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Valmistaja Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Notified body

KULMASUOJAT /VISIIRIT/VISIIRITELINE

KÄYTTÖOHJE

Vastaa vaatimusta EU2016/425 ja luokitusta EN166:2001  (ja 
EN1731:2006 soveltuvin osin)
VAROITUS
Visiiri ei anna täydellistä suojaa. Lue ohje ennen käyttöä.
Varastointi JA kuljetus 
Varastoidaan kuivassa ja puhtaassa pussissa tai laatikossa. Vältä 
naarmuttavia pintoja ettei, suojain vahingoitu. Kuljetus visiirit ja 
keulansuojukset alkuperäispakkauksellaan (poly laukku tai laatikko).
KÄYTTÖOHJE
Visiiri on henkilökohtainen suojain. Suojainta on käytettävä koko 
ajan kun on altistunut vaaralle. Mikäli vsymystä ilmenee poistu 
toiminta-alueelta tai jos suojain vahingoittuu.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Käyttö
1. Ei saa naarmuttaa, pese saippuavedellä ja kuivaa kankaalla
2. Ei saa puhdistaa liuottimilla tai vahvalla alkoholilla.
KÄYTTÖALUEET
Suojain suojaa kasvoja ja silmiä loiskeilta ja siruilta. Suojaimessa 
on merkinnät, jotka kertovat valmistajan, käyttöalueen ja 
ominaisuudet. Seuraavat merkinnät käytössä: 
LASIN MERKINNÄT
PW: valmistaja
1. Optinen luokka
A.Korkeaenergiset sirut 190m/s
B.Keskivoimakkaat sirut 120m/s
F.Keskivoimakkaat sirut 45m/s
S.Korkeaenergiset sirut (5,1m/s)
T.iskunkesto kun lämpötila -5C++55C 

  :CE merkintä 

KEHYKSEN MERKINTÄ
PW. Valmistaja
EN166: Luokitus
EN1731 luokitus
A.Korkeaenergiset sirut 190m/s/s
B.Keskivoimakkaat sirut 120m/s

F.Keskivoimakkaat sirut 45m/s
S.Korkeaenergiset sirut (5,1m/s)
T.iskunkesto kun lämpötila -5C++55C- 
3: käyttötarkoitus, suoja pisaroita ja nesteloiskeita vastaan

  : CE merkintä
Mikäli tarvitaan suojaa korkeissa ja matalissa lämpötiloissa 
voimakasta iskua vastaan suojaimessa tulee olla merkintä T, jota 
seuraa esim FT,BT tai AT. Mikäli merkintä T ei ole näkyvissä soveltuu 
suojain ainoastaan huoneenlämpötilaan. 
VARAOSAT JA ASENNUSOHJEET
PW90/PW91/PW93/PW96 - Vain alkuperäisosia saa käyttää, 
varmista osien alkuperä. Visiiri on asennettu 5 kiertyvällä liittimellä. 
Käännä liittimiä kiinnittäessäsi ja irrotettaessa.
KÄYTTÖAIKA
Tarkasta suojain päivittäin
Yleensä visiirillä ei ole viimeistä käyttöpäivää. Verkkovisiiri tulee 
vaihtaa kun siinä on reikiä tai näkökenttä sumenee tai likaantuu.
VAROITUS
Tuote on kasvosuojain lieviä iskuja vastaan. Tuote ei ole särkymätön.
Ei saa muunnella
Naarmuuntunut visiiri ei suojaa ja on vaihdettava uuteen.
Tarkista aina valvontaneuvostolta, että sinulla on asianmukainen 
suojelu työolosuhteisiin nähden, ota yhteyttä suhteellisiin 
eurooppalaisiin standardeihin.
Visiirin osat koskettaessaan käyttäjää saattavat aiheuttaa allergisen 
reaktion herkällä iholla.
Visiirissä ja kehyksessä tulee olaa samat merkinnät. Esim F tarkoittaa, 
että suojain toimii matalaenergisiä hiukkasia vastaan.
Merkinnät F,B ja A tulee olla merkittynä kehykseen ja visiiriin 
muutoin alin luokitus on voimassa.
HÄVITTÄMINEN
Suojain altistuu lialle ja vahingollisille aineille. Suojain ei ole 
kierrätyskelpoinen. Hävitetään kiinteän jätteen mukana.

Vastaavuustodistus osoite: 
www.portwest.com/declarations
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EN166:2001
EN 1731:2006

ECS GmbH -  Notified Body No. : 1883
Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany
(MODELS: BROWGUARDS PW96   VISORS PW99)
BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP  Amsterdam, Netherlands 
(MODELS:  BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93, PV91
VISORS : PW92, PW94     VISOR CARRIER: PW58)


