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1. WAT IS LASSEN?

Lassen is het verbinden van materialen, waarbij ze op de verbindingsplaats in vloeibare of deegachtige toestand worden gebracht 
door toedoen van warmte en/of druk. Hierbij zal er eventueel materiaal met (ongeveer) dezelfde smelttemperatuur worden toe-
gevoegd. Hiervoor is warmte nodig die, afhankelijk van het lasproces, afkomstig kan zijn van een elektrische boog, een brandbaar 
gasmengsel of een chemische reactie. De warmtebron zal een voldoende hoge temperatuur moeten hebben om de materialen 
tot smelten te kunnen brengen. In de meeste gevallen zal de boogtemperatuur ver boven de smelttemperatuur van de te lassen 
materialen uitkomen, zodat zelfs verdamping van het te lassen materiaal zal optreden. Door die hoge temperatuur zullen allerlei gas-
sen, dampen en deeltjes (stof, lasrook) vrijkomen, die een min of meer schadelijke invloed kunnen hebben op de gezondheid van de 
lasser en andere personen in de laswerkplaats. 

2. MEEST VOORKOMENDE LASPROCESSEN

Het gekozen lasproces hangt af van:

• de vereiste lasnaadeigenschappen (kwaliteit, afwerking, snelheid, …)

• het te lassen metaal 

• de werkomstandigheden (besloten ruimte, …)

• vereisten technische specifi caties 

Het gevormde smeltbad (waar de 2 materialen worden samen gebracht) zal echter steeds worden afgeschermd van de buitenlucht 
die een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van het laswerk. Per lasmethode zal de manier van afscherming verschillen en 
kan deze bijdrage tot negatieve effecten op de gezondheid. 

2.1 MIG (Metal-Inert Gas) en MAG (Metal-Active Gas)

Het M.I.G./M.A.G.-lassen is een elektrisch booglasproces, waarbij een continu aangevoerde dunne en blanke draad (massief of 
gevuld) als elektrode wordt gebruikt. De boog wordt getrokken tussen het werkstuk en de lasdraad. Deze lasdraad vervult een 
dubbelfunctie van zowel elektrode als toevoegmateriaal. Het toegevoerde gas uit het mondstuk vormt hier de bescherming van 
het smeltbad. MIG : las beschermd door de inert gas : argon, helium of mengsel van deze gassen. MAG : las beschermd door het 
actieve gas : CO

2
, driedelig Argon / CO

2
/O

2
 .

2.2 TIG (Tungsten–Inert Gas)

Het T.I.G.-lassen is een tweehandige lasmethode, waarmee aan zeer hoge kwaliteitseisen kan worden voldaan. Het werkstuk wordt 
onder gasbescherming plaatselijk gesmolten door een niet afsmeltende elektrode. Een goede afscherming van het smeltbad is mo-
gelijk omdat de elektrische boog en toevoegmateriaal gescheiden worden toegevoerd en daardoor beïnvloed kunnen worden. De 
las behoeft nagenoeg geen nabehandeling. Een goede handvaardigheid en procestechniek garanderen een optimale kwaliteit.

2.3 Autogeen Lassen

Het autogeen lassen is een vrij oud, maar nog steeds toegepast lasproces. Dit lasproces wordt onder andere nog toegepast in 
plaatwerkerijen van garages, in de installatietechniek en bij ketelbouwers. Het is een tweehandige lasmethode, waarbij met de las-
toorts in de ene hand het werkstuk plaatselijk tot smelten wordt gebracht door verbranding van een zuurstof/acetyleenmengsel en 
met de andere hand toevoegmateriaal wordt toegevoerd.

2.4 Booglassen (MMA Manual Metal Arc)

Het booglassen met beklede elektrode, in de volksmond elektrisch lassen genoemd, is een zeer veel toegepast lasproces. Bij dit 
lasproces wordt het werkstuk plaatselijk tot smelten gebracht door de boog van de afsmeltende elektrode. Bescherming van dit 
proces wordt verkregen door het gas dat vrijkomt uit de elektrode en de slak die op de las ontstaat (= elektrodelassen). Dit slak 
dient men achteraf nog grotendeels te verwijderen, het zogenaamde “bikken”.

3. GEVAREN BIJ HET LASSEN

3.1 Lasrook

Eén van de belangrijkste en soms onzichtbare gevaren zijn de gevaren verbonden aan lasrook: Bij laswerkzaamheden komen uit 
het smeltbad, uit de toevoegmaterialen (elektroden, draad of poeder) en uit stoffen op het werkstuk (vetten, ontvettingsmidde-
len, verf, enz.) deeltjes en gassen vrij. Lasrook komt voor circa 90% voort uit afsmeltende lastoevoegmaterialen. Tijdens het laspro-
ces worden de grove deeltjes weggeslingerd als lasspatten. De fi jne deeltjes blijven echter in de lucht zweven, zij vormen de lasrook 
die schadelijke metaaloxiden kan bevatten. Naast lasrook kunnen ook gassen zoals stikstofoxiden ontstaan. Gassen en dampen zijn 
niet zichtbaar maar kunnen zowel toxisch als niet-toxisch zijn. Zo ontstaan bijvoorbeeld ozon (ten gevolge van de ultraviolette 



LASSEN

4

www.vandeputtesafety.com

straling op de in de lucht aanwezige zuurstof), nitreuze dampen en koolmonoxide.

Effecten van lasrook:

Op korte termijn: oogirritatie, heesheid, keelpijn, overige irritatie aan luchtwegen. Met name bij lassen van zink, koper, aluminium, 
nikkel en legeringen met deze metalen kan metaaldampkoorts optreden (griepachtige aandoening met verschijnselen als koorts, 
zweten, spierpijnen en een beroerd gevoel)

Op lange termijn: longaandoeningen als bronchitis en kankerverwekkende eigenschappen bij lassen van RVS (met name risico bij 
lassen met beklede elektrode van RVS)

Te nemen maatregelen:

1.  Bronaanpak: probeer lassen te vermijden of zorg ervoor dat er met de minst gevaarlijke methode kan worden gelast en/of dat 
verf, olie- en vetlagen worden verwijderen voor het lassen aanvangt

2.  Bronafzuiging/ventilatie: zorg voor een afzuigarm die op 30 à 50 cm is geplaatst van het te lassen stuk. Let daarbij op dat an-
dere, niet gebruikte, afzuigarmen gesloten zijn en dat de lucht niet naar een ruimte gaat waar andere collega’s aan het werk zijn. 
Enkel indien men buiten last kan ventilatie achterwege worden gelaten

3.  Scheiden van bron en mens: Probeer de blootstelling aan lasrook en gassen verder te verminderen door het werk zoveel mo-
gelijk van de mens te scheiden. Als het mogelijk is, voer het laswerk dan uit in een lascabine. Soms kan laswerk worden verricht 
met gebruik van een lasrobot, die vanuit een afgescheiden ruimte wordt bediend. Tijdens het uitvoeren van het laswerk door de 
robot, worden lasrook en gassen afgezogen. Lascabines houden de anders naar buiten tredende verontreiniging, de straling en 
het lawaai tegen.

4.  Adembescherming: Pas als er geen andere manier meer is om de blootstelling aan lasrook afdoende te beperken, komen de 
persoonlijke beschermingsmiddelen aan bod. Het kan echter ook moeilijk (onpraktisch) zijn en veel tijd kosten om ventilatieap-
paratuur zo te gebruiken dat de juiste bescherming wordt verkregen. Afzuiginstallaties kunnen ook zuurstof wegnemen waardoor 
de lasser ademhalingsproblemen kan krijgen. Met de mogelijke beperkingen van ventilatiesystemen kan het daarom nodig zijn om 
persoonlijke ademhalingsystemen te gebruiken als aanvulling op de afzuigsystemen om de blootstelling aan verontreinigingen op 
een zo laag mogelijk niveau terug te dringen.

3.2 Overzicht van de mogelijke gevaren bij het lassen:

Lichaamsdeel Risico’s

Ogen • Zichtbaar lich t: tijdelijke verblinding, nachtblindheid, kleurenzicht, vergrootglas effect van ooglens kan inbran-
ding op netvlies veroorzaken 

• Onzichtbaar lich t: 
UV : aantasting van het hoornvlies, lasogen, hoornvliesontsteking
IR : schade aan de lens : vertroebeling kamervocht of lensvocht, ontsteking v/d iris of bij langdurige blootstel-
ling kan dit leiden tot staar
Blauw (blauw/violet) lichtschade 
Schade aan netvlies

• Hete lasspatten : inbranden hoornvlies en sclera

• Bikken: mechanische beschadigingen

Luchtwegen • Bovenste luchtwegen: stikstofoxides en ozon prikkelen de slijmvliezen, herhaalde blootstelling geeft bronchi-
tis en kortademigheid

• Longen: lasrook dringt diep in longen door

• Metaaldampkoorts door o.a.: zink, mangaan en koper oxiden, longoedeem door cadmium oxide bij solderen

• Longkanker bij elektrodelassen van INOX (chroomoxiden)

• Overige ver giftigingen door b.v. slecht afgestelde gasvlam of oppervlakte coatingen op het materiaal

Lichaam • Verbranding: hete delen, vlam, lasspatten

• UV str aling: huidkanker, huidverbranding, uitdroging, blaren

• Huidaandoeningen: eczeem b.v. door chroom en nikkel

Handen • Verbranding: hete delen, vlam, lasspatten

• UV str aling: huidkanker, huidverbranding, uitdroging, blaren

• Huidaandoeningen: uitdrogen

• Mechanische r isico’s: snijden, schuren, prikken etc.

Voeten • Normale gevaren: stoten, vallende voorwerpen, prikgevaar, zwikken, uitglijden 

• Bijkomend g evaar: hete lasspatten, metaal druppels

Gehoor • Lawaaidoofheid

• Hoofdpijn
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4. EEN AANGEPAST PRODUCTOVERZICHT

Deze gids is slechts een selectie van de meest relevante producten voor personen die lassen of snijden. Ze werden uitgezocht door 
onze experts op basis van hun jarenlange ervaring. Het resultaat is een beperkte selectie met alleen de meest geschikte producten 
om uw medewerkers optimaal te beschermen.

Raadpleeg ook de uitgebreide informatie omtrent laswerkzaamheden via de toepassing op de website www.vandeputtesafety.com.

Hoofd- en gelaatsbescherming

Om zich adequaat te beschermen tegen de gevaren voor ogen en gelaat dient men gebruik te maken van een lasbril (lasgoggle), 
lasscherm of lashelm al dan niet met automatische lasruit. Bij deze keuze dient men ook rekening te houden met andere gevaren 
zoals invloed van straling op de huid en lasspatten of wegvliegende deeltjes die in het aangezicht kunnen terecht komen bij het las-
proces zelf of bij het bikken. Primaire functie van gelaatsbescherming bij lassen is het beschermen van de ogen tegen het zichtbare 
(verblinding) en onzichtbare licht (UV, IR en blauwlicht) tijdens het uitvoeren van de las. Zonder bescherming zou het bovendien in 
vele gevallen onmogelijk zijn de las te bekijken. Naast gelaatsbescherming is het ook belangrijk het hoofd te beschermen tegen 
stoten (vaak dient men in moeilijke posities te lassen) of tegen vallende voorwerpen. Daarbij is het belangrijk dat deze artikelen ook 
bestand zijn tegen lassapatten. Voor toepassingen waarbij er geen risico is op vallende voorwerpen kan men haar en hoofdhuid 
beschermen door vlamvertragende hoofdkappen.

Type Voordelen Nadelen

Lasbril of goggle Compact Gelaat niet beschermt

Voordelig Vaak moeilijk te combineren met adembescherming

Handen zijn vrij Indien zonder blanke ruit onder lasruitje of laslensen 
geen bescherming na het lassen en men dient bril af te 
zetten om las te bekijken

Voor autogeen lassen of helpers Enkel in lage tinten beschikbaar voor autogeen lassen 
en snijbranden

Lasschild Compact Vaak moeilijk te combineren met adembescherming

Voordelig Dient met 1 hand te worden vastgehouden

Gelaat is beschermd Beperkt gezichtsveld, afmetingen lasglas 90 x 110 mm

Vaak met opklapbaar lasschermpje zodat men nog 
is beschermd bij bikken of bekijken las

Scherm makkelijk “af te zetten” of uit gezichtsveld te 
nemen om las te bekijken

Lashelm Handen zijn vrij . Uitvoering voor montage op 
veiigheidshelm beschikbaar

Vaak moeilijk te combineren met adembescherming 
behalve indien men kiest voor versie met adembe-
scherming

Gelaat is beschermd Nekbelasting indien men volledige helm zonder handen 
opklapt om las te bekijken

Relatief groot gezichtsveld

Met opklapbaar lasschermpje zodat men nog is 
beschermd bij bikken of bekijken las

Lashelm met au-
tomtische lasruit

Idem als zonder automatische lasruit Vaak moeilijk te combineren met adembescherming 
behalve indien men kiest voor versie met adembe-
scherming

Laskleur, gevoeligheid en interval instelbaar per 
toepassing

Scherm hoeft niet meer op en neer geklapt te 
worden

Geen belasting meer van de nek (op en neer helm 
door knikbeweging)

Continue zicht op het werkstuk / proces

Bescherming bij het bikken
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Automatische lasruiten:

Automatische lasruiten verdonkeren vanaf dat de lichtintensiteit verhoogt. Indien niet in gebruik hebben ze een lage lastint (3 of 5) 
die toelaat de las te controleren. Elektronische lasbescherming biedt de gebruiker tijdens het lassen een groot draag- en werkcom-
fort. Deze lasruiten beschikken over instelbare lastinten (shade), gevoeligheidsniveaus (sensitivity) en tijd van het terug licht worden 
na lassen (delay). Elektronische lashelmen geven de drager de mogelijkheid voor de meest uiteenlopende laswerkzaamheden de 
juiste instellingen te kiezen.

Keuze van de tint van de lasfi lter:

Oogbescherming tijdens elektrisch lassen

Lasproces Stroomsterkte in Ampere (A)

1
,5 6 1
0

1
5

3
0

4
0

6
0

7
0

1
0

0

1
2

5

1
5

0

1
7

5

2
0

0

2
2

5

2
5

0

3
0

0

3
5

0

4
0

0

4
5

0

5
0

0

6
0

0

Beklede electroden 8 9 10 11 12 13 14

MAG 8 9 10 11 12 13 14

TIG 8 9 10 11 12 13

MIG zware metalen 9 10 11 12 13 14

MIG lichte legeringen 10 11 12 13 14

Air-arc gutsen 10 11 12 13 14 15

Plasma snijden 9 10 11 12 13

Micro plasma booglassen 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oogbescherming tijdens autogeen lassen 

Codering verglazing Gebruik
Verbruik

Gas / zuurstof Volume in liters / uur

1,2

Voor lashelpers en tegen strooilicht1,4

1,7

2
Licht snijbrand werk

3

4
Lassen en hardsolderen Acetyleen Tot 70

Snijbranden Zuurstof Tot 900

5
Lassen en hardsolderen Acetyleen Van 70 tot 200

Snijbranden Zuurstof Van 900 tot 2000

6
Lassen en hardsolderen Acetyleen Van 200 tot 800

Snijbranden Zuurstof Van 2000 tot 4000

7
Lassen en hardsolderen Acetyleen Vanaf 800

Snijbranden Zuurstof Van 4000 tot 8000

8 Snijbranden Zuurstof Vanaf 8000

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.
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• Normale klep

• Kleur: blauw

• Maat: 54-62 cm

• Conform:  EN 812 F 
   

• Art: 1015806

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

STOOTPET S38 AIRPRO PROBAN

Ideaal voor laswerkzaamheden, 
vlamvertragend.

TIP

 

• Duroplast, polyester-glasvezel

• Kleuren: wit, geel, blauw, rood, groen, 

oranje

• Binnenwerk: textiel, 6p (Art: 1015575)

• Zweetband: vabon xl (Art: 1015577)

• Eigenschappen: LD, MM

• Maat: 52-63 cm

• Conform:  EN 397 

• Art: 1000178

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

HELM VULCAN WHEEL-CONNECT

Te combineren met oorkappen d.m.v. 
adapter Bilsom 3711 (Art: 1001188) / 
Peltor P3HV (Art: 1001190).

TIP

• Helmmontuur voor vulcan

• Hittebestendig

• Te combineren met ruit TRI CA blank/groen 

225 mm (Art: 1000671) en 

helmoorkap Clarity C1H (Art: 1001091) 

of C3H (Art: 1001092)

• Art: 1000793

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

HELMMONTUUR S57B

 

• Gelaatsscherm groen, triacetaat

• Impactbestendigheid: F

• Chemisch bestendig: ja

• Bescherming gesmolten metaal: ja

• Conform: EN 169
   

• Art: 1000671

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel in tint 3 en 5

TRI CA BLANK/GROEN 225MM

Combinatie met helm Vulcan 
(Art: 1000178) met helmmontuur 
S57 (Centurion Art: 1000792)/
S57B (Bilsom Art: 1000793).

TIP

• Lashelm voor helmmontage

• Conform:  EN 169 

EN 175 
   

• Art: 1000718

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

LASSCHERM HELMMONTAGE S903 90X110MM

Geschikt voor montage op Centurion 
helmen

TIP

 

• Lasbril, polycarbonaat

• Impactbestendigheid: F

• Tint: 5

• Conform:  EN 169

EN 170

EN 175
   

• Art: 1000570

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

LASBRIL OCULA G GROEN (GE)

Vervangartikel spatruit (Art: 1013017).
TIP

• Lasgoggle, polycarbonaat

• Impactbestendigheid: F

• Coating: Supravision HC-AF

• Tint: 5

• Conform: EN 169
   

• Art: 1000625

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

LASGOGGLE ULTRAV PC GROEN INFRA+

 

• Lasschild

• Lastint: 10

• Conform:  EN 169 

EN 175 
   

• Art: 1000708

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

LASSCHILD SHELLFO FIXED 90X110MM
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• Lashelm

• Lastint: 10

• Conform:  EN 169 

EN 175 
   

• Art: 1000711

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

LASHELM PROTA SHELL BABY FLIP-UP 50X108MM

 

• Mineraal glas

• Lastinten: 9, 10, 11, 12, 13
   

• Art: 1000921

• Af te nemen per: 10 stuks

• Voorraadartikel

LASGLAS 90X110MM

• Mineraal glas
   

• Art: 1000929

• Af te nemen per: 10 stuks

• Voorraadartikel

SPATRUIT 90X110MM

 

• Mineraal glas

• Lastinten: 9, 10, 11, 12, 13
   

• Art: 1000920

• Af te nemen per: 10 stuks

• Voorraadartikel

LASGLAS 50X108MM

• Mineraal glas
   

• Art: 1000928

• Af te nemen per: 25 stuks

• Voorraadartikel

SPATRUIT 50X108MM

 

• Lashelm elektronisch

• Grootte lasfi lter: 44 x 93 mm

• Conform:  EN 379 

EN 175 
   

• Art: 1013601

• Af te nemen per: 1 stuk

AUT LASHELM 100V 3/8-12

Voordelige elektronische lashelm met 
variabele fi lter.

TIP

• Lashelm elektronisch

• Grootte lasfi lter: 73 x 107 mm

• Versie X: 54 x 107 mm (Art: 1013380)

• Versie V: 45 x 93 mm (Art: 1013377)

• Conform:  EN 379 

EN 175 
   

• Art: 1013378

• Af te nemen per: 1 stuk

AUT LASHELM SW 9100XX 73 X 107MM 5/8/9-13

Variant met side windows. 
Afdekplaatjes beschikbaar 
(Art: 1013626).

TIP

 

• Lashelm elektronisch

• Grootte lasfi lter: 73 x 107 mm

• Zeer ergonomische lashelm

• Met slijpvizier onder laskap

• Conform:  EN 379

EN 175
   

• Art: 1018065

• Af te nemen per: 1 stuk

AUT LASHELM 9100XX FX 73 X 107MM 5/8/9-13

Versie X: 54x107mm (Art: 1018064). 
Versie V: 45x93mm (Art: 1018063).

TIP



LASSEN

9

www.vandeputtesafety.com

Lasfi lter versie V : 45x93mm 
(Art: 1013359) Lasfi lter versie X : 
54x107mm (Art: 1013360) Lasfi lter 
versie XX: 73x107mm (Art: 1013018)  

TIP

• Lashelm elektronisch met veiligheidshelm

• Lascassette niet inbegrepen

• Oorkap (Art: 1021598)

• Zeer ergonomische lashelm

• Met slijpvizier onder laskap

• Conform:  EN 379

EN 175

EN 397   
   

• Art: 1021857

• Af te nemen per: 1 stuk

LASHELM 9100 MP ZONDER CASSET/ HOOFDBAND

 

• Hoofdbescherming voor Speedglas 9100 

(Art: 1013622)

• Nek-/Oorbescherming voor Speedglas 

9100 (Art: 1013624)
   

• Af te nemen per: 1 stuk

BESCHERMING NEK/HOOFD TECAWELD SPEEDGLAS 9100

Lange versie (Art: 1006338).
TIP

• Brandwerend

• Type: kort

• Materiaal: 2 lagen katoen/fl eece

• Met opening voor warming packs
   

• Art: 1006337

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

WINTER HELMMUTS KORT 6850

 

Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1021716).
TIP

• Specifi ek voor onder laskap

• Passief

• SNR waarde: 24dB

• Conform: EN 352
   

• Art: 1021705

• Af te nemen per: 10 stuks

OORKAP NEKBEUGEL WELDING
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Kleding

Belangrijkste functies van beschermende kleding bij lassen is het afdekken van de huid en beschermen van het lichaam tegen hitte 
afkomstig van het lasproces, straling en mogelijke lasspatten. Voor laskleding bestaat er ook een specifi eke Europese norm (EN ISO 
11611:2007) die verzekert dat men de juiste beschermende kledij draagt bij het lassen:

Klasse: 1 2

Vereisten: Stralingswarmte: RHTI
24

 ≥ 7 s
Lasspatten: min 15 druppels

Stralingswarmte RHTI
24

 ≥16 s
Lasspatten: min 25 druppels

Toepassing: • Gaslassen 
• TIG en MIG lassen 
• Microplasmalassen 
• Frezen
• Puntlassen 
•  MMA-lassen (met rutile bedekte baguette)

• MAG-lassen
• MIG-lassen (high current)
• Vlambooglassen
• Plasmasnijden
• Zuurstofsnijden
•  MMA lassen (basisbaguette of met cellulose 

bedekte baguette)
• Thermisch sproeien
• Kerven

                                           

EN ISO 11611:2007

Klasse 1 A1                                                       

EN ISO 11611:2007

Klasse 2 A1

Ook voor gevaren waarbij bescherming dient te worden geboden tegen chemische producten zijn er nu specifi eke overalls die ook 
voldoen aan de lasnorm.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Maten: M-XXL 

• Kleur: 

• Materiaal: splitleder

• Kevlar stiksel

• Conform: EN ISO 11611 Class 2 A1 
   

• Art: 1021760

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel in maten L-XL

LASBROEK RHINOWELD TR615

 

• Maten: M-XXL

• Kleur: 

• Materiaal: splitleder

• Kevlar stiksel

• Rug in behandeld katoen

• Conform: EN ISO 11611 Class 2 A1
   

• Art: 1021759

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel in maten L-XL

LASVEST RHINOWELD COMFORT JK269

• Maten: H B38/N44/F38 - H B64/N70/F64

• Kleur: 

• Materiaal: katoen proban

• Sluiting: drukknopen

• Ongevoerd 

• Conform:  EN ISO 11612 A1 B1 C1

EN ISO 11611 Klasse 1 A1
   

• Art: 1015201

• Af te nemen per: 1 stuk

BROEK LASSEN C2028781

 

• Maten: XS-3XL

• Kleur: 

• Materiaal: katoen proban

• Sluiting: drukknopen

• Ongevoerd 

• Conform:  EN ISO 11612 A1 B1 C1

EN ISO 11611 Klasse 1 A1
   

• Art: 1015200

• Af te nemen per: 1 stuk

VEST LASSEN C3028780
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• Maten: XS-3XL

• Kleur: 

• Materiaal: 54% modacryl, 44% katoen, 

 2% antistatisch

• Sluiting: drukknopen

• Conform:  EN 11612 A1 B1 C1

EN ISO 11611

EN 1149

EN 13034 Type 6

IEC 61482-1
   

• Art: 1015436

• Af te nemen per: 1 stuk

OVERALL C1045796 MODACR/KAT/AS

Overall C1045796 KAT/PES/FR/AS 
(Art: 1015434). Overall C1045796 
Meta-aramide/para-aramide/AS (Art: 
1018018).

TIP

 

• Maten: HAV H 46-HAV H 64

• Kleur: 

• Materiaal:  80% katoen FR, 19% polyester, 

1% antistatisch

• Sluiting: drukknopen

• Ongevoerd 

• Conform:  EN ISO 11611 

EN 1149

EN 13034 Type 6

IEC 61482
   

• Art: 1014313

• Af te nemen per: 1 stuk

OVERALL 2033 MQ

• Maten: S-3XL

• Kleur: 

• Materiaal: 50% modacryl, 41% katoen, 5% 

para-aramide, 3% nylon, 1% antistatisch

• Sluiting: ritssluiting onder klep

• Ongevoerd

• Conform:  EN 13034 Type 6

EN 11611 Class 1 A1

EN 471 3.2.

IEC 61482

EN 1149

EN 11612 A1.B1.C1
   

• Art: 1017768

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel in maten S-3XL in kleur 

Fluo Geel/Navyt

OVERALL FR/AS BS108

 

PARKA MULTIRISK SUMMIT

• Maten: S-3XL

• Kleuren: , 

• Materiaal: 50% FR Modacryl, 40% katoen, 

5% aramide, 1% antistatisch

• Sluiting: ritssluiting onder klep

• Voering: vaste vlamvertragende voering

• Conform:  IEC 61482-2: Classe 1

EN ISO 11612: A1 B1 C1

EN ISO 11611: Classe 1 A1

EN 471: 3.2 (option)

EN 343: 3.3

EN 1149-5

EN 13034.
   

• Art: 1017979

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

Ook als heupschort verkrijgbaar 
(Art: 1021833)

TIP

• Kleur: 

• Materiaal: splitleder

• Verstelbare riem

• Kevlar stiksel

• Afmetingen: 100*80 CM

• Conform: EN ISO 11611 Class 2 A1
   

• Art: 1021763

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

LASSCHORT RHINOWELD AP009 100*80

 

• Kleur: 

• Materiaal: splitleder

• Elastische band

• Aanpasbaar dmv Velcro

• Kevlar stiksel

• Conform:  EN ISO 11611 Class 2 A1 

(certifi cering in aanvraag)
   

• Art: 1021762

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

LASMOUW RHINOWELD GL137

• Materiaal: splitleder

• Conform: EN ISO 11611 Class 2 A1
   

• Art: 1021769

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

NEKSTUK ETNA

Combineerbaar met alle helmen met 
een vervangbaar 6-punts binnenwerk.

TIP

 

• Maat: Universele maat

• Kleur: 

• Materiaal: polyester/katoen

• Conform:  EN ISO 11612 A.B1.C1

EN ISO 11611 Class 1 A1
   

• Art: 1021768

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

HOOFDKAP RHINOWELD HT040
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Adembescherming

1. Basisbegrippen

Zoals reeds eerder vermeld is het grootste gevaar bij lassen het vrijkomen van lasrook. Om een goede keuze te maken inzake 
ademhalingsbescherming is het van belang 2 kernbegrippen te begrijpen:

1.  De grenswaarde (MAC-waarde) is de maximaal toegestane concentratie van een (gevaarlijke) stof in de individuele ademha-
lingszone van een werknemer. De stof kan voorkomen als gas, damp, aerosol en vezel of vaste deeltjes. De grenswaarde geldt 
voor een gedefi nieerde referentieperiode (meestal 15 min en 8 u). Uitgangspunt bij de vaststelling van de waarde is, dat de 
gezondheid van de werknemers én hun nageslacht niet wordt benadeeld. Ook niet bij herhaalde blootstelling aan die concen-
tratie, gedurende een langere periode tot zelfs een arbeidsleven. Indien men onder deze grenswaarde blijft, dient men geen 
adembeschermingsmiddel te dragen, op voorwaarde dat zuurstof in de lucht > 19%.

Grenswaarde voor lasrook in Nederland (vanaf april 2010): 1 mg/m³

Grenswaarde voor lasrook in België en Frankrijk:   5 mg/m³

 Let op: bij sommige te lassen materialen kunnen er stoffen vrijkomen waarvan de grenswaarde lager ligt dan de grenswaar-
de voor lasrook (bijvoorbeeld: chroom, nikkel,...). 

2.  De Nominale Protectiefactor of NPF van een adembeschermingsmiddel is de minimale bescherming waaraan een adembe-
schermingsmiddel moet voldoen volgens de Europese normering (voor elk type adembeschermingsmiddel verschillend). De 
NPF zegt iets over de effi ciëntie van het totale adembeschermingsmiddel. Hoe lager de NPF, hoe ineffi ciënter het adembe-
schermingsmiddel of hoe groter de inwaardse lekkage van dit middel. Deze waarden zijn waarden bekomen onder laborato-
riumomstandigheden, vandaar dat sommige landen werken met een TPF (Toegepaste ProtectieFactor) ook wel APF waarde 
genoemd, die gebaseerd is op werkpleksituaties (zie hiervoor nationale wetgeving en de gebruiksnorm EN 529:2005). 

2. Hoe adembeschermingsmiddel kiezen

Door een combinatie van deze 2 basisbegrippen kan men de benodigde bescherming op de werkplek bepalen: door de 
grenswaarde te combineren met de concentratie op de arbeidsplek en de NPF (EN 529:2005) van het adembeschermingsmiddel kan 
men bepalen welk middel geschikt is voor die specifi eke situatie. Praktisch voorbeeld: men moet werken in een omgeving waar een 
concentratie van 150 ppm aanwezig is van product A, de grenswaarde van product A is 10 ppm , dit wil zeggen dat men een bescher-
mingsmiddel moet kiezen waarvan de NPF hoger is dan 150 : 10 = 15.

Andersom kun je ook zeggen als de NPF van een compleet middel (b.v. halfgelaatsmasker + gasfi lter) 50 is en de grenswaarde 80 
ppm, de maximale concentratie verontreiniging waarbij die combinatie op basis van de NPF ingezet kan worden 50 x 80 = 4000 ppm 
is. In dit geval moet dan een gasfi lter klasse 2 worden ingezet (geschikt tot 5000 ppm). Een klasse-1 gasfi lter volstaat dan niet (tot 
1000 ppm). 

Let op! Hou bij gas- en combinatiefi lters rekening met de beperkte capaciteit (klasse 1: 1000ppm en klasse 2: 5000ppm), boven 
concentratie van 5000ppm geen fi ltergebruik mogelijk. Filters in combinatie met een motorunit hebben een lagere capaciteit door 
groter luchtverbruik: 500 ppm voor klasse 1 en 1000 ppm voor klasse 2.

Overzicht van de adembeschermingsmiddelen die in aanmerking komen:

Stoffi lters en -maskers: bescherming tegen aerosolen, neveldeeltjes of vaste deeltjes en (las)rook.

Meest voorkomende stofmaskers (FFP) en halfmaskers (HM) met stoffi lter bij laswerkzaamheden zijn:

Indeling Bescherming tegen

HM + P2-fi lter of FFP2 Schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b. Grenswaar-
de tussen 10 mg/m3 en 0,1 mg/m3

HM + P3 fi lter of FFP3 Hogere concentraties schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stof-
klasse 2b. Grenswaarde tussen 10 mg/m3 en 0,1 mg/m3

Gasfi lter:  bescherming tegen dampen die vrijkomen bij sommige te lassen grondstoffen of de behandeling ervan 
(vetten, oliën, verf enz…)

Meest voorkomende gasfi lters bij laswerkzaamheden zijn:

Indeling Bescherming tegen

A Oplosmiddelen met een kookpunt >65°C, klasse 1 (A1) tot 1000 ppm en klasse 2 (A2) tot 5000 ppm

B Anorganische gassen en dampen, klasse 1 (B1) tot 1000 ppm en klasse 2 (B2) tot 5000 ppm

E Zwaveldioxide en waterstofchloride, klasse 1 (E1) tot 1000 ppm en klasse 2 (E2) tot 5000 ppm
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Filters voor motorunits : Door het grotere volume (verontreinigde) lucht dat de motor units door de fi lters zuigen, zullen deze sneller 
verzadigd zijn. De maximaal toegestane omgevingsconcentratie is hierdoor lager. Klasse 1 = 500 ppm en klasse 2 = 1000 ppm.

Beperkingen van fi lters:

• Niet bij mogelijk zuurstofgebrek (< 19%). De bovengrens is 23% zuurstof in de omgevingslucht, hierboven treed onverantwoord 
verhoogd brandgevaar op. Zeker iets om bij gaslassen rekening mee te houden. 

• Tot max. 1000 ppm of NPF x Grenswaarde (welke waarde het laagst is) voor gasfi lters klasse 1. Voor motorunit klasse 1 fi lters is 
dit max. 500 ppm of NPF x grenswaarde (welke het laagste is)

• Tot max. 5000 ppm of NPF x Grenswaarde (welke waarde het laagst is) voor gasfi lters klasse 2. Voor motorunit klasse 2 fi lters is 
dit max. 1000 ppm of NPF x grenswaarde (welke het laagste is)

• Bij gas of combinatiefi lters, alleen inzetbaar als doorslag door reuk of smaak waarneembaar is alvorens de grenswaarde bereikt is.

STOFMASKERS

 

Beperkingen Voordelen Nadelen

Zie algemene beperkingen fi lters Bewegingsvrijheid Ogen en gelaat onbeschermd

Hebben een zekere ademweerstand 
gezien men door fi lter dient te ademen

Sommige modellen specifi ek voor lassen 
ontworpen met sterker fi ltermateriaal 
en bescherming tegen ozon onder de 
grenswaarde

Vaak te vervangen

NPF:
Met FFP2: 10
Met FFP3: 50

Kan afdoende bescherming bieden 
voor mensen die in de buurt van lassers 
werken

Niet geschikt voor personen met (lichte) 
baard (zorgt voor inwaardse lekkage 
langs maskerrand)

Kan onder lasscherm of kap worden 
gedragen

Kans groot dat mensen verkeerd ge-
bruiken (niet aandrukken neusbeugel of 
verkeerd opzetten)

Niet tegen gas

HALFMASKERS (HM)

Beperkingen Voordelen Nadelen

Zie algemene beperkingen fi lters Bewegingsvrijheid Ogen en gelaat onbeschermd

Hebben een zekere ademweerstand 
gezien met door fi lter dient te ademen

Zowel stof- als gasfi lters of combinatie 
daarvan te monteren

Vaak fi lters te vervangen

NPF:
Met HM P2: 10
Met HM P3: 50
Met HM gas: 50
Met HM gas + P2: 10
Met HM gas + P3: 50

Niet geschikt voor personen met (lichte) 
baard (zorgt voor inwaardse lekkage 
langs maskerrand)

Nagenoeg onmogelijk te combineren met 
lasschild of laskap

LUCHTKAPPEN MET MOTORUNIT (TH)

Beperkingen Voordelen Nadelen

Zie algemene beperkingen fi lters Bewegingsvrijheid Filters dienen vaak vervangen te worden

Beperkte autonomie (batterij) Geschikt voor personen met (lichte) baard Batterijen dienen te worden opgeladen

NPF:
Afhankelijk van de gebruikte kap, kan 
gaan van 10 tot 500.
Met TH1: 10
Met TH2: 50
Met TH3: 500

Kappen die ook hoofd-, gelaats- en 
andere bescherming kunnen bieden 
eventueel met automatische lasruit

Zowel stof- als gasfi lters of combinatie 
daarvan te monteren

Comfortabeler voor langer gebruik want 
geen ademweerstand

Gezien fi lters op de rug worden gedragen 
bevinden fi lters zich vaak verder weg van 
de bron van de verontreiniging
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LUCHTKAPPEN MET PERSLUCHT

Beperkingen Voordelen Nadelen

Niet gebruiken bij mogelijk zuurstofgebrek Comfortabel bij langdurig gebruik want 
geen ademweerstand

Matige bewegingsvrijheid

NPF:
Afhankelijk van de gebruikte kap, kan 
gaan van 10 tot 200

Geschikt voor personen met (lichte) baard Perslucht nog te fi lteren met olie- en stof-
fi lter (AK en SMF fi lter)

Kappen die ook hoofd-, gelaats- en 
andere bescherming kunnen bieden 
eventueel met automatische lasruit

Kostprijs perslucht

Geen fi lters te vervangen (wel eventueel 
AK en SMF fi lter)

Er moet een persluchtaansluiting aanwe-
zig zijn (al dan niet nog te fi lteren)

Perslucht vaak goedkoper dan fi ltermas-
kers vervangen

Geen afhankelijkheid van effi ciëntie van 
fi ltermaskers want onafhankelijk van 
omgevingslucht

Hierbij een beknopt overzicht van welke bescherming bij welke lasmethode: ga na welk materiaal je met welk lasproces moet las-
sen. De concentratie schadelijke stoffen hangt samen met het ventilatieniveau in de werkomgeving. Bepaal welke omschrijving de 
omstandigheden in de werkomgeving het dichtst benadert om de geschikte adembescherming te kiezen.

Ventilatiesystemen in de werkomgeving

Te lassen materiaal Lasprocess Goed ventilatie
en afzuiging

Slechte ventilatie
en afzuiging Geklasseerd als IDLH

Aluminium MIG P P  / P  + A B E Motoraangedreven en 
verseluchtsystemen 
mogen niet worden 
gebruikt in ruimtes waarin 
direct gevaar voor leven 
en gezondheid bestaat 
(IDHL). Raadpleeg 
bij twijfel altijd uw 
veiligheidskundige of 
arbeidshygiënist.

TIG P P  / P  + A B E

ELEKTRODE P P  / P  + A B E

Roestvrij staal MIG P P  / P  + A B E

TIG P P  / P  + A B E

ELEKTRODE P P  / P  + A B E

PLASMA (lassen en snijden) P P  / P  + A B E  / C

Staal onbehandeld MIG/MAG P P

ELEKTRODE P P

PLASMA (lassen en snijden) P P  / C

Staal beschilderd 
(primer op loodbasis)

MIG/MAG P P

ELEKTRODE P P

PLASMA (lassen en snijden) P P  / C

Staal gegalvaniseerd MIG/MAG P P

ELEKTRODE P P

PLASMA (lassen en snijden) P P  / C

Staal 
beschilderd/geïsoleerd 
met 2-componentenverf 
plyurethaan (isocyanaten)

MIG/MAG C C

ELEKTRODE C C

PLASMA (lassen en snijden) C C

Alle materialen 
gereinigd met 
trichloorethyleen

MIG C C

TIG C C

ELEKTRODE C C

PLASMA (lassen en snijden) C C

 P   Adembescherming met stoffi lter

 A B E   Adembescherming met gas- en geurfi lter ABE

 C   Verse lucht systemen
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Vandeputte safety aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuiste keuze van ademhalingsbescherming.

Een zeer uitgebreid overzicht van te gebruiken adembescherming kan men vinden in de Nederlandse praktijkrichtlijn “Beschrijving 
doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook en/of gassen afkomstig van lassen en / of verwante processen”. 

Samenvatting:

Bepaal de restconcentratie van lasrook en kies in functie hiervan het middel met voldoende hoge NPF. Naargelang het te lassen on-
derdeel en de lasmethode kies je de juiste fi lter. Gewenst comfort en productiviteit spelen een zeer belangrijke rol in het kiezen van 
het gewenste middel. Een motorunit met een automatische laskap verdient in de praktijk steeds de voorkeur omwille van veiligheid 
(NPF), comfort (automatische ruit) en ergonomie.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Met ventiel

• Met verstelbare hoofdband

• Klasse P2
   

• Art: 1002035

• Af te nemen per: 10 stuks

• Voorraadartikel

STOFMASKER P2VD NR GOBI

Versie klasse P3 (Art: 1002044).
TIP

 

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Met ventiel

• Niet verstelbare hoofdband

• Met aanpasbare neusbeugel

• Klasse P2
   

• Art: 1014811

• Af te nemen per: 10 stuks

• Voorraadartikel

STOFMASKER P2DV NR 8322

Versie klasse P3 (Art: 1002045).
TIP

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Met ventiel

• Niet verstelbare hoofdband

• Versteviging aan buitenkant

• Klasse P2
   

• Art: 1014718

• Af te nemen per: 10 stuks

• Voorraadartikel

STOFMASKER P2VD NR 3105 M/L

Maat S/M (Art: 1014727). 
Versie klasse P3 M/L (Art: 1014714).
Versie klasse P3 S/M (Art: 1014728).

TIP

 

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Met ventiel

• Met verstelbare hoofdband

• Klasse P2
   

• Art: 1002069

• Af te nemen per: 10 stuks

• Voorraadartikel

STOFMASKER P2V NR LASROOK 9925

Met verstevigd fi ltermateriaal dat beter 
bestand is tegen lasspatten

TIP

• Robuuste motorunit

• Voor gas- en stoffi lters

• Incl. batterij en lader

• Autonomie 7 - 15 u

• Gewicht: 1,4kg excl. fi lters

• Conform: EN 12942
   

• Art: 1002368

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

MOTORUNIT PROFLOW SC

Ook beschikbaar in Atex versie 
(Art: 1002373).

TIP

 

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Voorzien van standaard schroefdraad

• Compatibel met standaard schroefdraad 

masker 

• Klasse P3

• Conform: EN 143
   

• Art: 1002166

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

SCHROEFFILTER PRO 2000 P3
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• Filter organische dampen en oplosmid-

delen (A2)

• Max. capaciteit gasfi lter 5000 ppm 

(klasse 2)

• Klasse stoffi lter: P3

• Met standaard schroefdraad

• Conform: EN 14387
   

• Art: 1002225

• Af te nemen per: 20 stuks

SCHROEFFILTER PRO 2000 A2P3

 

• Filter an- en organische dampen (AB), 

zwaveldioxide en waterstofchloride ( E)

• Max. capaciteit gasfi lter 5000 ppm 

(klasse 2) voor AB en 1000 ppm voor E

• Klasse stoffi lter: P3

• Met standaard schroefdraad

• Conform: EN 14387
   

• Art: 1017869

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

SCHROEFFILTER PRO 2000 AB2E1P3

• Robuste laskap

• Met veiligheidshelm

• Met slijpvizier onder laskap

• Te combineren met Profl ow

• NPF met Profl ow: 50

• Conform:  EN 166

EN 12941

EN 175

EN  397
   

• Art: 1002517

• Af te nemen per: 1 stuk

LASLUCHTKAP PROCAP

Automatische lasfi lter 9-13 
(Art: 1014786)

TIP

 

• Complete kit met motorunit en laskap

• Grootte lasfi lter: 73x107 mm

• Met automatische lasfi lter

• Inclusief batterij, lader, stoffi lter en voorfi lter

• NPF: 500

• Conform:  EN 12941

EN 175

EN 379
   

• Art: 1017891

• Af te nemen per: 1 stuk

MOTORUNIT ADFLO MET LASHELM 9100XX AIR

Versie X: 54x107mm (Art: 1017890) 
Versie V: 45x93mm (Art: 1017889).

TIP

• Complete kit met motorunit, laskap en 

slijpkap onder laskap

• Grootte lasfi  lter: 73x107 mm

• Met automatische lasfi lter

• Zeer ergonomische lashelm

• Inclusief batterij, lader, stoffi  lter en voorfi lter

• NPF: 500

• Conform:  EN 12941

EN 175

EN 379
   

• Art: 1018871

• Af te nemen per: 1 stuk

MOTORUNIT ADFLO LASHELM 9100XX FX AIR

Versie X: 54x107mm (Art: 1017892) 
Versie V: 45x93mm (Art: 1021806).

TIP

 

Versie X: 54x107mm (Art: 1021855)
Versie V: 45x93mm (Art: 1021854)

TIP

• Complete kit met motorunit en laskap

• Met slijkap onder laskap en veiligheidshelm

• Inclusief batterij, lader, stoffi lter en voorfi lter

• Met automatische lasfi lter

• Grootte lasfi lter 73x107 mm

• NPF: 500

• Conform:  EN 12941

EN 175

EN 379

EN 397
   

• Art: 1021856

• Af te nemen per: 1 stuk

MOTORUNIT ADFLO LASHELM 9100XX MP AIR 

• Geeft autonomie van 8u indien men adfl o 

met gasfi lter gebruikt 

(zo niet 4u autonomie)
   

• Art: 1002395

• Af te nemen per: 1 stuk

BATTERIJ HEAVY DUTY ADFLO

 

Voorfi lter Adfl o (Art: 1002321).
TIP

• Bescherming enkel tegen vaste deeltjes

• Enkel in combinatie met motorunit adfl o
   

• Art: 1002328

• Af te nemen per: 1 stuk

FILTER P ADFLO 
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• Filter organische dampen en oplosmid-

delen

• Enkel in combinatie met motorunit adfl o
   

• Art: 1002335

• Af te nemen per: 1 stuk

FILTER A2 ADFLO

 

• Filter an- en organische dampen (AB), 

zwaveldioxide en waterstofchloride ( E)

• Enkel in combinatie met motorunit adfl o
   

• Art: 1002339

• Af te nemen per: 1 stuk

FILTER ABE1 ADFLO

• Bescherming tegen lasspatten
   

• Art: 1002687

• Af te nemen per: 1 stuk

BESCHERMHOES ADEMSLANG ADFLO

 

• Verdelen het gewicht van de motorunit 

Jupiter voor betere ergonomie
   

• Art: 1002683

• Af te nemen per: 1 stuk

BRETELLEN VOOR RIEM ADFLO

• Persluchtslang
 

• Art 5m: 1013131

• Art 10m: 1002462

• Art 30m: 1002437

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

SLANG

Steeds te bestellen met koppelingen 
CEJN (Art: 1014794)

TIP

 

• Persluchtslang

• Dikkere slang

• Anti-statisch

• Knikt bijna niet

• Kritische toepassingen

• Incl. CEJN koppelingen

• Art 5m: 1017850

• Art 10m: 1017851

• Art 20m: 1017852

• Af te nemen per: 1 stuk

SLANG HEAVY DUTY

• Zet perslucht om in ademlucht

• SMF fi lter stof- en oliedeeltjes

• AK fi lter voor slechte geuren

• Met hogedrukregelaar

• Art: 1002431

• Art SMF-fi lter: 1002354

• Art AK-fi lter: 1002348

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

FILTERUNIT

 

Versie X: 54 x 107 mm (Art: 1017894)
Versie V: 45 x 93 mm (Art: 1017893)

TIP

• Kit gordel met kraan en laskap

• Inclusief debietregelaar

• Met laskap 9100XX Art: 1017895

• Laag debiet alarm

• Debiet: 160-300L/min

• Koppeling: CEJN meegeleverd

• Gewicht geheel: +/- 1 kg

• NPF: 200

• Af te nemen per: 1 stuk

V-500 FRESH-AIR 9100XX

Versie X: 54 x 107 mm (Art: 1021801)
Versie V: 45 x 93 mm (Art: 1021802)

TIP

• Kit gordel met kraan, laskap en slijpkap

• Inclusief debietregelaar

• Met laskap 9100XX Art: 1021803

• Laag debiet alarm

• Debiet: 160-300L/min

• Koppeling: CEJN meegeleverd

• Gewicht geheel: +/- 1 kg

• NPF: 200

• Art: 1021803

• Af te nemen per: 1 stuk

V-500 FRESH-AIR FX 9100

 

Versie X: 54 x 107 mm (Art: 1021860)
Versie V: 45 x 93 mm (Art: 1021859)

TIP

• Kit gordel met kraan, laskap, slijpkap en 

veiligheidshelm

• Inclusief debietregelaar

• Met laskap 9100XX Art: 1021861

• Laag debiet alarm

• Debiet: 160-300L/min

• Koppeling: CEJN meegeleverd

• Gewicht geheel: +/- 1 kg

• NPF: 200

• Art: 1021861

• Af te nemen per: 1 stuk

V-500 C MET LASHELM 9100XX MP AIR



LASSEN

18

www.vandeputtesafety.com

Filterunit 

Haalt olie- en stofdeeltjes uit 
lucht om er ademlucht van 
te maken. Onstpanner en 
regelkraan laten toe druk in te 
stellen (Art: 1002431).

Slang naar gordel 

5 M (Art : 1013131)

10 M (Art: 1002462)

30 M (Art: 1002437)

Koppeling (Art: 1014794)

Slang naar fi lterunit 

5 M (Art : 1013131)

10 M (Art: 1002462)

30 M (Art: 1002437)

Koppeling (Art: 1014794)

Kies een fi lter

Stofi lter P3 (Art: 1002166)

A2P3  (Art: 1002225)

AB2E1P3 (Art: 1017869)

Motorunit Profl ow 

(Art: 1002368)

Laskap met helm Procap

Laskap met helm en slijpkap onder 
laskap (Art: 1002517)

Optie: automatische lasfi lter (Art: 1014786)

Kit Adfl o met laskap 9100

Kit met motorunit, laskap, fi lter P, voorfi lter, batterij en lader 

Met lasfi lter 9100V 45x93 mm  (Art: 1017889)

Met lasfi lter 9100X 54x107 mm  (Art: 1017890)

Met lasfi lter 9100XX 73x107 mm  (Art: 1017891)

V-500 met laskap 9100 FX

Kit met gordel, regelkraan, laskap en slijpvizier 

Met lasfi lter 9100V 45x93 mm  (Art: 1021802)

Met lasfi lter 9100X 54x107 mm  (Art: 1021801)

Met lasfi lter 9100XX 73x107 mm  (Art: 1021803)

Ook beschikbaar met veiligheidshelm. Zie p.16

V-500 met laskap 9100

Kit met gordel, regelkraan en laskap 

Met lasfi lter 9100V 45x93 mm  (Art: 1017893)

Met lasfi lter 9100X 54x107 mm  (Art: 1017894)

Met lasfi lter 9100XX 73x107 mm  (Art: 1017895)

Persluchtaansluiting 
in het bedrijf met 
lucht afkomstig uit 
compressor

Kit Adfl o met laskap 9100 FX

Kit met motorunit, laskap, slijpvizier fi lter P, voorfi lter, batterij en lader 

Met lasfi lter 9100V 45x93 mm  (Art: 1021806)

Met lasfi lter 9100X 54x107 mm  (Art: 1017892)

Met lasfi lter 9100XX 73x107 mm  (Art: 1018871)

Ook beschikbaar met veiligheidshelm. Zie p.15 

OF

Systemen met motorunit samenstellen

Systemen met perslucht samenstellen
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Handbescherming
Het dragen van geschikte handschoenen draagt bij tot de juiste bescherming en verhoogde productiviteit. Ook voor handschoenen 
zijn er specifi eke normen die ervoor zorgen dat men zeker is dat met de juiste handschoen wordt gelast. De norm EN12477 deelt 
lashandschoenen op in 2 types en stelt aan deze 2 types minimale eisen a.d.h.v. 2 andere handschoennormen; de EN388 (mecha-
nische eigenschappen) en de EN407 (hitte). Handschoenen voor het fi jnere werk horen tot type B voor b.v. het TIG lassen.

Norm EN12477:

EN 12477 EN 12477

Type A   of   Type B

EN 388      EN 407

  

ABCD        ABCDEF

Lashandschoenen: 
bestaan in 2 Types

Type A of Type B:

A:  voor zware laswerkzaamheden met 
geringe vingergevoeligheid

B:  voor lichte laswerkzaamheden met 
grote vingergevoeligheid

Minimale eisen binnen EN12477:

Vereiste EN Type A
Minimale Gradering

Type B
Minimale Gradering

Elektrische Isolatie pr1149-2 R ≥ 105Ω R ≥ 105Ω

Slijtageweerstand EN 388 2 500 cycli 1 100 cycli

Snijweerstand EN 388 1 Index 1,2 1 Index 1,2

Scheurweerstand EN 388 2 25 N 1 10 N

Perforatieweerstand EN 388 2 60 N 1 20 N

Brandgedrag EN 407 3 2

Contacthitteweerstand EN 407 1 100 C 1 100 C

Stralingshitteweerstand EN 407 2 HTI ≥ 7 0

Weerstand kleine gesmolten druppels EN 407 3 25 Druppels 2 15 Druppels

Gevoeligheid (ø materiaal) EN 420 1 ≤ 11 mm 4 ≤ 6,5 mm

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Geitennerfl eder

• Maten: 9 / 10 / 11 / 12

• Manchet lengte: 15 cm

• Voering: neen

• Naden beschermd 

• Conform:  EN388 2.1.1.1

EN407 4.1.X.X.4.X

EN 12477 type B

• Art: 1007095

• Af te nemen per: 10 paar per maat

• Omverpakking: 150 paar per maat

• Voorraadartikel

LASHANDSCHOEN ARGON

 

• In zeer soepel schaapsleder

• Naden met kevlar®

• Met manchet van 14 cm

• Maat: 10

• Conform:  EN388 3.1.1.1

EN407 3.1.X.X.3.X

EN 12477 type B

• Art: 1021841

• Af te nemen per: 12 paar

• Voorraadartikel

LASHANDSCHOEN ULTRASOFT GL130 TIG
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• Rundssplitleder

• Maten: 10 / 11

• Lengte: 35 cm

• Voering: jersey

• Naden in Kevlar® en beschermd 

• Conform:  EN388 4.2.4.3

EN407 4.1.3.1.4.2

EN 12477 type A

• Art: 1016755

• Af te nemen per: 12 paar per maat

• Omverpakking: 60 paar per maat

• Voorraadartikel

LASHANDSCHOEN ULTRAWELD II

 

• Rundssplitleder

• Maten: 9 / 10 / 11

• Manchet lengte: 15 cm

• Voering: molleton

• Naden in Kevlar® en beschermd 

• Conform:  EN388 4.2.4.4

EN407 4.3.3.1.X.X

EN 12477 type A

• Art: 1007090

• Af te nemen per: 1 paar per maat

• Omverpakking: 30 paar per maat

• Voorraadartikel

LASHANDSCHOEN SUPERWELD
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Voetbescherming

Naast de klassieke bescherming die een veiligheidschoen dient te bieden zijn er specifi eke lasschoenen die beter zijn bestand tegen 
lasspatten, die bescherming aan de veters bieden en die over hitte bestendige zolen beschikken. Deze schoenen kan men ook snel 
en makkelijk uit trekken mocht er toch een lasspat in de schoen terecht komen. Men kan desgewenst ook standaard veiligheids-
schoenen uitrusten met voet- en beenbeschermers.

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Hoge schoen, S3

• Maten: 37-47

• Breedtematen: D, XD

• Materiaal: rundnerfl eder

• Antiperforatiezool: staal

• Versterkte neus: staal

• Materiaal buitenzool: PU/Nitril

• Hoofdkleur: zwart

• Conform: EN 20345
   

• Art: 1001588

• Af te nemen per: 1 paar

HOGE SCHOEN VULCANUS S3

 

• Hoge schoen, S3

• Maten: 39-48

• Breedtemaat: 11

• Materiaal: rundnerfl eder

• Antiperforatiezool: synthetisch

• Versterkte neus: synthetisch

• Materiaal buitenzool: PU/Nitril

• Hoofdkleur: zwart

• Conform:  EN ISO 20345 

EN 13287: SRC
   

• Art: 1015288

• Af te nemen per: 1 paar

• Voorraadartikel

HOGE SCHOEN WELDER S3 HRO SRC

Voordelige veiligheidsschoen voor 
laswerken.

TIP

• Materiaal: splitleder

• Sluiting: velcro

• Kevlar stiksel

• Conform: EN ISO 11611 Class 2 A1
   

• Art: 1021766

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

BEENKAP RHINOWELD AC205

 

• Materiaal: splitleder

• Sluiting: velcro

• Kevlar stiksel

• Conform: EN ISO 11611 Class 2 A1
   

• Art: 1021767

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

BEENKAP RHINOWELD AC211
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Las- en branddekens

Bij het uitvoeren van las- en snijwerkzaamheden is het van groot belang dat men omringende materialen en machines eventueel 
kan afdekken of beschermen om zo beschadiging en brand te voorkomen. Hoe dikker de kwaliteit, hoe hoger de resistentie tegen 
zwaardere, grotere lasspatten. Ook confectie op maat gemaakte artikelen mogelijk. Naargelang het soort werk heeft men keuze 
tussen:

Uit te voeren werken Lassen Slijpen Brandwerk

Coating Aluminium Silicone Aluminium Silicone Aluminium Silicone

Aantal zijden gecoat 1 2 2 2 2 2 2

Type 
werk

Breedte Lengte °C

N
o

rm
a
a
l

1M 50M 550 W2643
1016801

600 W2167
1016802

W2167
1016802

25M 650 O51**
1006430

1,55M 25M 650 O51**
1006432

H
e
a
vy

 d
u
ty

1M 50M 700 W850
1016804

W850*
1016804

25M 950 R51**
1006434

1,55M 25M 950 R51**
1006436

S
u
p

e
r 

h
e
a
vy

 
d

u
ty

1M 50M 1000 W1080*
1016803

W1080*
1016803

25M 1150 H51**
1006438

92CM 50M 1200 S1120*
1017671

* Deze doeken kunnen stukken vloeibaar metaal opvangen

** Hoge kwaliteit  Absorbeert geen vloeistof, hetgeen zorg voor verminderd brandgevaar
Geeft geen damp af bij aanraking met lasspatten (binnenwerk)
Weinig stofvorming bij manipulatie of versnijden

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Branddeken: glasvezel

• Bevestiging: muur

• Verpakt in witte koker
   

• Art: 1006240

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel 

BRANDDEKEN 120X120CM VIERKANT

120 x 180 cm (art nr: 1006241).
180 x 180 cm (art nr: 1006243).

TIP

 

• Glasweefsel

• Coating: 2 x aluminium

• Bestand tot: 600°C

• Geschikt voor: las- en slijpwerken

• Normaal werk
   

• Art: 1016802

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

LASDEKEN 2 X ALU GRIJS W2167 50X1M
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• Glasweefsel

• Coating: 2 x aluminium

• Bestand tot: 1000°C

• Geschikt voor: las- en slijpwerken

• Super heavy duty (lassen)

• Kan vloeibaar metaal opvangen
   

• Art: 1016803

• Af te nemen per: 1 stuk

LASDEKEN 2 X ALU GRIJS W1080 50X1M

 

• Glasweefsel

• Coating: 2 x silicone

• Bestand tot: 1200°C

• Geschikt voor: las- en brandwerken

• Super heavy duty (lassen)

• Kan vloeibaar metaal opvangen
   

• Art: 1017671

• Af te nemen per: 1 stuk

LASDEKEN 2 X SILICONEN S1220 50X0,92M

• Glasweefsel

• Coating: 2 x silicone

• Bestand tot: 650°C

• Geschikt voor: las- en slijpwerken

• Bestand tegen solventen
   

• Art: 1006430

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

O51-R-1X25M LASDEKEN OP ROL 650°C

Ook beschikbaar in afmeting: 
1,55x25M (Art: 1006432).

TIP

 

• Glasweefsel

• Coating: 2 x silicone

• Bestand tot: 950°C

• Geschikt voor: las- en slijpwerken

• Bestand tegen solventen
   

• Art: 1006434

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

R51-R-1X25M LASDEKEN OP ROL 950°C

Ook beschikbaar in afmeting: 
1,55x25M (Art: 1006436).

TIP

• Glasweefsel

• Coating: 2 x silicone

• Bestand tot: 1150°C

• Geschikt voor: las-, slijp- en brandwerken

• Bestand tegen solventen
   

• Art: 1006438

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

H51(R52)-R-1X25M LASDEKEN OP ROL 1150°C

 

• Materiaal: Glasweefsel

• Coating: Silicone

• Plaats coating: 2 zijden

• Temperatuur: 950°C
   

• Art: 1006917

• Af te nemen per: 1 stuk

KUSSEN R51 50X32X5CM
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Toebehoren

Voor het uitvoeren van laswerkzaamheden op hoogte kan het noodzakelijk zijn zich te beveiligen met PBM’s die beter bestand zijn 
tegen lasspatten dan klassieke valbeveiligings PBM’s. In kritische omgevingen kan het belangrijk zijn ook de luchtkwaliteit te meten 
die negatief kan worden beïnvloed door de gebruikte las- of snijmethode (vrijkomen van gassen bij gaslassen of zuurstofverrijking bij 
snijbranden met zuurstof waardoor er verhoogd brand- en explosiegevaar kan ontstaan). Verder nog een aantal producten die toe-
laten onbedekte huid te beschermen en te verzorgen mocht deze toch zijn verbrand. Het versnijden van lasdekens kan makkelijk, 
ergonomisch en veilig gebeuren met veiligheidsmessen. 

Deze selectie is slechts een greep uit het volledige assortiment. Raadpleeg de toepassingen op de website 
www.vandeputtesafety.com of consulteer uw contactpersoon bij Vandeputte Safety voor een aanbod op uw maat.

• Universeel ankerpunt

• Voor 1 persoon

• Met beschermkous

• Inclusief musketon

• Conform:  EN 795 B 
   

• Art: 1003473

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

ANKERPUNT 1M STAAL

 

• Valblok 2,85 M

• Met RVS-kabel

• Korte valafstand

• Met grote haak 65 mm

• Art: 1013666

• Af te nemen per: 1 stuk

VALBLOK RHINO 2,85M RVS KABEL

• Vlamvertragend harnas

• Voor laswerkzaamheden

• Met klassieke sluiting 

• Testgewicht: 130 kg

• 2 verankeringspunten

• Conform:  EN 361 
   

• Art: 1015186

• Af te nemen per: 1 stuk

HARNAS 2-PUNT BRITANNIA FR

 

• Gas: O2 (zuurstof)

• Aanpasbare alarmwaarden: nee

• Kalibratie: niet nodig (wegwerp)

• Levensduur: 2 jaar

• Autonomie batterij: +/- 2 jaar

• Conform: 89/336/CEE en Ex ia IIC T4
   

• Art: 1014369

• Af te nemen per: 1 stuk

• Voorraadartikel

GASDETECTOR GASALERTCLIP O2 2 JAAR

Gasdetector herbruikbaar 
GasAlertExtreme O2 (Art.: 1014381).

TIP

• Gas: O2 - LEL

• Aanpasbare alarmwaarden: via PC

• Kalibratie: elke 6 maanden

• Levensduur: Na 2 jaar sensor vervangen

• Autonomie batterij: 12u

• Conform: 89/336/CEE en Ex ia IIC T4
   

• Art: 1014330

• Af te nemen per: 1 stuk

GASDETECTOR GASALERTMICROCLIPXT LEL O2

H2S - CO - O2 - LEL (Art.: 1013716).
TIP

 

H2S - CO - O2 - LEL (Art.: 1014665).
TIP

• Gas: O2 - LEL

• Aanpasbare alarmwaarden: ja

• Kalibratie: elke 6 maanden

• Levensduur: Na 2 jaar sensor vervangen

• Autonomie batterij: 22u

• Conform: 89/336/CEE en Ex ia IIC T4
   

• Art: 1014668

• Af te nemen per: 1 stuk

GASDETECTOR GASALERTQUATTRO LEL O2
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• Afmetingen: 20 X 45 cm

• Toepassing: brandwonden in gezicht
   

• Art: 1006147

• Af te nemen per: 1 stuk

BURNSHIELD GELAATSMASKER 20X45CM

 

• Afmetingen: 20 x 20 cm

• Toepassing: behandeling van brandwonden
   

• Art: 1006138

• Af te nemen per: 1 stuk

BURNSHIELD KOMPRES 20X20CM

• Flesje gel

• Toepassing: verkoeling brandwonden
   

• Art: 1006146

• Af te nemen per: 1 stuk

BURNSHIELD GEL 125ML

 

• Tube met crème

• Toepassing: houdt UV straling tegen
   

• Art: 1003916

• Af te nemen per: 25 stuks

STOKO UV 30 COMPLETE 100ML

xxx
TIP

• Voor 3-lagig karton

• Type: automatische terugtrekking

• Type risico: laag

• Vervangmesjes: beschikbaar
   

• Art: 1016542

• Af te nemen per: 1 stuk

MES MAXISAFE TOPSLIDER 101899

Vervangmesjes: breed (Art: 1001894), 
inox (Art: 1016574), 
haak (Art: 1014644).

TIP

 

• Geschikt voor plastic en foam

• Duwende beweging

• Zeer laag risico op snijwonden

• Om b.v. lasdeken op maat te snijden
   

• Art: 1019251

• Af te nemen per: 1 stuk

VEILIGHEIDSMES OPTICUT 437

Vervangmesjes (Art: 1014310).
TIP

• Automatisch opblaasbaar bij contact met 

het water

• Werking: patroon CO
2

• Conform: EN 396
   

• Art: 1018587

• Af te nemen per: 1 stuk

REDDINGSVEST GOLF 275 SPR LASSPATTEN

 

• Kniesteunen in leder
   

• Art: 1021648

• Af te nemen per: 6 stuks

KNIESTEUN PROFLEX 220
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