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Šis produktas skirtas apsaugoti nuo ore esančių lašelių, galinčių 
turėti biologinį poveikį.
Atminkite, kad jokia AAP negali suteikti pilnos apsuagos, todėl 
atliekant su rizika susijusią veiklą , reikia būti atsargiems.
Nenaudokite šio skydelio apsaugai nuo kitokių pavojų, kuriems 
jis nėra pritaikytas.
NAŠUMAS IR NAUDIJIMO APRIBOJIMAS
Šie prduktai buvo testuoti pagal  EN 166: 2001
Skyriai: 6 ; Dizainas; 7.1.1 ; Matymo laukas; 7.1.2.1 ; Laužiančios 
jėgos; 7.1.2.2 ; Pralaidumas; 7.1.2.3 ; Šviesos sklaidymas; 7.1.3; 
Medžiagų kokybė; 7.1.5.1 ; Stabilumas aukštesnėjė temperatūroje; 
7.1.7 ; Atsparumas užsidegimui:7.2.4 ; Lašeliai ir skysčių purslai
DYDŽIAI IR MATAVIMASIS
Prieš užsidedant ar nusiimant produktą, susipažinkite su naudotojo 
instrukcijomis. Dėvėkite tik tinkamo dydžio produktus, ne per 
laisvus ir ne per mažus.
TINKAMUMAS
Siekiant optimizuoti apsaugą, būtina kartu naudoti atitinkamas 
pirštines/chalatus/kaukes. Prieš pradėdami bet kokią su rizikom 
susijusią veiklą įsitikinkite kad visi apsauginiai produktai dera 
vienas su kitu ir tinka jūsų veiklai.
GALIOJIMAS
Dėmesio- Skydelio dalys kontaktuojančios su oda, gali sukelti 
alerginę reakciją. Tokiu atveju skydelio nebenaudokite ir kreipkitės 
medicininės pagalbos.
LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS
Kai nenaudojate, skydelį laikykite gerai ventiliuojamoje vietoje, kur 
nėra ekstremalių temperatūrų kaitos.  Ant skydelio nedėkite sunkių 
daiktų. Nelankstykite ir laikykite pakabintą vertikalioje padėtyje. 
Jei produktas šlapias, leiskite jam nudžiūti ir tada padėkite jį 
saugoti. Kai nenaudojate, laikykite tamsioje vietoje kur nepasiekia 
saulės spinduliai.
Galiojimas
Skydelio saugojimo laikas yra 3 metai. Naudojimo trukmė 
priklausys nuo naudojimosi sąlygų. Skydelis turi būti pakeistas 
nauju ir nebenaudojamas jei yra subraižytas ar kitaip pažeistas
kitaip jis nebus saugus naudoti
TAISYMAS
Jei skydelis bus pažeistas, jis nebesuteiks optimalios apsaugos 
todėl turi būti nedelsiant pakeistas. Niekada nenaudokite pažeisto 
produkto. Jei abejojate pasitarkite su gamintoju.
VALYMAS
Naudokite šiuos rekomenduojamus valymo būdus -
Skalaukite su šiltu muiluotu vandeniu NIEKADA nenaudokite 
valymo priemonių su tirpikliais.
Negalima naudoti aštrių ašmenų ar kitų aštrių daiktų, gramdančių 
ar stipriai šarminių valymo priemonių, benzeno ir anglies 

tetrachlorido.
Naudokite mikrofibros šluostę sudrėkintą vandeniu.
Jei labiau užteršta ar su riebalinėmis dėmėmis, naudokite 
tirpiklius be acetono ir benzeno.
NB:  Tai kas išvardinta aukščiau tinka Skydelio išorei, kuri nėra 
padengta antirūkine danga.
Laikantis  COVID 19 rekomendacijų visi darbuotojai pramonėje 
turėtų darbo pabaigoje skydelį nusiplauti šiltu muiluotu 
vandeniu.¯
ŽYMĖJIMAS
Produktas žymimas:
i.     CE ženklu rodančiu atitikimą (EU) 2016/425 reglamento 
        reikalavimams  AAP.
ii.    Gamintojo identifikaciją ir produkti kodą/numerį.
iii.    Piktogramą su naudojimosi intsrukcijomis

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

Notifikuojančios įmonės,išdudodančios EC sertifikatą, pavadinimas 
ir adresas
Notfikuojanti įmonė: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Brace-
town Business Park, Clonee, D15YN2P. Airijos Respublika Ireland (Notifikuojanti 

įmonė  2777). Atitikimo deklaracija

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 mikronų  APET Veido skydelis (100)

Šie produktai pagal Europos AAP reglamentą (EU  2016/425 yra priskiriami AAP III kategorijai ir pagal ribotą 
testavimą atitinka  Harmonizuotą  Europos  Standartą EN 166:2001 (žr. žemiau).

2.           Įkiškite galvos juostelės skirtukus į skaidraus skydo angas.

3.          Naudodamiesi juostelėmis ir angomis dirže, sureguliuokite  
             norimą dydį.

1. Sulenkite galvos dirželio juosteles, kaip parodyta

SURINKIMAS SCHEMA

Atsisiųskite atitikties deklaraciją @ www.portwest.com/declarations


