
Brugsanvisning  

DK

Dette produkt er designet til at give en vis beskyttelse mod kontakt 
med luftbårne dråber, der kan udgøre en biologisk fare.
Husk dog altid, at ingen personlige værnemidler kan yde fuld 
beskyttelse, og der skal altid udvises forsigtighed, når du udfører 
den risikorelaterede aktivitet.
Brug aldrig dette visir til beskyttelse mod andre farer, som 
produktet ikke er designet til eller testet mod.
YDELSE OG BEGRÆNSNINGER AF BRUG
Disse produkter er testet i overensstemmelse med EN 166: 2001
Klausuler: 6 ; Design; 7.1.1 ; Synsfelt; 7.1.2.1 ; Brydningsevner 
7.1.2.2 ; Transmission; 7.1.2.3 ; Diffusion af lys; 7.1.3; Kvalitet af 
materialer; 7.1.5.1 ; Stabilitet ved forhøjet temperatur; 7.1.7 ; 
Tændingsmodstand 7.2.4 ; Dråber og væskesprøjt
MONTERING OG STØRRELSE
For at tage produkter på og af, se brugervejledningen. Brug 
kun produkter af en passende størrelse, der er justeret korrekt. 
Produkter, der er for løse, kan falde af, og hvis de er for stramme, 
vil det være ubehageligt.
KOMPATIBILITET
For at optimere beskyttelsen er det nødvendigt at bruge disse 
produkter med egnede handsker / kitler / masker. I dette tilfælde 
skal du konsultere din leverandør eller tilsynsførende inden du 
udfører den risikorelaterede aktivitet for at sikre, at alle dine 
beskyttelsesprodukter er kompatible og egnede til din opgave.
ADVARSEL
Dele af visiret, der kommer i kontakt med din hud, kan føre til 
allergiske reaktioner. I dette tilfælde skal du afbryde brugen og 
søge lægehjælp.
OPBEVARING OG TRANSPORT
Opbevar visiret, når det ikke er i brug, et godt ventileret sted væk 
fra ekstreme temperaturer. Anbring aldrig tunge genstande oven 
på den. Hvis det er muligt, undgå overdreven foldning og opbevar 
det helst hængende lodret. Hvis produktet er vådt, skal du lade det 
tørre helt, før det opbevares. Opbevar produktet på et mørkt sted 
væk fra sollys, når det ikke er i brug.
Brugstid
Dette visir har en holdbarhed på 3 år. Levetiden afhænger af 
anvendelsesforholdene, men visiret skal bortskaffes og udskiftes, 
hvis det er hårdt ridset eller beskadiget på en eller anden måde
forhindrer sikker brug
REPARATION
Hvis visiret bliver beskadiget, giver det IKKE det optimale 
beskyttelsesniveau og bør derfor straks udskiftes. Brug aldrig 
et beskadigede produkt. Hvis du er i tvivl, skal du altid kontakte 
producenten, inden du prøver på en reparation.
Rengøring
Brug kun følgende anbefalede rengørings metoder -
Skyl med varmt sæbevand brug ALDRIG opløsningsmiddelbaserede 
rengøringsmidler.
Barberblade eller andet skarpt værktøj, slibende eller stærkt 
alkaliske rengøringsmidler, opløsningsmidler, blyholdig benzen og 

carbontetrachlorid bør ikke anvendes.
Brug en mikrofiberklud, der er fugtet med vand.
I tilfælde af større ophobning af snavs eller fedtede pletter, skal 
du bruge acetone - og benzenfri opløsningsmiddelrensere eller 
fortyndervæsker.
NB:  Alt ovenstående gælder kun på ydersiden af visiret, hvor der 
ikke er påført anti dug belægning.
COVID 19 anbefalingerne er, at alle medarbejdere vasker deres visir 
i slutningen af arbejdsdagen i varmt sæbevand.
MÆRKNING
Produktet er mærket med:
i. CE-mærket, der viser, at produktet opfylder kravene i PPE-
forordningen (EU) 2016/425.
ii. Identifikation af producenten og produktkoden / 
artikelnummeret.
iii. Piktogrammet, der angiver, har læst disse instruktioner

PRODUCENt
PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Navn og adresse på det bemyndigede organ, der har udstedt EU 
certificering
Bemyndigede organ: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, 
Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Irland (bemyndiget organ 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 Micron APET ansigts visir (100)

Disse produkter er klassificeret som kategori III personligt beskyttelsesudstyr (PPE) i henhold til den europæiske 
PPE-forordning (EU) 2016/425 og har vist sig at overholde denne forordning gennem begrænset test mod den 
harmoniserede europæiske standard EN 166: 2001 (se nedenfor).

2. Indsæt tapperne på hovedbåndet i åbningerne på det 
klare skærm.

3.Brug tappene og slidserne i remmen, og juster stroppen til 
den ønskede størrelse.

1. Fold tapperne på hovedbåndsremmen som vist
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Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations


