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PRODUCENT 
 PORTWEST LIMITED, IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, Ireland
Any additional information please keep contact with the manufacturer

Naam & Adres van de notified body die het EC certificaat afgegeven heeft: 
INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD,  
GREATER MANCHESTER,  M6 6AJ – ENGLAND  NOTIFIED BODY NUMBER: 0194
NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER 
MODULE D:  INSPEC INTERNATIONAL LTD – NOTIFIED BODY NUMBER 0194

Hard geluid op de werkplek kan zeer gevaarlijk zijn voor het gehoor 
en de schade wordt geleidelijk veroorzaakt zodat werknemers dit niet 
in de gaten hebben totdat het te laat is. Buiten het geleidelijk ver-
liezen van het gehoor bestaat er ook het risico van gehoorschade dat 
ontstaat door plotseling extreem geluid. Deze gehoorbeschermers 
dragen bij aan de vermindering aan de blootstelling aan gevaarlijk 
lawaai en andere harde geluiden. 
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.
AANPASSING:  ZIE TEKENENING HIERBOVEN 
Zorg ervoor dat de oordoppen ingebracht worden volgens 
onderstaande instructies. 
De volgende handelingen moeten altijd uitgevoerd worden met 
schone handen: Rolde 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.
Waarschuwingen: 
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. Vervoer de 
gehoorbeschermers in de originele verpakking.
De aanbevolen levensduur van de schelpen is 3 jaar vanaf de 
productiedatum die gemarkeerd staat op de verpakking mm/
yyyy (maand/jaar)
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
BEPERKINGEN:
De Single Noise Rating (SNR) die staat aangegeven is gebaseerd op 
de demping van continue geluid en deze gehoorbeschermers zijn 
mogelijk niet geschikt te gebruiken in de volgende gevallen:
-Gebruik in omgevingen met plotseling lawaai waar een hoge niveau 
geluidsdemping benodigd is.
-Gebruik in omgevingen die speciale geluidsdemping vragen waar 
lage frequenties overheersen in een lawaaierige omgeving.

Download de conformiteitsverklaring
@ www.portwest.com/declarations

GEHOORBESCHERMING: OORDOPPEN
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

GEBRUIKERSINSTRUCTIE
AL DEZE PRODUCTEN VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE RICHTLIJN (EU) 2016/425  EN DE ALGEMENE VEREISTEN VAN DE 
NORMERING EN352-2:2002
EP20 (EP02-2) : Disposable polyurethaan schuim oordop ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Disposable polyurethaan schuim oordop ø6 - ø12  mm
EP06 : Disposable polyurethaan schuim oordop ø7 - ø11  mm

Zie de aangeleverd informatie door de producent.

PRESTATIES - GELUIDSDEMPING - EN352-2:2002

 ANSI S.19-1974

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2) 

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 33.0 33.3 36.1 37.1 36.1 41.8 38.5
C Standard Deviation (dB) 6.7 7.6 7.4 4.7 4.8 3.6 3.9
D Assumed Protection (dB) 26.3 25.7 28.7 32.4 31.3 38.2 34.6
 SNR = 34 dB    H = 33 dB  /  M = 31 dB  /  L = 28 dB   

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2) 

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300     8000     

B Mean Attenuation (dB) 37.3 40.8 43.1 41.6 40.7 45.6 46.2 49.4 48.3   
C Standard Deviation (dB) 5.9 5.3 5.0 4.8 2.8 4.2 4.2 4.4 4.5  

Tested by  Michael & Associates, Inc. 

EP06

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 31.6 34.3 35.8 35.0 35.4 45.3 44.7
C Standard Deviation (dB) 4.9 5.1 5.0 4.8 4.0 4.2 4.5
D Assumed Protection (dB) 26.7 29.2 30.8 30.2 31.4 41.1 40.2
 SNR = 34 dB    H = 33 dB  /  M = 31 dB  /  L = 30 dB   

Note : EP06 model of ear plugs has satisfied the optional requiremnts at +200C

i EN 352-2 : 2002
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