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Dit product is ontworpen om enige  beschermingen te bieden 
tegen contact met druppeltjes in de lucht  die een biologisch 
gevaar zouden kunnen vormen.
Echter, onthoudt altijd dat geen enkele PBM volledige 
bescherming kan bieden en voorzichtigheid altijd geboden blijft 
bij het uitvoeren van de risico gerelateerde activiteit.
Gebruik het vizier nooit voor bescherming tegen andere gevaren 
waar het product niet voor ontworpen en getest is.
PRESTATIES EN GEBRUIKERSBEPERKINGEN
Deze producten zijn getest in overeenstemming met de 
EN166:2001
clausules: 6 ; Ontwerp; 7.1.1. ; Gezichtsveld; 7.1.2.1 ; Refractieve 
krachten; 7.1.2.2 ; Doorlaatbaarheid; 7.1.2.3 ; Diffusie licht; 
7.1.3; Kwaliteit van materialen; 7.1.5.1 ; Stabiliteit bij verhoogde 
temperatuur; 7.1.7 ; Weerstand tegen ontbranden; 7.2.4 ; Druppels 
en vloeistofspatten
PASVORM EN MATEN
Zie de gebruikersinstructies voor informatie over het op- en 
afzetten van deze producten. Draag de producten alleen als dit 
de geschikte maat is en op een juiste manier ingesteld. Producten 
die te los zitten blijven mogelijk niet goed ztten en als ze te strak 
zitten is dit niet comfortabel.
COMPABILITEIT
Om de bescherming te optimaliseren is het noodzakelijk 
deze producten te gebruken in combinatie met geschikte 
handschoenen/maskers. Neem in dit geval contact op met 
de leverancier of supervisor om er zeker van te zijn dat alle 
beschermingsmiddelen bij elkaar gebruikt kunnen worden en de 
juiste bescherming bieden voor de werkzaamheden.
WAARSCHUWING
Delen van het vizier die tegen de huid aankomen kunnen leiden 
tot een allergische reactie. Stop in dat geval met het gebruik en 
vraag medisch advies.
OPSLAAN EN TRANSPORT
Indien niet in gebruik bewaar het vizier op een goed ventilerende 
plaats buiten extreme temperaturen. Plaats nooit iets zwaars 
boven op het vizier. Voorkom indien mogelijk vouwen en bewaar 
het vizier bij voorkeur verticaal. Als het product nat is, zorg dan dat 
deze gedroogd is voordat deze de opslagruimte ingaat. Bewaar op 
donkere plaats buiten zonlicht indien deze niet gebruikt wordt.
VEROUDERD
Het vizier heeft een levensduur van 3 jaar. Gebruiksduur hangt af 
van de gebruiksomstandigheden. Het vizier dient vernietigd en 
vervangen te worden als er veel krassen op zitten of enige andere 
schade is ontstaan.
veilig gebruik
REPARATIE
Als het vizier beschadigd is zal deze NIET meer het optimale 
beschermingsniveau bieden en moet daarom direct vervangen 
worden. Gebruik nooit een beschadigd product. Bij twijfel altijd 
contact opnemen met de producent voordat geprobeerd wordt de 
schade te herstellen.

SCHOONMAKEN
Gebruik alleen de volgende aanbevolen schoonmaakbehandeling -
Spoelen met warm zeepwater NOOIT oplosmiddelen
Mesbladen en andere scherpe gereedschappen of sterke alkaline 
oplossingen, benzeen en chemicaliën mogen niet worden gebruikt.
Gebruik een microfiber kledingstuk die in water gedoopt is.
In geval van extreme vuiligheid maak gebruik van acetone 
-  benzeen vrije -  schoonmaakmiddelen of tinners
NB:  
Al het bovenstaande geldt voor de buitenzijde van het vizier waar 
geen Anti Beslaan coating is aangebracht.
De COVID19 aanbeveling is dat alle werknemers in alle industriën 
hun eigen vizier reinigen op het eind van de werkdag in niets 
anders dan warm zeepwater.
Markering
Dit product is gemarkeerd met:
i. De CE markering die aangeeft dat het product voldoet aan de 
vereisten van de PBM richtlijn (EU) 2016/425
ii. het indentificatie nummer van de producent en de productcode/
artikelnummer.
iii. De pictogrammen die aangeven de instructies te lezen

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

Naam en adres van de notified body die het EC certificaat heeft 
uitgegeven.
Notified body: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 
Business Park, Clonee, D15YN2P. Republic of Ireland (Notified Body 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 Micron APET gelaatsscherm (100)

Dit product is geclassificeerd als een catagorie III Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM) via de Europese PBM 
richtlijn (EU) 2016/425 en voldoet aan de richtlijn door beperkte testen tegen de geharmoniseerde Europese 
Normering EN 166:2001 (zie hieronder)

2. Plaats de tabs van de hoofdband in de slots van het 
doorzichtige scherm.

3. Gebuik de tabs en slots in de band om deze in de gewenste 
maat te stellen.

1. Vouw de tabs op de hoofdband zoals aangegeven.
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Download de conformiteitsverklaring @www.portwest.com/declarations


