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GEBRUIKERSINSTRUCTIE

NL

Code Toepassing Beschrijving van toepassingsgebied.
Geen Basis Niet gespecificeerde mechanische risico’s en gevaren die ontstaan door ultraviolette, 

zichtbare, infrarood en stralingswarmte
3 Vloeistoffen Vloeistoffen (druppen en spatten)
4 Grote stofdeeltjes Stof deeltjes kleiner van  5µm
5 Gas- en fijnstofdeeltjes Gassen, dampen, strays, rook en stof en met een afmeting kleiner dan  5µm
8 Kort circuit vlamboog Vlamboog door een kort circuit bij een electrisch apparaat.
9 Gesmolten metaal en hete vaste stoffen Spatten gesmolten metaal en doorlaten van hete vaste stoffen

Code Mechanische sterktevereisten:
S Vebeterde robuustheid  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Lage energie impact (Ø6 mm / 45 m/s)
B Medium energie impact (Ø6 mm / 120 m/s)
A Hoge energie impact (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Lage energie impact bij extreme temperaturen -5°C / +55°C
BT Medium energie impact bij extreme temperaturen -5°C / +55°C

VEILIGHEIDS OOGBESCHERMING
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) en 
met de algemene vereisten van de normering EN166:2001 (en EN170:2003, 
EN172:2002)
 
Bewaar oogbeschermers in een droge ruimte op kamertemperatuur afgedekt 
van contact met direct zonlicht. Oogbeschermers moeten met zorg vervoerd 
worden, in zijn originele verpakking. Vermijd schokken en vallen of zware 
objecten op de oogbeschermers. Lenzen dienen regelmatig gereinigd te 
worden met water. Droogmaken met een schone doek. Maak nooit gebruik 
van schuurmiddelen. Desinfecteer de oogbescherming regelmatig met een 
huishoud- of medische desinfectant en spoel deze daarna uitgebreid na.
Visuele markering:
schaalnummer (indien van toepassing): X-Y
(code en schaalnummer voor ultraviolette filter - EN170): 2-Y
(code en schaalnummer voor ultraviolette filter met goede kleurherkenning 
- EN170): 2C-Y
(code en schaalnummer voor zonnenbril filters voor industrieel gebruik 
- EN172): 5-Y
Identificatie van de producent: PW
Optische klasse : 1
Symbool voor mechanische sterkte: F/B/FT/BT
weerstand tegen oppervlakte schade door fijne deeltjes (optioneel): K
Weerstand tegen beslaan (optioneel): N  
Montuur Markering:
Identificatie van de producent: PW
Normering : EN166
Inzetgebied: Vloeistof spatten / Stofdeeltjes / Gassen en Fijnstof: 3/4/5 
(optioneel) 
Symbool voor impact / extreme temperaturen : F/B/FT/BT 

WAARSCHUWING 

Goederen dienen voor ieder gebruik gecheckt te worden
Bij normale opslag en gebruik volgens de 
gebruikersinformatie, biedt dit product adequate 
bescherming gedurende 1 jaar.
De volledige set oogbescherming moet worden 
afgevoerd nadat er krassen op zitten of op een andere 
manier beschadigd.
Als het symbool F, B en A niet voor zowel op het visuele 
deel als het montuur geldt, dan geldt de het laagste 
niveau voor de gehele oogbeschermer.
Het montuur kan bij sommige mensen met een 
gevoelige huid leiden tot een allergische reactie.
Oogbeschermers tegen hoge snelheidsdeeltjes 
gedragen over standaard brillen kunnen een impact 
doorgeven, dus kan een gevaar vormen voor de drager.
Als er bescherming geboden moet worden tegen hoge 
snelheidsdeeltjes bij extreme temperatuuren is het 
noodzakelijk dat de geselecteerde oogbeschermer 
gemarkeerd is met de letter T direct naar de impact 
letter, bijvoorbeeld FT, BT of AT. Als de impact letter 
niet gevolgd wordt door een letter T beschermt de 
oogbeschermer alleen tegen hoge snelheiddeeltjes op 
kamertemperatuur.
Deze producten zijn voorzien van UV beschermingsfilter 
en zonnenbril filters; neemt contact op met uw locale 
dealer om het juiste schaalnummer voor uw behoefte 
vast te stellen.
Er zijn geen accessoires of reserve onderdelen leverbaar

Symbool voor inzetgebied:

Download de conformiteitsverklaring @www.portwest.com/declarations
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EN166:2001
EN 170:2002
EN172:1995

Model Ocular marking: Frame marking: Standard TEST HOUSE
PS04 (Clear) 2C-1.2 PW 1 FT K N CE PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 170 BSI
PS04 (Smoke) 5-3.1 PW 1 FT K N CE PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 172 BSI
PW13 (Clear) 2C-1.2 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 BSI

PW13 (Smoke) 5-3.1 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 172 BSI
PW14 (Clear) 2C-1.2 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 BSI
PW14 (Smoke) 5-3.1 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 172 BSI
PW24 2C-1.2 PW 1 BT CE PW EN 166 BT 3 CE EN 166 - EN 170 BSI
PW25 2C-1.2 PW 1 BT K N CE PW EN 166 BT 3 4 5 CE EN 166 - EN 170 BSI


