
Desain lensa revolusioner dari uvex megasonic CB tidak membatasi jangkauan pandang pengguna, 
memungkinkan melihat dari satu sudut ke sudut lainnya, pandangan sejernih kristal — walaupun pada 
kondisi sulit. 

Jarak antar lensa dirancang khusus untuk pas dipakai oleh orang Asia.

Volume internal yang luas dan lekukan bingkai dengan desain khusus mengakomodasi lengan bagian 
samping pemakai kacamata, sehingga pas dipakai oleh siapa saja, dan memastikan tingkat perlindungan 
yang sama bagi seluruh pekerja. Dengan desain sporty dan ergonomis serta sangat nyaman dipakai, 
kacamata pengaman ini semakin diandalkan dan mendukung aktivitas Anda sepanjang hari tanpa 
halangan. 
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Sekilas tentang teknologi pelindung mata

uvex megasonic CB
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Kacamata pengaman yang 
revolusioner dengan area 
pandang yang sangat luas

Bagian bingkai untuk wajah 
lembut dan bisa disesuaikan

Desain lensa tanpa bingkai 
yang unik dengan lensa yang 
mudah ditukar

Ikat kepala dengan lebar 30 
mm dan mudah diganti

Teknologi lapisan supravision 
dari uvex

OTG yang kompatibel dengan 
lekukan bingkai untuk lengan 
samping

Versi bridge kustom,  
pas dipakai orang Asia

Sangat kompatibel dengan  
APD uvex yang lain



uvex  
megasonic CB
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Area penggunaan:
• Otomotif 
• Manufaktur
• Industri konstruksi
• Industri besi dan baja, pengecoran
• Industri logam
• Industri kimia
• Industri minyak dan gas
• Pemadam kebakaran
• Pertanian dan kehutanan
• Pengelolaan limbah
• Industri makanan
• Pengolahan makanan
• Industri farmasi
• Perawatan kesehatan

Kode barang 9320466 9320481

Standar EN 166, EN 170, ANSI Z87.1 EN 166, EN 172, ANSI Z87.1

Bingkai

Warna warna antrasit, biru warna antrasit, limau

Label W 166 3 BT CE W Z87+ W 166 3 BT CE W Z87+

Bahan TPE TPE

Lensa

Warna bening Abu-abu 23%

Pelindung UV UV400 UV400

Lapisan uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Label 2C-1,2 W1 BTKN CE W+ 5-2,5 W1 BTKN CE W+S

Bahan PC (polikarbonat) PC (polikarbonat)

Berat

95 g 95 g

Unit kemasan

1 buah dalam kemasan plastik 1 buah dalam kemasan plastik

4 buah dalam kemasan kotak 4 buah dalam kemasan kotak

64 buah dalam kemasan karton 64 buah dalam kemasan karton

Kode EAN 4031101869735 4031101818856

Aksesoris item pengganti

Kotak penyimpanan 9954501, 9954360 9954501, 9954360

Item pengganti Lensa: 9320255 Lensa: 9320257

Ikat kepala: 9320011 Ikat kepala: 9320012

Catatan: Kacamata pengaman ini dapat didisinfeksi dengan Etanol 70%.  
Hanya boleh menggunakan disinfektan semprot dan seka.


