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Este produto foi concebido para fornecer alguma protecção contra 
o contacto com gotículas transportadas pelo ar que possam 
constituir um risco biológico.
No entanto, lembrar sempre que nenhum elemento do EPI pode 
proporcionar protecção total e que é preciso ter sempre cuidado ao 
realizar a actividade relacionada com o risco.
Nunca utilizar esta viseira para protecção contra outros perigos 
para os quais o produto não tenha sido concebido ou testado.
DESEMPENHO E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
These products have been tested in accordance with EN 166: 2001
Cláusulas: 6 ; Design; 7.1.1 ; Campo de visão; 7.1.2.1 ; Poderes de 
refracção; 7.1.2.2  ; Transmitância; 7.1.2.3   ; Difusão da luz; 7.1.3  ; 
Qualidade dos materiais; 7.1.5.1  ; Estabilidade a temperatura 
elevada; 7.1.7 ; Resistência à inflamação;7.2.4   ; Gotas e salpicos 
de líquidos
MONTAGEM E DIMENSIONAMENTO
Para colocar e retirar produtos, consulte as instruções de 
utilização. Só usar produtos de tamanho adequado que estejam 
correctamente ajustados. Os produtos demasiado soltos podem 
não se manter no lugar e, se estiverem demasiado apertados, 
serão desconfortáveis.
COMPATIBILIDADE
Para optimizar a protecção, será necessário utilizar estes produtos 
com luvas/vestidos/máscaras adequadas. Neste caso, antes de 
realizar a actividade relacionada com o risco, consulte o seu 
fornecedor ou supervisor para garantir que todos os seus produtos 
de protecção são compatíveis e adequados à sua aplicação.
ADVERTÊNCIA
Partes da viseira que entram em contacto com a sua pele podem 
levar a reacções alérgicas. Neste caso, por favor, interromper a 
utilização e procurar aconselhamento médico.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Quando não estiver em uso, armazenar a viseira numa área bem 
ventilada, longe de extremos de temperatura. Nunca colocar 
artigos pesados em cima dela. Se possível, evitar a dobragem 
excessiva e de preferência armazená-la pendurada verticalmente. 
Se o produto estiver molhado, deixá-lo secar completamente antes 
de o colocar em armazém. Por favor guardar o produto num local 
escuro, longe da luz solar, quando não estiver a ser utilizado.
OBSOLESCENÇA
Esta viseira tem um prazo de validade de 3 anos. A vida útil 
dependerá das condições de utilização, mas a viseira deve ser 
eliminada e substituída se estiver muito arranhada ou danificada 
de alguma forma que
Previne uma utilização segura
REPARAÇÃO
Se a viseira ficar danificada, NÃO proporcionará o nível óptimo de 
protecção, pelo que deverá ser imediatamente substituída. Nunca 
utilizar o produto danificado. Em caso de dúvida, consultar sempre 
o fabricante antes de tentar uma reparação.
LIMPEZA
Utilizar apenas o seguinte tratamento de limpeza recomendado - 
Enxaguar com água morna com sabão NUNCA utilize produtos de 

limpeza à base de solventes. 
Não devem ser utilizadas lâminas de barbear ou outras ferramentas 
afiadas, detergentes abrasivos ou fortemente alcalinos, solventes, 
benzeno com chumbo e tetracloreto de carbono.
Utilizar um pano de microfibras que é simplesmente humedecido 
com água.
 No caso de uma maior acumulação de sujidade ou manchas 
gordurosas em particular, usar acetona - e limpadores ou diluentes 
sem benzeno com solvente.
NB:  Tudo o que acima se aplica apenas ao Exterior do Visor onde 
não foi aplicado revestimento anti-embaciamento.
A COVID 19 recomenda que todos os empregados de todas as 
indústrias lavem a sua viseira no final do dia de trabalho em nada 
mais do que água morna com sabão.
SINALIZAÇÃO
 O produto é sinalizado com:
i. A marca CE mostrando que o produto satisfaz os requisitos do 
Regulamento EPI (UE) 2016/425.
ii.  Identificação do fabricante e do código do produto/número 
do artigo.
iii. O pictograma do livro indica a leitura destas instruções

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

Nome e endereço do Organismo Notificado que 
emitiu a certificação CE
Organismo notificado: Módulo B e C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Brace-
town Business Park, Clonee, D15YN2P. Republic of Ireland (Notified Body 2777).

EN 166: 2001

Viseiras CV15, CV17 300 Mícron APET (100)

Estes produtos são classificados como Equipamento de Protecção Individual (EPI) de Categoria III pelo Regulamento 
Europeu EPI (UE) 2016/425 e demonstraram a sua conformidade com este Regulamento através de testes limitados 
contra a Norma Europeia Harmonizada EN 166:2001 (ver abaixo).

2. Inserir separadores de banda de cabeça nas ranhuras do 
escudo transparente.

3.Usando separadores e ranhuras na cinta, ajustar a cinta ao 
ajuste desejado.

1. Separadores dobráveis na cinta da faixa da cabeça como 
mostrado
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Baixe a declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations


