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Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει κάποια προστασία 
έναντι της επαφής με αερομεταφερόμενα σταγονίδια που μπορεί να 
αποτελούν βιολογικό κίνδυνο.
Ωστόσο, να θυμάστε πάντοτε ότι κανένα στοιχείο ΜΑΠ δεν μπορεί να 
παρέχει πλήρη προστασία και πρέπει να λαμβάνεται πάντα μέριμνα κατά 
την εκτέλεση της δραστηριότητας που σχετίζεται με τον κίνδυνο.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή την προσωπίδα για προστασία έναντι 
άλλων κινδύνων για τους οποίους το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί 
ή δοκιμαστεί
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτά τα προϊόντα έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με το EN 166: 2001
Ρήτρες: 6 ; Σχεδιασμός; 7.1.1 ; Οπτικό πεδίο; 7.1.2.1 ; Διαθλαστικές 
δυνάμεις · 7.1.2.2 ; Διαπερατότητα; 7.1.2.3 ; Διάχυση φωτός. 7.1.3; 
Ποιότητα υλικών. 7.1.5.1 ; Σταθερότητα σε υψηλή θερμοκρασία. 7.1.7 ; 
Αντοχή στην ανάφλεξη 7.2.4 ; Σταγονίδια και πιτσιλιές υγρών
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ
Για να φορέσετε και να αφαιρέσετε προϊόντα, ανατρέξτε στις οδηγίες 
χρήστη. Φοράτε μόνο προϊόντα κατάλληλου μεγέθους που έχουν 
ρυθμιστεί σωστά. Τα προϊόντα που είναι πολύ χαλαρά ενδέχεται να μην 
παραμείνουν στη θέση τους και εάν είναι πολύ σφιχτά θα είναι άβολα.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Για τη βελτιστοποίηση της προστασίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
αυτά τα προϊόντα με κατάλληλα γάντια / ποδιές, ιατρικές ρόμπες/ 
μάσκες. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν πραγματοποιήσετε τη 
δραστηριότητα που σχετίζεται με τον κίνδυνο, συμβουλευτείτε 
τον προμηθευτή ή τον επόπτη σας για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα 
προστατευτικά προϊόντα σας είναι συμβατά και κατάλληλα για την 
εφαρμογή σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Μέρη της προσωπίδας που έρχονται σε επαφή με 
το δέρμα σας μπορεί να οδηγήσουν σε αλλεργικές αντιδράσεις. Σε αυτήν 
την περίπτωση, διακόψτε τη χρήση και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  Όταν δεν χρησιμοποιείται, 
αποθηκεύστε τη προσωπίδα σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από 
ακραίες θερμοκρασίες. Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω 
της. Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε την υπερβολική αναδίπλωση και 
κατά προτίμηση αποθηκεύστε το κρέμονται κάθετα. Εάν το προϊόν είναι 
βρεγμένο, αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν το τοποθετήσετε στην 
αποθήκευση. Αποθηκεύστε το προϊόν σε σκοτεινό μέρος μακριά από το 
ηλιακό φως όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
ΠΑΛΑΙΩΣΗ
Αυτή η προσωπίδα έχει διάρκεια ζωής 3 ετών. Η διάρκεια ζωής θα 
εξαρτηθεί από τις συνθήκες χρήσης, αλλά η προσωπίδα θα πρέπει να 
απορριφθεί και να αντικατασταθεί εάν έχει χαραχθεί ή υποστεί ζημιά με 
κάποιο τρόπο που  αποτρέπει την ασφαλή χρήση.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Εάν η προσωπίδα καταστραφεί, ΔΕΝ θα παρέχει το βέλτιστο επίπεδο 
προστασίας, και ως εκ τούτου θα πρέπει είτε να αντικατασταθεί 
αμέσως. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το κατεστραμμένο προϊόν. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε πάντα τον κατασκευαστή πριν 
επιχειρήσετε επισκευή.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Χρησιμοποιείτε μόνο την ακόλουθη συνιστώμενη καθαριστική 
επεξεργασία

Ξεπλύνετε με ζεστό σαπουνόνερο ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά 
με διαλύτες
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ξυράφι ή άλλα αιχμηρά εργαλεία, 
λειαντικά ή ισχυρά αλκαλικά απορρυπαντικά, διαλύτες, μολυβδούχο 
βενζόλιο και τετραχλωριούχο άνθρακα.
Χρησιμοποιήστε ένα πανί μικροϊνών που είναι απλώς βρεγμένο με νερό.
Σε περίπτωση μεγαλύτερης συσσώρευσης ρύπων ή λιπαρών λεκέδων, 
χρησιμοποιήστε καθαριστικά ή αραιωτικά διαλύτη χωρίς ακετόνη - και 
χωρίς βενζόλιο.
NB:  Όλα τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το εξωτερικό της προσωπίδας 
όπου δεν έχει εφαρμοστεί αντιθαμβωτική επίστρωση.
Οι συστάσεις του COVID 19 είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε όλες τις 
βιομηχανίες πλένουν τη πρσωπίδα τους στο τέλος της εργάσιμης ημέρας 
με τίποτα περισσότερο από το ζεστό νερό με σαπούνι.
ΣΗΜΑΝΣΗ
Το προϊόν επισημαίνεται με:
i. Το σήμα CE που δείχνει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του 
κανονισμού PPE (ΕΕ) 2016/425.
ii. Ταυτοποίηση του κατασκευαστή και κωδικός προϊόντος / Αριθμός 
προϊόντος.
iii. Το εικονόγραμμα του βιβλίου δείχνει ότι διαβάστε αυτές τις οδηγίες

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

Όνομα και διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού που έχει 
εκδώσει πιστοποίηση EC
Κοινοποιημένος οργανισμός: Ενότητες B και C2 - SATRA Technology Europe 
Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Δημοκρατία της Ιρλανδίας 

(κοινοποιημένος οργανισμός 2777). Δήλωση συμμόρφωσης

EN 166: 2001

CV15, CV17 APET 300 Micron Προσωπίδα (100)

Αυτά τα προϊόντα ταξινομούνται ως μέσου ατομικής προστασίας κατηγορίας III (ΜΑΠ) από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 
ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425 και έχει αποδειχθεί ότι συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μέσω περιορισμένων 
δοκιμών κατά του Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 166: 2001 (βλ. Παρακάτω).

2. Εισαγάγετε τις προεξοχές του κεφαλιού στις υποδοχές της 
διαφανούς ασπίδας.

3. Χρησιμοποιώντας τις προεξοχές και τις υποδοχές στον ιμάντα 
ρυθμίστε τον ιμάντα στην επιθυμητή εφαρμογή.

1. Διπλώστε τις προεξοχές στον ιμάντα κεφαλής όπως φαίνεται

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης @ www.portwest.com/declarations


