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USER INFORMATION

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

Symbool voor inzetgebied:

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 
Als verbeterde kleurherkenning vereist is voor ultraviolette filters, 
lasfilters of infraroodfilters, moet de geselecteerde oogbeschermer 
worden gemarkeerd met de letter C onmiddellijk achter het 
codenummer voor schaalnummer, d.w.z. 2C-schaduw, 4C-schaduw, 
5C.  Als het codenummer niet wordt gevolgd door de letter C en 
vervolgens ultraviolette filters, lasfilters of infraroodfilters, kan de 
kleurwaarneming worden aangetast. 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. Oogbeschermers tegen hoge snelheidsdeeltjes 
gedragen over standaard brillen kunnen een impact doorgeven, dus 
kan een gevaar vormen voor de drager. Het frame kan bij contact met 
de huid een allergische reactie veroorzaken op gevoelige personen; als 
dit het geval is, moet het advies van een arts worden geraadpleegd. 
Er zijn geen accessoires of reserve onderdelen leverbaar. 

Gebruikersinstructie
Al deze producten voldoen aan de vereisten van Verordening (EU 
2016/425) en aan de algemene vereisten van norm EN166: 2001

Gebruikershandleiding
Deze oogbeschermer is ontworpen om de gebruiker te beschermen 
tegen oog- en gezichtsblessures door mechanische impact. 
Het moet gedragen worden gedurende de gehele blootstelling 
aan gevaren.Verlaat het werkgebied als duizeligheid of irritatie 
optreedt of als het gezichtsscherm beschadigd raakt.  
WAARSCHUWING: dit vizier kan alleen voldoende bescherming 
bieden wanneer het correct is gemonteerd op PORTWEST helmen 
PS55/PW55 en PS54/PW54
WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK:
Deze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten vóór elk gebruik 
worden gecontroleerd.  Zorg ervoor dat de oogbescherming goed 
op de helm past en trek de oogbescherming naar beneden om het 
gebied rond de ogen comfortabel te bedekken.
Bij normale opslag en gebruik volgens gebruikersinformatie 
biedt dit product 5 jaar voldoende bescherming. Wijzig de 
oogbeschermer niet. Beschadigde of beschadigde oculairs 
moeten onmiddellijk worden vervangen.  Het materiaal van de 
oogbeschermer is polycarbonaat, dit materiaal veroorzaakt geen 
allergisch effect bij contact met de huid. Maar voor degenen die 
gemakkelijk allergisch zijn, kunnen er allergische reacties zijn, als 
dit het geval is, moet advies van een arts worden ingewonnen.
 OPSLAG en DESINFECTIE
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.

HEIGHT ENDURANCE VIZIER

MANUFACTUER 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
Naam en Adres van Notified Body die het EC Certificaat heeft afgegeven
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Model Code Lens Markeringen Normering

PW56CL (Helder) PW1 FT CE EN 166 
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