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Altijd goed beschermd



Adembescherming

Gelaatsbescherming     p 5

 p 11

p 14Gehoorbescherming

    TIPS VOOR MAXIMALE VEILIGHEID

•  Zorg voor een nette en opgeruimde werkomgeving 

• Zorg steeds voor een goede verluchting en goede verlichting

• Zorg ervoor dat de ondervloer droog en olievrij blijft

• Controleer gereedschap op goede staat en veiligheid voor gebruik

• Voorkom de aanwezigheid van kinderen en huisdieren tijdens de werken

•  Draag steeds adequate persoonlijke bescherming: 
veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, stofmasker, werkhandschoenen,…

p 9Hoofdlamp
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BUSTERS PBM’S
Thuis of op het werk worden wij allemaal geconfronteerd met meerdere risico’s in werksituaties. 
Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moet daarom steeds gedragen worden om ons te beschermen tegen 
risico’s die onze veiligheid of gezondheid ernstig kunnen bedreigen.

Ons assortiment is zo opgebouwd om een optimale bescherming te bieden van kop tot teen, en dit op basis van:

KWALITEIT 
Al onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen 
en zijn volgens de laatste strikte CE-normen gecertifieerd.

COMFORT 
Al onze producten zijn gemakkelijk te dragen, 
te manipuleren in alle werkomstandigheden.

BESTE PRIJS 
Een onklopbare prijs/kwaliteit verhouding.

 
BUSTERS, altijd goed beschermd
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CONDOR

BUSTERS GELAATSBESCHERMING 
 
Een  ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Zowel mechanische, chemische, thermische als stralingsrisico’s 
kunnen ernstige letsels veroorzaken, gaande van oogirritatie en oogontsteking tot zelfs volledige blindheid. 
Een adequate bescherming tegen een brede waaier van risico’s is dan ook een absolute noodzaak. 
Het pakket oogbescherming van Busters® voldoet hierbij aan de strengste Europese Normen en biedt u een 
uitgebreid assortiment veiligheidsbrillen voor de meeste toepassingen bij elke werksituatie.  
Goede gelaatsbescherming beschermt het hele gezicht, inclusief de ogen, zonder dat dit ten koste gaat van het 
zicht op het werk en de omgeving.

Een veiligheidsbril is een goed middel om de ogen te beschermen tegen: 
• vaste deeltjes of spaanders zoals stof en splinters 
• vloeistofspetters, bijvoorbeeld tijdens het werken met gevaarlijke vloeistoffen 
• infraroodstraling, vlammen en gevaren van het werken met laser of UV

Nylon montuur

Verstelbare oorveren

Geïntegreerde zij- en wenkbrauwbescherming

Lens met speciale harde coating 
Optimaal gezichtsveld

Verstelbaar in de lengte
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1023254

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat EN 166/170 draaien, freezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, …

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat EN 166 draaien, freezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, …

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat EN 166/170 draaien, freezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, …

Sportieve veiligheidsbril 
Wilt u sportief aan de slag gaan tijdens uw werkzaamheden 
dan is deze design, lichtgewicht veiligheidsbril met rood 
montuur het ideale model.

Extreem lichtgewicht veiligheidsbril 
Met deze bril lijkt het of u geen bril op hebt en is comfort 
gegarandeerd.

Veiligheidsbril voor optimale impact bescherming 
Een volledig gezichtsveld is gegarandeerd dankzij de 
speciale kromming van de lens.

•  Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
•  Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, 

categorie F: impact met lage energie
•  UV bescherming, klasse: 2-1,2
•  Nylon montuur met rechte oorveren en zachte 

neusbrug
•  Rubberen neusbeugel voor betere pasvorm
•  Optimaal gezichtsveld
•  Geïntegreerde zijbescherming
•  Speciaal KRASVASTE coating

• Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
•  Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, 

categorie F: impact met lage energie
• UV bescherming, klasse: 2-1,2
• Polycarbonaat montuur met zachte neusbrug 
• Rubberen neusbeugel voor betere pasvorm
• Optimaal gezichtsveld
• Geïntegreerde zijbescherming
• Speciaal KRASVASTE coating

•  Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
•  Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, 

categorie F: impact met lage energie
•  Optische klasse: 2
•  UV straling wordt voor 99,9% geabsorbeerd
•  Polycarbonaat montuur. Oorveren met zachte 

uiteinden
•  Rubberen oorveertjes voor meer comfort 
•  Optimaal gezichtsveld 
•  Geïntegreerde zijbescherming
•  Speciaal KRASVASTE coating

HARRIER I

HARRIER II

HARRIER III

1023252

1023253
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MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat EN 166/170 draaien, freezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, …

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat EN 166 draaien, freezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, …

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat EN 166/170 draaien, freezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, …

Extreem lichtgewicht veiligheidsbril 
Zonder zichtbaar montuur waardoor een uitstekend 
gezichtsveld gecreëerd wordt.

Een topmodel  en één van de meest verkochte brillen 
Deze veiligheidsbril is aangenaam licht om te dragen en 
heeft een goede pasvorm doordat de oorveren instelbaar 
zijn op drie lengtes. 

Dit montuur brengt een klassieker in een nieuw design.  
De zachte en flexibele voorhoofdsbescherming past zich 
automatisch aan tot een veilige pasvorm.

•   Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
•   Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, 

categorie F: impact met lage energie
•   UV straling wordt voor 99,9% geabsorbeerd
•   Nylon montuur met verstelbare oorveren (in 

hoogte en lengte)
•   Optimaal gezichtsveld
•   Geïntegreerde zij- en wenkbrauwbescherming
•   Speciaal KRASVASTE coating

•  Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
•  Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, 

categorie F: impact met lage energie
•  99,9% UV bescherming klasse: 2-1,2
•  Nylon montuur met verstelbare oorveren
•  Optimaal gezichtsveld 
•  Geïntegreerde zij- en wenkbrauwbescherming
•  Speciaal KRASVASTE coating

•  Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
•  Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, 

categorie F: impact met lage energie
•  UV straling wordt voor 99,9% geabsorbeerd 
•  Nylon montuur met rechte oorveren en zachte 

tips 
•  Rubberen oorveertjes 
•  Optimaal gezichtsveld 
•  Geïntegreerde zijbescherming
•   Speciaal KRASVASTE coating

 CONDOR

BUZZARD

1023250

1023251

MERLIN
1023249
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SAHARA

LOMBARDE

1023240

1023238

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat EN 166 petrochemische nijverheid

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat EN 166 slijpen, schuren en steenslag

Multifunctionele ruimzichtbril met volledige afsluiting 
door flexibele binnenrand. 
Kunststofmontuur en polycarbonaatlenzen met antikras en antidamp 
behandeling met speciale zijdelingse gleuven voor brildragers en 
specifiek ontworpen neusbrug voor dragers van halfgelaatsmaskers.

Klassieke en budgetvriendelijke stofbril 
in kunststof met ruim zicht en geïntegreerde luchtventielen.

•  Goede bescherming tegen impact 
(niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen 
(druppels en spatten)

•  Met verstelbare hoofdband 
•  Met geïntegreerd ventilatie systeem onderaan en bovenaan
•  Kan over een correctiebril gedragen worden 
•  Zeer goede pasvorm

•  Goede bescherming tegen impact 
(niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen 
(druppels en spatten)

•  Met elastische hoofdband 
•  Geïntegreerde luchtventielen  
•  Kan over een correctiebril gedragen worden
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1023239
1011610

MISTRAL HOOFDLAMP 
LG2410-LED

 SAVANNE
1023245

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat EN 166 draaien, freezen, slijpen, montage werkzaamheden, steenslag, …

Moderne overzetbril 
met zeer ruime, krasbestendige en panoramische polycarbonaat lens. 
Geïntegreerde luchtventieltjes in het montuur zorgen voor een 
uitstekende ventilatie. 
Ideaal ook als bezoekersbril.

•  Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat lenzen
•  Beschermt tegen impact hoge snelheidsdeeltjes, 

categorie F: impact met lage energie
•  99,9% UV bescherming klasse: 2-1,2
•  Optimaal gezichtsveld 
•  Past over een normale correctiebril
•  Speciaal KRASVASTE coating

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR
polycarbonaat EN 166 slijpen, en steenslag

Klassieke en budgetvriendelijke stofbril 
in kunststof met ruim zicht. 
De basisreferentie.

•  Goede bescherming tegen impact 
(niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen 
(druppels en spatten)

•  Met elastische hoofdband 
•  Directe ventilatie door gaten in het frame 
•  Kan over een correctiebril gedragen worden

Hoofdlamp ideaal voor het 
vissen, wandelen, fietsen en het 
uitvoeren van herstellingen.
•  Vederlicht 
•  Verstelbare hoofdband 
•  Vaste-en knipperstand 
•  Breed stralingsoppervlakte 
•  Schokbestendig en praktisch 

onbreekbare 
LED-lampen 

•  LED lampen verbruiken 90% 
minder energie dan normale 
lampen
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BUSTERS STOFMASKERS 
 
In een werkomgeving schuilen er vaak sluimerende gevaren die niet onmiddellijk herkend worden. 
Deze gevaren kunnen uw gezondheid onherstelbare schade berokkenen en in het slechtste geval zelfs levensbedreigend zijn. 
Het is dan ook een absolute noodzaak om de ademhalingswegen zo goed mogelijk te beschermen tegen schadelijke invloeden van 
stofdeeltjes, gassen, rook en dampen die zich in de omgevingslucht bevinden.

De stofmaskers beschermen u tegen vaste stofdeeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aërosolen 
(zwevende druppeltjes en stofjes). 

Ze worden gekenmerkt met de code FFP, wat staat voor Filtering FacePiece Particals.

FFP 1: tegen grote vaste deeltjes  
FFP 2: tegen vaste en/of vloeibare aërosolen die gevaarlijk of irriterend zijn  
FFP 3: tegen toxische vaste en/of vloeibare aërosolen

V: masker met uitademventiel: dit zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage CO2- en vochtigheidsgraad in het masker
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COMFORT
1011753

Hygiënisch masker 
met niet-verstelbare elastiek. 
Dit masker biedt geen 
adembescherming maar 
dient enkel ter bescherming 
van de te behandelen 
personen of producten.

Het uit  ademventiel (v) zorgt voor een 
lagere uitademweerstand en een lage 
CO2- en vochtigheidsgraad in het masker

Het uit  ademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand 
en een lage CO2- en vochtigheidsgraad in het masker

Het uit  ademventiel (v) zorgt voor een 
lagere uitademweerstand en een lage 
CO2- en vochtigheidsgraad in het masker

YUMA FFP1 NR D
1011699

YUMA FFP2 NR D

YUMA FFP3 NR Dv

1011713

1011734

YUMA FFP1 NR Dv

YUMA FFP2 NR Dv

1011706

1011726

Ergonomisch voorgevormd FFP1 stofmasker 
in een zacht filterdoek met neuskussentje dat 
de vorm van het gelaat aanneemt. 
Conform EN 149:2001

Ideaal voor volgende werksituaties
• Slijpen, snijden en boren van metaal en ijzer
• Slijpen, snijden en boren van roestige metalen

Ergonomisch voorgevormd FFP2 stofmasker 
in een zacht filterdoek met neuskussentje dat 
de vorm van het gelaat aanneemt. 
Conform EN 149:2001

Ideaal voor volgende werksituaties
• Slijpen en boren in cement en hout
• Isolatiewerken
• Pleisterwerken  
• Verwijderen van verf of droge lijmresten
• Anti bacterieel

Ergonomisch voorgevormd FFP3 stofmasker 
in een zacht filterdoek met neuskussentje dat 
de vorm van het gelaat aanneemt. 
Conform EN 149:2001

Ideaal voor volgende werksituaties
• Afbraakwerken (muren van beton/steen)
• Sorteren van afval
• Slijpen en boren van eik of beuk
• Anti viraal
• Slijpen, snijden en boren van gietijzer/hoge legering
• Lassen



13

Het uit  ademventiel (v) zorgt voor een 
lagere uitademweerstand en een lage 
CO2- en vochtigheidsgraad in het masker

SANDY FFP2 NR D

SANDY FFP3 NR Dv

SANDY FFP1 NR Dv

SANDY FFP2 NR Dv
1011740

1011744

1011741

1011729

Comfortabel 3-delig FFP1 vouwmasker 
dat makkelijk is op te bergen in achter- of binnenzak. 
Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden. 
Conform EN 149:2001

Ideaal voor volgende werksituaties
• Slijpen, snijden en boren van metaal en ijzer
• Slijpen, snijden en boren van roestige metalen

Comfortabel 3-delig FFP2 vouwmasker 
dat makkelijk is op te bergen in achter- of binnenzak. 
Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden. 
Conform EN 149:2001

Ideaal voor volgende werksituaties
• Slijpen en boren in cement en hout
• Isolatiewerken
• Pleisterwerken  
• Verwijderen van verf of droge lijmresten
• Anti bacterieel

Comfortabel 3-delig FFP3 vouwmasker 
dat makkelijk is op te bergen in achter- of binnenzak. 
Voorzien van niet-regelbare, elastische hoofdbanden. 
Conform EN 149:2001

Ideaal voor volgende werksituaties
• Afbraakwerken (muren van beton/steen)
• Sorteren van afval
• Slijpen en boren van eik of beuk
• Anti viraal
•  Slijpen, snijden en boren van gietijzer/hoge legering
• Lassen

Het uit  ademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand 
en een lage CO2- en vochtigheidsgraad in het masker

Het uit  ademventiel (v) zorgt voor een lagere uitademweerstand 
en een lage CO2- en vochtigheidsgraad in het masker
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BUSTERS GEHOORBESCHERMING 
 
Lawaai maakt deel uit van ons leven. 
Of we nu een lawaaierige machine bedienen, thuis de stereo 
installatie hard zetten of een popconcert bijwonen, aan 
lawaai ontsnappen we nooit helemaal.  We staan er echter 
zelden bij stil welke nadelige gevolgen dit kan hebben voor 
onze gezondheid en meer bepaald voor ons gehoor.  

Lawaaidoofheid is een vaak voorkomende en bovendien 
ongeneeslijke beroepsziekte en treedt op als het 
geluidsniveau (volume) in de gehoorgang te hoog is. 
Hiermee kunnen we verschillende tonen onderscheiden, 
meer bepaald lage frequenties zoals dieselmotoren en zware 
bastonen, maar ook hoge frequenties zoals slijpmachines en 
cirkelzagen. 

Onafhankelijk van het feit of dit geluid mooi klinkt of als 
lawaai wordt waargenomen geldt als vuistregel: indien het 
niet mogelijk is om zonder stemverheffing een gesprek 
te voeren met iemand binnen een straal van een meter, 
bestaat de kans op het ontwikkelen van lawaaidoofheid.

Het geluidsniveau is te meten met een decibelmeter. 
Een decibelmeter geeft het geluidsniveau aan in dB. 
Het gevaar van lawaaislechthorendheid begint bij 
80 dB(A). Boven deze waarde is het ten zeerste aan te raden 
om een gehoorbescherming te gebruiken.

OORDOPJES
1011665

STANDARD
1023246

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR gewicht
dBpolyurethaanschuim EN 352 algemene toepassingen 258 gr

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR gewicht
dBkunststof EN 352-1:2002 lage geluidsniveaus 258 gr

Oorpropjes uit kneedbaar 
polyurethaanschuim. 
De zachte en vuilwerende buitenkant 
voorkomt inwerking van vuil. 
Voor éénmalig gebruik.

Zeer prijsgunstige oorkap 
voor een universeel gebruik, met roterende 
hoofdbeugel die de combinatie met 
veiligheidshelm mogelijk maakt.

32



COMFORT
1023247

COMFORT  PLUS
1023248

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR gewicht
dBkunststof/metaal EN 352-1:2002 lage geluidsniveaus 247 gr

MATERIAAL CONFORM GESCHIKT VOOR gewicht
dBkunststof EN 352-1:2002 lage en middelhogegeluidsniveaus 258 gr

Lichtgele oorkap 
in een combinatie van kunststof en roestvrij staal. 
Zeer licht model met een ergonomische vormgeving.

Praktische opvouwbare kunstof oorkap 
met gepatenteerde technologie waardoor het 
frequentiegebied gelijkmatig gedempt wordt en de 
geluiden zacht, maar natuurgetrouw te horen zijn. 
De perfecte bescherming bij lage en middelhoge 
geluidsniveau’s en toepassingen met elektriciteit.

15

SNR: Single Number 
Rating or  Simplified 
Noise Reduction

De demping van een 

gehoorbeschermer wordt 

aangegeven in één getal 

(SNR), dat een gewogen 

gemiddelde is van alle 

dempingswaarden in de 

verschillende frequenties 

(Hoog, Midden en Laag).



BESCHERMBRILLEN STOFMASKERS

HARRIER I 1023252

1x

MERLIN 1023249

1x

HARRIER II 1023253

1x

SAHARA 1023240

1x

HARRIER III 1023254

1x

LOMBARDE 1023238

1x

CONDOR 1023250

1023251

1x

MISTRAL 1023239

1x

BUZZARD

1x

SAVANNE 1023245

1x

YUMA FFP1 NR D 1011699

2x

YUMA FFP1 NR Dv

YUMA FFP2 NR D

YUMA FFP2 NR Dv

YUMA FFP3 NR Dv

1011706

  1011713

1011734

1011726

2x

2x

2x

1x



HOOFDLAMP

LG2410-5LED

SANDY FFP1 NR Dv

SANDY FFP2 NR D

SANDY FFP2 NR Dv

SANDY FFP3 NR Dv

1011610

1011741

1011740

1011729

1011744 

1x

2x

2x

2x

2x

HYGIËNEMASKER 1011753

10x

HYGIËNEMASKER 1011752

50x

GEHOORBESCHERMING

STANDARD

OORDOPJES + 
OPBERGDOOS

COMFORT

COMFORT PLUS1023246

1011665 1023247

1023248

1x

4x2 1x

1x



AB Safety, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium 
Tel: 00 32 3 820 79 79 • Fax: 00 32 3 828 53 68 • info@ab-safety.eu • www.ab-safety.eu

Altijd goed beschermd

www.busters.be


