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Producent: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Naam & Adres van de notified body die het EC certificaat heeft uitgegeven:

WENKBRAUWBESCHERMING /VIZIEREN/VIZIERDRAGER

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

Veiligheidsoogbescherming voldoet aan de essentiële vereisten 
van Verordening EU 2016/425 en aan de algemene vereisten 
van norm EN166: 2001  (en EN1731: 2006 indien van toepassing)

WAARSCHUWING:
Dit gelaatsscherm biedt geen ongelimiteerde gezichtsbescherming. 
Lees voor uw eigen bescherming deze instructies volledig voordat u 
gebruikt maakt van deze gezichtsbescherming.
OPSLAG EN TRANSPORT 
Op het moment dat u het gelaatsscherm niet gebruikt, wordt het 
aanbevolen om het gelaatsscherm in een schone en droge plastic 
verpakking of speciale koffer voor vizierbescherming te bewaren. 
Vermijd contact met harde oppervlakken of scherpe voorwerpen die 
het vizier kunnen beschadigen en de bescherming ervan kunnen 
verminderen. Transportvizieren en bowguards in de originele 
verpakking (polybag of doos).
GEBRUIKERSINSTRUCTIE
Dit gelaatsscherm is ontworpen voor uw persoonlijke veiligheid. 
Het moet de hele tijd gedurende blootstelling aan mogelijke risico’s 
gedragen worden. Verlaat het werkgebied onmiddellijk in geval van 
duizeligheid of irritatie, of al  
het gelaatsscherm beschadigd raakt.
SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
Om uw gelaatsscherm in goede conditie te houden:
1. Gebruik geen schuurmiddelen, maak schoon met een warm 
zeepwater en spoel af met schoon water. Droog maken met een 
zachte doek.

INZETGEBIED
Dit gelaatsmasker is onworpen om te beschermen tegen oog- en 
gezichtsverwondingen door een mechanische impactof vloeibare 
spatten. Dit gelaatsscherm is gemarkeerd op de wenkbrauwbeschermer 
en het vizier door middel van eenserie nummers en symbolen 
die aangeeft wie de producent is, het inzetgebied, de 
beschermingscapaciteiten en prestatie referenties. Markeringen voor 
oog en montuur zijn als volgt aangegeven: 
MARKERING VAN HET OOG:
PW: Producent identificatie
1: Optische Klasse
A: Beschermingssymbool tegen hoge energie impact (190 m/s)
B: Beschermingssymbool tegen medium energie impact (120 m/s)
F: Beschermingssymbool tegen lage energie impact (45 m/s)
S: Beschermingssymbool tegen verhoogde robuustheid- minimale 
impactweerstand (5.1 m/s)
T: Impact symbool bij extreme temperaturen (-5°C / +55°C) - 
OPTIONEEL 

  :  CE certificatie markering 

MARKERING VAN HET MONTUUR:
PW: Producent identificatie
EN166: Normeringsnummer waaraan het product voldoet
EN1731: Normeringsnummer waaraan het product voldoet (indien van 
toepassing - voor mesh vizieren)
A: Beschermingssymbool tegen hoge energie impact (190 m/s)
B: Beschermingssymbool tegen medium energie impact (120 m/s)
F: Beschermingssymbool tegen lage energie impact (45 m/s)
S: Beschermingssymbool tegen verhoogde robuustheid- minimale 
impactweerstand (5.1 m/s)
T: Impact symbool bij extreme temperaturen (-5°C / +55°C) 

- OPTIONEEL- 
3: Inzetgebied - Beschermingssymbool tegen vloeibare druppels 
en spatten.

  :  CE certificatie markering
Als er bescherming tegen hogesnelheids deeltjes op hoge temperaturen 
gevraagd wordt, dient de bescherming de letter T als markering te 
hebben direct na de letter van de impact, bijvoorbeeld FT, BT of AT. 
Als de letter van de impact niet gevolgd wordt door de letter T, can de 
beschermer alleen gebruikt worden tegen hogesnelheidsdeeltjes op  
kamertemperatuur. 
VERVANGING VAN RESERVEONDERDELEN, ACCESSOIRES EN 
INSTRUCTIE VOOR HET PASSEN.
PW90/PW91/PW93/PW96 - Gebruik alleen originele 
reserveonderdelen. Zorg ervoor dat bij het vervangen van het vizier het  
nieuwe vizier voldoet aan dezelfde normeringen en dat het juiste vizier 
wordt aangebracht. Het 
vizier wordt door 5 draaiklips ter hoogte van het voorhoofd op zijn 
plaats gehouden. Plaats het nieuwe vizier over de 5 draaiklips om deze 
op zijn plaats te zetten, draai de klips naar beneden, dit zet het vizier 
vast. Verwijder de beschermende laag.
GEBRUIKSDUUR
Controleer regelmatig op schade. Als de bezichtsbeschermer beschadigd 
raakt dient deze vervangen te worden.
Over het algemeen is er geen verouderingdatum voor een vizier. 
Gaasvizieren moeten echter worden vervangen wanneer ze deuken 
hebben die de maasopeningen hebben vergroot of wanneer de 
openingen zijn bedekt met vuil of vuil dat niet kan worden verwijderd.
WAARSCHUWING:
Dit product is voor gezichtsbescherming voor een gemiddelde impact 
maar is niet onbreekbaar.
Verander niets aan de gezichtsbeschermer.
Beschadigde schermen verminderen het gezichtsveld en verminderen 
de bescherming en moeten 
daarom direct vervangen worden.
Controleer altijd met een veiligheidskundige of direct leidinggevende 
of u gebruikt maakt van de juiste bescherming in relatie tot de uit te 
voeren werkzaamheden. Check de relevante Europesenormeringen.
Materialen die in direct contact komen met de huid kunnen een 
allergische reactie veroorzaken  
bij bepaalde gevoelige personen.
Markeringen op zowel het vizier als de vizierhouder moeten hetzelfde 
zijn in overeenstemming met de beoogde bescherming (d.w.z. de 
F-markering moet op zowel het vizier en de houder zitten om de lage 
energie-inslagweerstand te bevestigen).
Als de symbolen F, B en A niet voorkomen op zowel het scherm als het 
montuur dan is het laagste 
niveau bescherming van toepassing.
UIT ROULATIE
Op het moment dat het vizier en de onderdelen onderworpen zijn aan 
vuil, stof, vloeistoffen enz  
kunnen deze niet gerecycled worden. Het product moet uit roulatie 
genomen worden en volgens 
locale gemeentelijke verordeningen afgevoerd worden worden. 
Raadpleeg locale wetgeving over de wijze waarop en locaties waar.

Download de conformiteitsverklaring 
@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)


