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CZ

Kód Označení Popis oblasti použití
Žádný Základní Neurčené mechanické nebezpečí a nebezpečí vyplývající z ultrafialového, viditelného, 

infračerveného a slunečního záření.
3 Kapaliny Tekutina (kapičky nebo postříkání)
4 Velké prachové částice Prach s velikostí částic větší než 5 μm
5 Plynové a jemné prachové částice Plyny, páry, spreje, kouř a prach o velikosti částic <5 μm
8 Zkrat elektrického oblouku Elektrický oblouk v důsledku zkratu v elektrických zařízeních
9 Roztavený kov a horká tělesa Stříkání roztaveného kovu a pronikání horkých pevných látek

Kód Požadavky na mechanickou pevnost
S Zvýšená odolnost  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Dopad nízkou energií (Ø6 mm / 45 m/s)
B Dopad střední energií (Ø6 mm / 120 m/s)
A Dopad vysokou energií (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Dopad nízkou energií při extrémních teplotách -5°C / +55°C
BT Dopad střední energií při extrémních teplotách -5°C / +55°C

BEZPEČNOSTNÍ 
BRÝLE

Symbol pro oblasti použití:

Označení brýlí 
Číslo stupnice (je-li k dispozici): X-Y
(kód a číslo stupnice pro utrafialové filtry - EN170): 2-Y
(kód a číslo stupnice pro utrafialové filtry s dobrou barvou rozpoznání 
- EN170): 2C-Y
(kód a číslo stupnice pro protisluneční filtry pro průmyslové využití 
- EN172): 5-Y
Identifikace výrobce: PW
Optická třída: 1
Symbol pro mechanickou pevnost: F/B/FT/BT
Odolnost vůči poškození povrchu jemnými částicemi (volitelné): K
Odolnost vůči zamlžení (volitelné): N 
Označení rámečku: 
Identifikace výrobce: PW
Norma : EN166
Oblast použití - rozstřik tekutin / částic prachu / plynů & jemného prachu: 
3/4/5 (volitelné) 
Symbol pro dopady / extrémní teploty: F/B/FT/BT
VAROVÁNÍ 
Pokud je vyžadováno vylepšené rozpoznávání barev pro ultrafialové filtry, 
svařovací filtry nebo infračervené filtry, měl by být vybraný chránič očí 
označen písmenem C bezprostředně za číslem kódu pro číslo stupnice, 
tj. 2C odstín, 4C odstín, 5C.  Pokud za kódovým číslem nenásleduje 
písmeno C, pak ultrafialové filtry, svařovací filtry nebo infračervené 
filtry, mohou mít narušené vnímání barev. Pokud je nutné chránit proti 
částicím s vysokou rychlostí v extrémních teplotách, musí být výrobek 
označen písmenem T, případně FT, BT nebo AT. Pokud výrobek není 
označen písmenem T, pak se jedná o ochranu proti částicím s vysokou 
rychlostí při pokojové teplotě. Ochranné brýle proti částicím s vysokou 
rychlostí nošené přes standardní brýle mohou přenášet dopady, a tím 
vzniká nebezpečí pro uživatele. Rámeček ve styku s kůží může vyvolat 
alergickou reakci u vnímavých jedinců; pokud tomu tak je, konzultujte 
řešení s lékařem. 
Žádné náhradní díly nejsou k dispozici. 

UŽIVATELSKÉ INFORMACE
Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení (EU 2016/425) 
a obecné požadavky normy EN166: 2001 .

OBLAST POUŽITÍ
Tento chránič očí je navržen tak, aby chránil uživatele před 
poraněním očí a obličeje mechanickým nárazem. Musí se 
nosit po celou dobu expozice nebezpečím.Pokud se objeví 
závratě, podráždění nebo poškození obličejového štítu, opusťte 
pracovní prostor  
VAROVÁNÍ: Tento zorník může poskytnout dostatečnou ochranu, 
pouze pokud je správně namontován na modelech PORTWEST 
přileb PS55/PW55 a PS54/PW54.
VAROVÁNÍ PRO POUŽITÍ:
Tento OOP by měl být zkontrolován před každým použitím.  
Ujistěte se, že chránič očí pevně sedí na přilbě a zatáhněte 
chránič očí dolů, abyste pohodlně zakryli oblast očí.
Při běžném skladování a používání podle informací o uživateli 
poskytuje tento produkt odpovídající ochranu po dobu 5 let. 
Chránič očí neupravujte. V případě poškrábání nebo poškození 
okamžitě vyměnit.  Materiál chrániče očí je polykarbonát, který 
při kontaktu s pokožkou nezpůsobuje alergický účinek. Ale pro ty, 
kteří jsou snadno alergičtí, mohou nastat alergické reakce. Pokud 
tomu nastane, vyhledejte lékařskou pomoc.
 SKLADOVÁNÍ a DEZINFEKCE
Skladujte v původním balení na suchém místě při pokojové 
teplotě. Chraňte před slunečním zářením. Vyvarujte se nárazům 
a pádům těžkých předmětů na brýle. Zorníky čistit mýdlovou 
vodou, osušte měkkým hadříkem. Nikdy nečistit suché. 
Pravidelně čistit dezinfekčním prostředkem, poté důkladně 
opláchnout.

HLEDÍ HEIGHT ENDURANCE

VÝROBCE 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
Jméno a adresa oznámeným subjektem, který vydal ES certifikace
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Model Kód Označení zorníku Norma

PW56CL (Čirá) PW1 FT CE EN 166 
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