeer snel, het stimuleert verspreiding van vocht naar buiten en 
het laat een aangenaam gevoel van frisheid achter.  

VISOR

EARMUFFS

VIZIER BEVESTIGING: Te voorzien van bevestigingsmiddelen voor montage vizieren.

GEHOORBESCHERMING BEVESTIGING: Voorzien van geïntegreerd 30 mm slot voor oorbeschermers met 
insteekbevestiging. Combineerbaar met KASK oorkappen.

Technische details

RING TO HOOK

BEVESTIGINGSOOG: Voorzien van een speciale ring op de kinband waardoor de helm op te hangen is.
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UPA00001
WINTER BINNENWERK

UAC00002
HELM TAS

WVI00002
VIZIER V2

WHP00001
OORKAPPEN

WPA00002
VERVANGING BINNENWERK 

WAC00020
PROTEZIONE NUCALE PER PLASMA

WAC00003
ADAPTER MET BAYONETWVI00003

VIZIER FULL FACE

Prestaties

Accessoires

Aanvullende informatie

BESCHERMING TEGEN IMPACT

BESCHERMING TEGEN ZIJWAART-
SE-, VOOR- EN ACHTER IMPACT

BESCHERMING TEGEN HET 
DOORDRINGEN VAN VOORWERPEN

KINBAND BREEKPUNT > 15 kg <25 kg

DOELTREFFENDHEID BEVESTIGINGS-
SYSTEEM 

TEST LAGERE 
TEMPERATUURBESTENDIGHEID

BESCHERMING TEGEN ZIJWAARTSE 
DEFORMATIE- LD

BESCHERMING TEGEN GESMOLTEN 
METAAL SPLASHES- MM

5 Kg van 2 m 100 J

5 Kg van  0,5 m 25 J

3 Kg van 1 m 30 J

T= -30°C

Aanvullende test in overeenstemming met de eisen van de  EN 12492

Standaard vereiste 

Optionele vereisten

Plasma AQ

KASK S.p.A. - Via Firenze, 5 - 24060 Chiuduno (BG) Italy 
t. +39 035 4427497 - f. +39 035 4427704 - e. info@kask.it

PRODUCT OF ITALY

GARANTIE
3 jaar vanaf de datum van aankoop.

LEVENSDUUR
10 jaar vanaf de datum van productie (productie datum wordt afgedrukt op een label die op de binnenkant van de helm).
Controleer de helm regelmatig op eventuele beschadigingen! Schuring, vervorming, of veranderingen in kleur zijn belangrijke 
elementen voor het controleren van de helm-status.

REINIGING
Reinig de helm alleen met water, neutrale pH zeep en een zachte schone doek. De binnenvoering moet met de hand gewassen 
worden in koud water of in de wasmachine (max 30 ° C / 85 F). Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

OPBERGEN
Wanneer de helm niet in gebruik is moet deze worden opgeborgen op een plek waar geen direct zonlicht is of andere hittebronnen.

TOEPASSING VAN LIJM OF STICKERS
Het gebruik van lijm, oplosmiddelen, stickers of verf die niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant is niet van toepassing. Elke 
wijziging of tussenkomst niet voorzien kan zijn beschermende functie schaden.
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