
Vragenlijst veilig lassen

Herken het type overlast

Overtuig de klant van het nut van een afscherming

Laslicht

Lasspatten

G
eluid

Het nemen van veiligheidsmaatre-
gelen voor de laswerkplek is wet-
telijk verplicht. Lasgordijnen moe-
ten voldoen aan de Europese ISO 
EN 25980 norm, waarin eisen zijn 
vastgelegd over laslichtfiltratie, 
zelfdovendheid (vlambestendig-
heid), UV-stabiliteit en markerin-
gen. De lasser beschermt zichzelf 
met een laskap en beschermende 
kleding. Omstanders staan echter 
bloot aan dezelfde gevaren. 

Laslicht
Lasspatten en vonken vormen 
een enorme hinder en grote risi-
co’s voor lassers en omstanders 
op de las- en slijpwerkplek. Niet 
alleen kunnen die brandwonden 
veroorzaken en daarmee perso-
neelsleden een groot persoonlijk 
leed toebrengen, maar ze kunnen 
ook een ernstige belemmering 
vormen voor de voortgang van 
het productieproces

Laspatten
Las- en slijpwerkzaamheden 
vormen één van de ernstigste 
lawaaibronnen in een industri-
ele werkomgeving. Langdurige 
blootstelling aan te hoge ge-
luidsconcentraties kan leiden tot 
schade aan het trommelvlies en 
lawaaidoofheid.  Naast persoon-
lijk leed, betekent dit ook vaak 
langdurig ziekteverzuim of hoge 
kosten wegens blijvende arbeids-
ongeschiktheid.

Geluid

Waarom kiezen voor Weldkar producten ?

Laslicht
Weldkar biedt een groot programma 
producten op het gebied van 
laslicht iltratie die allen schadelijk 
laslicht ilteren. 

Alle Weldkar producten zijn goed-
gekeurd volgens de Europese 
norm ISO EN 25980 en worden via 
regelmatige audits herkeurd en 
opnieuw gecerti iceerd. Dit geeft u de 
garantie van een altijd veilig product. 

Laspatten
Weldkar biedt een zeer omvangrijk 
pakket producten voor de af-
scherming tegen vonken en las-
spatten. 

Alle Weldkar lasdekens voldoen 
aan de voor elke kwaliteit hoogst 
haalbare eisen. Hierdoor garan-
deert Weldkar een kwalitatief 
hoogwaardig product, dat te allen tijde 
voor een veilige werkplek zorgt,

Geluid
Met het uitgebreide programma Sonic 
producten van Weldkar kan een 
substantiële reductie van de 
geluidsoverlast gerealiseerd worden, 
waardoor aan de geldende normen op 
het gebied van ge-luidsbelasting 
voldaan kan wor-den. Alle Weldkar 
geluidwerende SONIC producten zijn 
uitgebreid getest door internationaal 
gere-nommeerde testinstituten. Van 
alle proeven zijn meetstatistieken 
beschikbaar. 
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LASLICHT

Lasschermen
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Robusto Omnium Gazelle
Inhoud
Lamellen 300 x 2 mm   X
Gordijnen 0,40 mm dik   
Sheet 570 x 1 mm X  X
Atlas hittewerend gordijn  X X
Sonic geluidwerend gordijn  X X
Accessoires
Zwenkwielen standaard standaard geen
Zwenkwarmen 70 of 110 cm 80 of 110 cm geen
Afmetingen
Hoogte scherm 210 cm 200 cm 200 cm
Breedte middenkader 215 cm 215 cm 200 / 140 cm
Hoogte lamel / gordijn 180 cm 160 cm 170 cm
Frame, rechthoekige buis 50x30x2 mm 40x30x2 mm n.v.t.
Frame, ronde buis 35x2,5 mm 30x2 mm 25x1 mm
Diameter zwenkwielen Ø 75 mm Ø 50 mm n.v.t.
Afwerking
Type poedercoating poedercoating Verzinkt
Kleur RAL7035 RAL7035

Wanneer regelmatig op verschillende plaatsen gewerkt moet worden of als flexibiliteit in de indeling van de 
werkruimte vereist is, kan een afscherming met  verplaatsbare schermen een goed alternatief vormen.

Ook wanneer niet continu laswerk verricht wordt, biedt een scherm uitkomst; nadat het werk gedaan is kan 
het scherm snel van de werkvloer gehaald worden.

Het Weldkar programma in lasschermen is onderverdeeld in drie productgroepen, welke zijn afgestemd 
op diverse toepassingsgebieden:

 Weldkar Robusto lasschermen
 Weldkar Omnium lasschermen
 Weldkar Gazelle lasschermen

In de onderstaande matrix vindt u de verschillende eigenschappen en beschikbare uitvoeringen.
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