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Kood Tähendus Kasutusala kirjeldus
Mitte 
ükski

Põhiline Täpsustamata mehaanilised riskid ja ohud, mis tulenevad ultraviolettkiirgusest, 
nähtavusest, infrapuna- ja päikese kiirgusest

3 Vedelikud Vedelikud( tilgad ja pritsmed)
4 Suured tolmuosakesed Tolm, mille osakesed on suuruses < 5µm
5 Gaasi ja tolmuosakesed Gaasid, aur, pihustid, suits ja tolm suurusega  < 5µm
8 Elektrikaare lühis Elektriline kaar elektriseadmete lühise tõttu.
9 Sulametall ja kuumad ained Sulametalli pritsmed ja kuumade vedelike läbitungivus.

Kood Mehaanilise tugevuse nõuded
S Suurem töökindlus  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Madala energia mõju (Ø6 mm / 45 m/s)
B Keskmine energia mõju (Ø6 mm / 120 m/s)
A Kõrge energia mõju (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Madala energia mõju ekstreemsetel temperatuuridel. -5°C / +55°C
BT Keskmine energia mõjuekstreemsetel temperatuuridel. -5°C / +55°C

SILMAKAITSE

Kasutusala sümbolid:

Okulaaride markeering: 
Skaala number (vajaduse korral): X-Y
(ultraviolett filtrite kood ja ulatus- EN170) : 2-Y
(ultraviolett filtrite kood ja ulatus hea värvi tunnus  - EN170) : 2C-Y
(ultraviolett filtrite kood ja ulatus pimestavad filtrid tööstuses 
kasutamiseks  - EN172) : 5-Y
Tootja identifitseerimine:PW
Optiline klass: 1
Mehaanilise tugevuse sümbol: F/B/FT/BT
Peenosakeste pinnakahjustuse vastupidavus(valikuline):K
Okulaaride udususe vastupidavus (valikuline):N 
Raami markeering: 
Tootja identifitseerimine:PW
Standardi number: EN166
Kasutusala- Vedelike pritsmed/tolmu osakeses/gaasid ja tolm: 
3/4/5(vabatahtlik) 
Mõju sümbol/ekstreemsed temperatuurid/: F/B/FT/BT
HOIATUS 
Kui ultraviolettfiltrite, keevitusfiltrite või infrapunafiltrite jaoks 
on vaja täiustatud värvituvastust, siis tuleks valida silmakaitsed 
märgistusega skaala numbril koodnumbriga C, st 2Cvarjund, 4Cvarjund, 
5C-  Kui koodnumbrile ei järgne tähte C, siis võivad ultraviolettfiltrid, 
keevitusfiltrid või infrapunafiltrid mõjutada värvi tajumist. Kui on vaja 
kaitset kiirete osakeste eest ekstreemsetes temperatuurides, siis peaksite 
valima maski , millele on märgitud (T täht mõju järgi) nt.FT,BT või AT.Kui 
purunemiskindluse taga ei ole T tähte, siis võib silmakaitset kasutada 
kiireteosakeste lendamise eest ainult toatemperatuuril. Näokaitsmed 
kaitsevad kiirete osakeste eest kandjat, kui olete kasutanud liiga kulunud 
offalomoloogilisi prille, võivad nad edastada mõju, luues sellega ohtu 
kehale. Raam võib põhjustada nahaga kokkupuutel allergilst reaktsiooni 
vastuvõtlikel inimeste, sel juhul konsulterida arstiga. 
Saadaval ei ole varuosi ja tarvikuid 

KASUTUSJUHEND
Kõik tooted vastavad (EL 2016/425) määrusele ja nõuetele 
standardi EN166:2001 üldnõuetele.
KASUTUSALA
Silmakaitse on mõeldud silma ja näo kaitseks mehaaniliste 
vigastuste eest. Seda tuleb kasutada kogu ohuga kokkupuute 
ajal.Pearingluse või ärrituse ilmnemisel ning näokaitse 
kahjustuse korral lahkuda koheselt tööpiirkonnast.  
HOIATUS. Visiir pakub piisavat kaitset ainult siis, kui see on 
õigesti paigaldatud vastavalt PORTWEST kiivri tüüp mudelitele 
PS55/PW55 PS54/PW54
HOIATUS KASUTAMISEL
Seda IKV kaitse juhendit tuleks kontrollida enne igat kasutust  
Veenduge, et silmakaitsed on tihedalt kiivri küljes ja tõmmat 
silmaümbruse katmiseks alla mugavasse asendisse.
Normaalselt ladustades ja kasutades, vastavalt teabele, pakub 
toode piisavat kaitset 5 aastat. Mitte muuta silmakaitset. 
Kriimustatud või kahjustatud okulaarid tuleb viivitamatult välja 
vahetada.  Silmakaitse materjal on polükarbomaadist ja see ei 
tekita nahaga kokkupuutel allergilist toimet. Kuid neile, kes on 
allergilised, võivad tekkida allergilised reaktsioonid, sel juhul 
pöörduda viivitamatult arsti poole.
 LADUSTAMINE JA DESINFITSEERIMINE
Hoida prillid kuivas kohas toatemperatuuril ja kaitstuna 
otsese päikesevalguse eest. Prille transportida ettevaatlikult 
originaalpakendis. Vältida lööke ja raskeid esemeid prillide peal. 
Objektiive tuleb regulaarselt puhastada seebiveega ja loputada. 
kuivatada puhta ja pehme lapiga. kunagi ei tohi puhastada 
kuivalt ega kasutada abrasiivseid vahendeid. Desinfitseerida 
regulaarselt kasutadaes majapidamis või meditsiinilist vahendit 
ning loputada.

ENDURANCE HEIGHT VISIIR

TOOTJA 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
Teavitatud asutuse nimi ja aadress, kes on väljastanud EC sertifikaadi:
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Mudel Kood Läätsede markeering Standardi number

PW56CL (Läbipaistvus) PW1 FT CE EN 166 
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