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Superplasma PL

BUITENKANT HELM: P.P. Polypropyleen 
BINNENKANT HELM: HD Polystyreen
HOOFDBAND: Soft PA Nylon
(bevestigd aan de buitenkant van de helm zonder 
metalen klinknagels)
SIZE: Universeel-Verstelbaar van 51 tot 62 cm 
STANDARD: EN 12492

420 g -20°C / +35°C                                    
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Technische Details

Technologie
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.

UP & DOWN SYSTEM: De innovatieve en exclusieve up & down-technologie zorgt voor een precieze en comfortabele 
pasvorm rond de nek. Een centrum wiel en twee zijflappen zorgen voor een snelle aanpassing van de helm, niet alleen in 
de breedte, maar ook in hoogte en hoek.

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 12492: Vier punts kinband die wordt doorkruist aan de achterkant van de helm om het hoofd beter te 
beveiligen. De Safety-release-system zorgt voor een snelle bevestiging en opening van het vergrendelingsmechanisme 
conform EN 12492. Voorzien van laterale verdeler voor het aanpassen van de lengte van de bandjes.

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.

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.

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



WVI00002
VIZIER V2

WVI00004
VIZIER HP

WHP00001
OORKAPPEN

WPA00002
VERVANGING BINNENWERK

UPA00001
WINTER BINNENWERK

WAC00003
ADAPTER MET BAYONET

WVI00003
VIZIER FULL FACE

UAC00002
HELM TAS
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BESCHERMING TEGEN IMPACT

BESCHERMING TEGEN ZIJWAARTSE, 
VOOR EN ACHTER IMPACT

BESCHERMING TEGEN HET 
DOORDRINGEN VAN VOORWERPEN

KINBAND BREEKPUNT < 50 KG

DOELTREFFENDHEID BEVESTIGINGS-
SYSTEEM

5 Kg van 2 m 100 J

5 Kg van  0,5 m 25 J

3 Kg van 1 m 30 J

Standaard vereiste

Prestaties

Accessoires

Aanvullende informatie
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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