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PRODUCENT
Portwest Limited  Westport, County Mayo, Ireland 

Naam & Adres van de notified body die het EC certificaat afgegeven heeft:
ALIENOR CERTIFICATION  NB: 2754 
ZA DU SANITAL -21 RUE ALBERT EINSTEIN, 86100 CHATELLEERAULT, FRANCE
NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER MODULE C2: 
ALIENOR CERTIFICATION – NB 2754

PRESTATIES - GELUIDSDEMPING  EN352-2:2002

GEHOORBESCHERMING: OORDOPPEN

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

EP16: DISPOSABLE OORDOPPEN MET KOORD: 
VERVANGENDE DOPPEN LEVERBAAR (EP18)

SAMENSTELLING: 
EP16: PU doppen/ POM (Polyoxymethyleen) hoofdband - 
gewicht: 18gr
Deze oordoppen zijn ontworpen om de drager te beschermen 
tegen schadelijk geluid. Deze gehoorbescherming moet te allen 
tijde gedragen worden in lawaaierige  omgevingen (geluidsniveau 
boven de 80db) en moet worden gekozen op  basis van demping 
factoren in relatie met het omgevingsgeluid om te verminderen  
(zie prestaties). Zorg ervoor dat de gehoorbeschermers goed 
passend, verstelbaar, onderhouden en gecontroleerd zijn in 
overeenstemming met de instructies.  
Als aan deze instructies geen gehoor wordt gegeven zal de 
bescherming van  de gehoorbeschermers aanzienlijk minder zijn. 
MATEN
Deze oordoppen zijn leverbaar in de maten small (S) - medium 
(M) en large (L). De  oordoppen voldoen aan de EN352-2 in de 
maten S,M en L. De maat M volstaat voor  een meerderheid van 
de dragers. De maat S en L zijn ontworpen voor dragers die de  
maat M niet passen.
AANPASSING: 
Zorg ervoor dat de oordoppen ingebracht worden volgens 
onderstaande instructies. 
De volgende handelingen moeten altijd uitgevoerd worden met 
schone handen: Rol de oordop tussen je vingers om een dunne 
cylinder te krijgen. Trek de oorlel naar  beneden om de gehoorgang 
te openen en breng al draaiend de oordop in het  gehoorkanaal. 
Houdt dit voor een paar seconden vast zodat de gehoorbeschermer 
zijn  oorspronkelijke vorm terugkrijgt in het gehoorkanaal. 
Zorg er bij aanwezigheid van achtergrond geluid voor dat de 
demping van de  oordoppen correct is zonder geluid door te laten, 
indien dat niet het geval is breng de oordoppen opnieuw in. 
Draag de oordoppen zolang het lawaai aanwezig is. Volg dezelfde 
procedure voor het uit halen van de oordoppen als bij het inbrengen 
van de oordoppen. Let op - te snel verwijderen van de oordoppen 
kan schade toebrengen aan het trommelvlies.

WAARSCHUWING:
Oordoppen met een bevestigingselement mogen niet gebruikt 
worden in omgevingen waar het risico bestaat dat de bevestiging 
ergens achter kan blijven hangen of op  een andere manier 
verstrikt kan raken. Contact met de huid kan een allergische 
reactie veroorzaken bij gevoelige personen. Verlaat in dat geval 
het risicogebied, verwijder de oordoppen en raadpleeg een dokter. 
Sommige chemische substanties kunnen een schadelijk effect 
hebben op deze producten. Neem contact met ons op voor meer  
informatie. Buiten bereik van kinderen houden, kleine onderdelen 
kunnen eenvoudig ingeslikt worden.. 
OPSLAG & ONDERHOUD INSTRUCTIES: 
Oordoppen moeten worden bewaard in een koele droge ruimte, 
vrij van vorst en licht en beschermd tegen stof, vuil of chemische 
producten. Bij normaal gebruik kunnen deze oordoppen een 
jaar gebruikt worden na het eerste gebruik wat betreft de 
band, de doppen zelf moet na ieder werkshift (8 uur) of eerder 
als deze vies geworden zijn, vervangen worden. Als ze niet 
gebruikt worden dienen de oordoppen in de originele verpakking 
bewaard te worden. De conditie van de oordop moet regelmatig 
gecontroleerd worden.
Herbruikbare oordoppen voor ieder gebruik gecontroleerd en 
schoongemaakt  worden, verwijder voorzichtig ieder spoor van wax 
of vuil met een schone vochtige doek. Gebruik geen wasmiddellen, 
desinfectanten of chemische producten zonder eerst met ons 
contact te hebben. Het wordt aanbevolen om de oordoppen  
regelmatig te vervangen.
 
PRESTATIE - GELUIDSDEMPING (in DB)
(Zie bijgaande tabel)
SNR = Single Number Rating
A = Frequentie (Hz) / B = Geluidsniveau (d/ B),/ C = Standaard 
afwijking (d/ B),/ D =  Veronderstelde / Bescherming (d/ B)
Geluidsniveau in dB: H = Hoge frequentie / M = Medium frequentie 
/ L = Lage  frequentie (Bas)

Download de conformiteitsverklaring 
@www.portwest.com/declarations

GEBRUIKERSINSTRUCTIE 
Zie het label in het product voor gedetailleerde informatie over de corresponderende normeringen. Alleen de 
normeringen die als icoon op zowel het product als de gebruikersinformatie staan zijn van toepassing. Al deze producten 
voldoen aan de vereisten van de richtlijn (EU 2016/425)
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A Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 24.8 25.7 23.5 22.9 26.0 32.5 37.1 40.8
C Standard Deviation (dB) 7.2 6.6 5.5 4.2 4.0 3.5 4.7 4.9
D Assumed Protection (dB) 17.6 19.1 18.1 18.7 22.0 28.9 32.3 35.9
SNR 26 dB  H: 28.5 dB  M:22.2 dB  L:19.9 dB     
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