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Kodas Paskirtis Naudojimo srities aprašymas
Nėra Pagrindinis Nenurodyti mechaniniai pavojai ir pavojai susiję su ultravioletine matoma , 

infraraudonąją ir saulės radiacija.
3 Skysčiai Skysčiai (lašai ir tiškalai)
4 Didelės dulkių dalelės Dulkių dalelytės   > 5µm
5 Dujos ir smulkios dulkių dalelės Dujos, garai, purškalai, dūmai ir dalelyčių dulkės   > 5µm
8 Trumpos elektros grandinės iškrova Elektros iškrova elektros įrenginyje dėl trumpo sujungimo
9 Lydyti metalai ir karštos kietos dalelės Lydyto metalo tiškalai ir kietųjų dalelių skvarba

Kodas Mechaninės jėgos reikalavimai
S Padidintas stiprumas  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Silpnos energijos poveikis (Ø6 mm / 45 m/s)
B Vidutiniškai stiprios energijos poveikis (Ø6 mm / 120 m/s)
A Stiprios energijos poveikis (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Silpnos energijos poveikis ekstremaliose temeratūrose -5°C / +55°C
BT Vidutiniškai stiprios energijos poveikis ekstremaliose temeratūrose -5°C / +55°C

AKIŲ APSAUGA

Panadojimo simboliai:

Žymėjimas ant okuliaro: 
Skalės numeris (kur tinka) : X-Y
(kodas ir skalės numeris utravioletiniams filtrams - EN170) : 2-Y
( kodas ir skalės numeris utravioletiniams filtrams su spalvos atpažinimu 
- EN170) : 2C-Y
(kodas ir skalės numeris utravioletiniams filtrams pramoniniam 
naudojimui- EN172) : 5-Y
Gamintojo identifikacija:PW
Optinė klasė : 1
Mechaninės jėgos simbolis: F/B/FT/BT
Atsparumas paviršiaus pažeidimams nuo smulkiųjų dalelių 
(pasirinktinai): K
Atparumas rūkiniams okuliarams (pasirinktinai):N 
Žymėjimas ant rėmelių 
Gamintojo identifikacija:PW
Standarto numeris : EN166
Panaudojimas - skysčių tiškalai / Dulkių dalelės / Dujos ir smulkios dulkės 
: 3/4/ 5 (pasirinktinai) 
Poveikio simboliai / ekstremalios temperatūros : F/B/FT/BT
DĖMESIO 
Jei reikalingas sustiprintas spalvos atpažinimas ultravioletiniams filtrams, 
suvirinimo filtrams ar infraraudoniems filtrams tokiu taveju akių apsauga 
turi būti pažymėta raide C iš karto po kodo, pvz. 2C-shade, 4C-shade, 
5C  Jei po kodo raidės C nėra, ultravioletiniai filtrai, suvirinimo filtrai ar 
infraraudonieji filtrai gali netiksliai priimti spalvą. Jei reikalinga apsauga 
nuo didelio greičio dalelių ekstremaliose temperatūrose, pasirinkta 
akių apsauga turi būti žymima raide T po poveikį žyminčios raidės, pvz. 
FT, BT ar AT. Jei po poveikį žyminčios raidės nėra taidės T, apsauga nuo 
didelio greičio dalelių turi būti naudojama kambario temperatūroje. Akių 
protektoriai nuo didelio greičio dalelių, dėvimi ant medicininių akinių, 
gali perduoti poveikius, taip sukurdami pavojų darbuotojui. Jei rėmas 
kontaktuoaja su oda, jautriems individams gali kilti alerginė reakcija. 
Tokiu atveju reikia pasitarti su gydytoju. 
Atsarginių dalių ar aksesuarų nėra. 

NAUDOTOJO INFORMACIJA
Visi šie produktai atitinka normatyvo (EU 2016/425) 
reikalavimus ir bendrus standarto EN166:2001 
reikalavimus.
Pritaikymas
Ši akiims skirta apsauga apsaugo darbuotojo akis ir veidą nuo 
mechaninio poveikio. Turi būti dėvima tol kol yra pavojaus 
rizika.Išeikite iš darbo zonos jei atsirado svaigimas ar jaučiate 
erzinimą ir jeigu veido apsauga yra pažeista.  
DĖMESIO: Šis skydelis tinkamai saugo tik jeigu yra tinkamai 
uždėtas ant Portwest šalmų modelių P53 ir PS54/PW54
ATSARGIAI:
AAP turi būt tikrinama priėš kiekvieną naudojimą.  Įsitikinkite, 
kad akių apsauga gerai priglunda prie šalmo ir tada patraukite 
skydelį kad patogiai uždengtų akių zoną.
Tinkamai laikant ir naudojant laikantis naudojimosi taisyklių 
produktas apsaugo 5 metus. Nemodifikuokite akių apsaugos. 
Esant bet kokiam įbrėžimui ar pažeidimui okuliarai turi būti 
nedelsiant pakeisti.  Akių apsauga pagaminta is polikarbonato. 
Ši medžiaga kontaktuojant su akimis nesukelia alergjjos. Labai 
jautriems alergijoms gali kilti alerginė reakcija. Tokiu atveju 
pasitarkite su gydytoju.
 LAIKYMAS IR DEZINFEKCIJA
Akių apsaugos priemones laikykite sausoje, apsaugotoje nuo 
saulės vietoje, kambario temperatūroje. Akių apsauga turi būti 
laikoma originalioje pakuotėje. Venkite dėti sunkius daiktus ant 
akių apsaugos pakuotės. Linzes valykite muiluotu vandeniu, 
nusausinkite sausa šluoste. Nenaudokite šiurkščių šluosčių. 
Reguliariai dezinfekuokite medicinine dezinfekavimo ar namų 
apyvokos priemone.

AUKŠČIUI PRITAIKYTAS SKYDELIS

GAMINTOJAS 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
EC sertifikatą išduodančios įstaigos pavadinimas ir adresas
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Modelis Kodas Žymėjimai ant linzių Standarto numeris

PW56CL (Skaidri) PW1 FT CE EN 166 

NAUDOTOJO INFORMACIJA
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