
BRUKERINFORMASJON  

NO

Dette produktet er designet for å gi noe beskyttelse mot luftbårne 
dråper som kan innebære en bioogisk fare
Husk uansett at ingen verneutstyr kan gi full beskyttelse og at 
hensyn alltid må tas når du utfører risikifylt arbeid
Bruk aldri visiret for besyttelse mot andre farer enn det er 
designet og ment for
YTELSE OG BRUKSRESTRIKSJONER
Disse produktene er testet etter EN166:2001
Clauses: 6 ; Design ; 7.1.2.1 ;  ; Refractive krefter; 7.1.2.2 ; 
Transmittage; 7.1.2.3 ; Lysdiffusjon; 7.1.3; Materialkvalitet; 7.1.5.1 
; Stabilitet i høy temperatur; 7.1.7 ; Motstand mot antenning: 7.2.4 
; Dråper og skrut av væske
PASSFORM OG STØRRELSER
For å ta produktet av eller på vennligst følg brukerveiledning. Bruk 
kun produkter i rett størrelse
KOMPITIBILATET
For best beskyttelse er det nødvendig å bruke produktet sammen 
med passende hansker/frakker/masker. Forhør deg alltid med din 
HMS ansvarlige før du gjør risikofylt arbeid
ADVARSEL
Deler av visiret som kommer i kontakt med hud kan føre til 
allergiske reaksjoner. Stopp da bruken
OPPEVARING OG TRANSPORT
Når visiret ikke er i bruk oppbevar dette med god ventilasjon og 
ytenfor ekstreme temperaturer. Ikke sett tunge ting oppå visiret. 
Hvis produktet blir vått la det tørke før lagring. Oppbevares 
utenfor direkte sollys
HOLDBARHET
Visiret har en hylletid på 3 år. Service avhenger av bruk men visiret 
skal kastes og erstattes ved større riper
hindrer sikker bruk
REPERASJONER
Gvis visiret blir ødelagt gir det ikke optimal beskyttelse og skal 
derfor ersattes. Hvis du er i tvil kontakt produsent
VASKING
Bruk kun følgende rengjøringsmetoder -
Rens i varmt vann med såpe - bruk aldri løsemidler
Det skal ikke benyttes skarpe kanter eller blader
Bruk en mikrofiber klut som er fuktet
Hvis visiret blir ekstra skittent bruk aceton og benzen frie 
vaskemidler
NB:  Alt over gjelder kun utsiden av visiret og der ikke anti-dugg 
behandling har blitt påført
COVID 19 anbefalingene sier at alle ansatte skal vaske visiret 
etter endt arbeidsdag

MERKING
Dette produktet er merket med:
i. CE merket viser at produktet møter PPE regulativet (EU) 2016/425
ii. Identifikasjon av produsent og artikkelnummer
iii. Bokpliktogram

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

Navn og adresse på testinstitutt som har utstedt EC sertifisering
Testinstitutt: Module B og C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 
Business Park, Clonee D15YN2P. Irland (institutt 2777)

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 Micron APET visir (100)

Disse produktene er klassifisert som Kategori III verneutstyr av European PPE regulativet (EU) 2016/425 og har bevist 
at det møter kravene innen EN166:2001 (se under)

2. Sett inn hodebånd i det klare visiret

3. Bruk fliker til å justerer til god passform

1. Brett fliker på hodebånd som anvist

MONTERING DIAGRAM

Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations


