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Az EU-megfelelősségi tanúsítást kiadó bejelentett szervezet neve
és címe
Bejelentett szervezet: B és C2 modul - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Ír Köztársaság (bejelentett szervezet 2777).

CV15, CV17 300 APET arcvédő (100)
Ezeket a termékeket az (EU) 2016/425 európai személyi védelmi rendelet III. kategóriájú egyéni védőeszköznek
(PPE) osztályozza, és mutatja, hogy az EN 166: 2001 harmonizált európai szabvány szerinti korlátozott teszteléssel
megfelelnek ennek a rendeletnek (lásd alább).

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy bizonyos védelmet biztosítson a
levegőben lévő cseppekkel való érintkezés ellen, amelyek biológiai
veszélyt jelenthetnek.
Azonban ne feledje, hogy az egyéni védőeszközök egyike sem
képes teljes körű védelmet nyújtani, és mindig ügyelni kell a
kockázattal kapcsolatos tevékenység végzése közben.
Soha ne használja ezt az látómezőt más veszélyek elleni
védelemre, amelyek ellen a terméket nem tesztelték.
MŰSZAKI ADATOK ÉS HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK
Ezeket a termékeket az EN 166: 2001 szabvány szerint tesztelték
Záradékok: 6 ; Tervezés; 7.1.1 ; Látómező; 7.1.2.1 ; Fénytörés;
7.1.2.2 ; Átbocsátás; 7.1.2.3 ; Fény diffúziója; 7.1.3; Anyagminőség;
7.1.5.1 ; Stabilitás magas hőmérsékleten; 7.1.7 ; Gyuladási
ellenállás; 7.2.4 ; Folyadékcseppek és fröccsenések
ILLESZKEDÉS ÉS MÉRET
A termékek fel- és levételéhez olvassa el a felhasználói útmutatót.
Csak megfelelő méretben, megfelelően beállított termékeket
viseljen. A túl laza termékek nem maradhatnak a helyükön, és ha
túl szorosak, akkor kényelmetlenek lesznek.
KOMPATIBILITÁS
A védelem optimalizálása érdekében ezeket a termékeket
megfelelő kesztyűkkel / ruhákkal / maszkokkal kell használni.
Ebben az esetben, mielőtt elvégezné a kockázattal kapcsolatos
tevékenységet, konzultáljon szállítójával vagy felügyelőjével, hogy
megbizonyosodjon arról, hogy minden védőterméke kompatibilis
és megfelelő-e az alkalmazásához.
FIGYELMEZTETÉS
Az arcvédő azon részei, amelyek érintkeznek a bőrével, allergiás
reakciókat okozhatnak. Ebben az esetben kérjük, hagyja abba a
használatot és forduljon orvoshoz.
RAKTÁROZÁS ÉS SZÁLLÍTÁS
Ha nem használja, tárolja arcvédőt jól szellőző helyen szélsőséges
hőmérsékletektől távol. Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat a
tetejére. Ha lehetséges, kerülje a túlzott hajtogatást, és lehetőleg
függőlegesen lógva tárolja. Ha a termék nedves, hagyja teljesen
megszáradni, mielőtt raktárba helyezné. Kérjük, tárolja a terméket
sötét helyen, napfénytől távol, amikor nem használja.
AVULÁS
Ennek az arcvédőnek az eltarthatósága 3 év. Az élettartam a
használati körülményektől függ. Ha súlyosan megkarcolódott vagy
megsérült akkor meg kell semmisíteni és ki kell cserélni.
megakadályozza a biztonságos használatot
JAVÍTÁS
Ha az arcvédő megsérül, NEM biztosítja az optimális védelmet,
ezért azonnal cserélni kell. Soha ne használjon sérült terméket. Ha
kétségei vannak, a javítás megkezdése előtt mindig konzultáljon
a gyártóval.
TISZTÍTÁS
Csak a következő tisztítási eljárást használja:
Öblítse le meleg szappanos vízzel. SOHA ne használjon oldószeres
tisztítószert.

Borotvapengét vagy más éles szerszámot, súroló vagy erősen
lúgos mosószert, oldószert, ólmozott benzolt és szén-tetrakloridot
nem szabad használni.
Használjon mikroszálas kendőt, amelyet egyszerűen vízzel
nedvesítenek meg.
Különösen nagyobb szennyeződés vagy zsíros foltok
felhalmozódása esetén használjon aceton- és benzolmentes
oldószeres tisztítószert vagy hígítót.
Jegyzet: Mindezek csak az arcvédő külsejére vonatkoznak, ahol
nem alkalmaztak páramentes bevonatot.
A COVID 19 ajánlásai szerint minden iparág minden alkalmazottja
a munkanap végén csak meleg szappanos vízben mossa le a
szemüvegét.
JELÖLÉSEK
A terméken feltüntetett:
I. A CE-jelölés, amely igazolja, hogy a termék megfelel az (EU)
2016/425 egyéni védőeszköz-rendelet követelményeinek.
II. A gyártó azonosítája és a termék kódja / cikkszám.
III. A könyv piktogram jelzi, hogy olvassa el az utasításokat

ÖSSZESZERELÉS ÁBRA

1. Hajtsa le a fejpánt heveder fülét az ábra szerint

2. Helyezze a fejpánt fülét a tiszta pajzs nyílásaiba.

3. A heveder fülei és rései segítségével állítsa be a hevedert a
kívánt illeszkedéshez.
Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot @ www.portwest.com/declarations

