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Kode Betegnelse Beskrivelse af anvendelsesområdet
Ingen Grundlæggende Uspecificerede mekaniske farer og farer som følge af ultraviolet, synlig, infrarød 

og solstråling.
3 Væsker Væske (dråber eller stænk)
4 Store faste partikler Støv med en partikelstørrelse på> 5μm
5 Dampe og små faste partikler Gasser, dampe, sprayer, røg og støv med en partikelstørrelse <5μm
8 Kortslutning Elektrisk Lysbue grundet  kortslutning i elektrisk udstyr
9 Smeltet metal og varme partikler Stænk af smeltet metal og gennemtrængning af varme faste stoffer

Kode Mekaniske styrkekrav
S Øget robusthed  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Lav slagenergi (Ø6 mm / 45 m/s)
B Medium slagenergi (Ø6 mm / 120 m/s)
A Høj slagenergi (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Lav slagenergi ved ekstreme temperaturer -5°C / +55°C
BT Medium slagenergi ved ekstreme temperaturer -5°C / +55°C

SIKKERHEDS 
ØJENVÆRN

Symboler for anvendelse:

Mærkning på linse: 
Skala nummer (hvis relevant): X-Y
(Kode og skala nr for ultraviolette filtre - EN170): 2-Y
(Kode og skala nr for ultraviolette filtre med god farve genkendelse 
- EN170): 2C-Y
(Kode og skala nr for Solbeskyttelsesfiltre til industriel brug - EN172): 5-Y
ID af producent: PW
Optisk klasse: 1
Symbol for mekanisk styrke: F/B/FT/BT
Resistens for overflade skader af fine partikler (valgfrit): K
Resistens over for dug af okularer (valgfrit): N 
Mærking af stel: 
ID af producent: PW
Standard: EN166
Anvendelseområde: Stænk, Faste partikler, Dampe: 3/4/5 (valgfrit) 
Symbol for slag / temperatur: F/B/FT/BT
ADVARSEL 
Hvis der kræves forbedret farvegenkendelse til ultraviolette filtre, 
svejsefiltre eller infrarøde filtre, skal den valgte øjenbeskytter 
markeres med bogstavet C umiddelbart efter kodenummeret for skala 
nummer, dvs. 2C-skygge, 4C-skygge, 5C.  Hvis kodenummeret ikke 
følges af bogstavet C, på ultraviolette filtre, svejsefiltre eller infrarøde 
filtre, så kan farveopfattelsen blive forringet. Hvis beskyttelse mod 
højhastigheds partikler ved ekstreme temperaturer er påkrævet, bør 
det valgte øjenværnet være mærket med bogstavet T umiddelbart 
efter bogstavet for slag. dvs. FT, BT eller AT. Hvis bogstavet for slag ikke 
er efterfulgt af bogstavet T, må øjenværnet kun anvendes mod høje 
hastigheds partikler ved stuetemperatur Øjenværn mod høj hastigheds 
partikler bæres over standard korrigerende briller, kan udgøre en fare 
for brugeren. Rammen, når den er i kontakt med huden, kan forårsage 
allergisk reaktion på modtagelige personer; hvis dette er tilfældet, skal 
rådgivning fra læge søges. 
Ingen tilbehør eller reservedele 

Brugervejledning
Alle disse produkter opfylder kravene i regulativ (EU 2016/425) 
og med de generelle krav i standard EN166: 2001.
ANVENDELSESOMRÅDE
Denne øjenbeskyttelse er designet til at beskytte brugeren mod 
øjenskader og ansigtskader gennem mekanisk påvirkning. Det 
skal bæres så længe der er risiko for farer.Forlad arbejdsområdet, 
hvis svimmelhed eller irritation forekommer, eller hvis 
ansigtsvisiret bliver beskadiget.  
ADVARSEL: Dette visir kan kun tilbyde tilstrækkelig beskyttelse, 
når det er korrekt monteret på PORTWEST hjelme PS55/PW55 
og PS54/PW54
ADVARSEL FOR ANVENDELSE:
Dette PPE udstyr skal kontrolleres før hvert brug.  Sørg for, 
at øjenbeskyttelsen sidder korrekt på hjelmen, og træk 
øjenbeskyttelsen ned for at dække øjenområdet.
Under normal opbevaring og brug i henhold til 
brugerinformation giver dette produkt tilstrækkelig beskyttelse 
op til 5 år. Foretag ikke ændringer på øjenbeskyttelsen. 
Eventuelle ridset eller beskadiget beskyttelse skal udskiftes 
øjeblikkeligt.  Materialet i øjenbeskytteren er polycarbonat, dette 
materiale vil ikke forårsage allergisk virkning ved kontakt med 
huden. Men for dem der reagerer let på allergi, kan der være 
allergiske reaktioner, hvis dette er tilfældet, bør læge søges.
 OPBEVARING og DESINFEKTION
Opbevar øjenværn i et tørt område ved stuetemperatur 
og beskyttet mod sollys. Øjenværn skal transporteres med 
forsigtighed, i sin originale emballage. Undgå stød og faldende 
genstande på udstyret. Linser skal altid rengøres med sæbevand 
eller skylles regelmæssigt; Tør med en blød klud. Brug aldrig 
slibemidler; Desinficer regelmæssigt med husstands eller 
medicinsk desinfektionsmiddel og skyl grundigt.

VISIR ENDURANCE KLATREHJELM

MANUFACTUER 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
Navn og adresse på testinstitut der har udført EC certifikat
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Model Kode Mærkning på linse Standard

PW56CL (Klart) PW1 FT CE EN 166 
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