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Código Designação Descrição do campo de utilização
Nen-
hum

Básico Riscos mecânicos não especificados e riscos decorrentes de radiações ultravioleta, visível, 
infravermelho e solar.

3 Líquidos Líquido (gotículas ou salpicos)
4 Partículas grandes de poeira Poeira com um tamanho de partícula > 5μm
5 Gás e partículas de poeira fina Gases, vapores, pulverizadores, fumaça e poeira com um tamanho de partícula <5μm
8 Curto-circuito de arco elétrico Arco elétrico devido a curto-circuito em equipamentos elétricos
9 Metal fundido e sólidos quentes Salpicos de metal fundido e penetração de sólidos quentes

Código Requisitos de resistência mecânica
S Maior robustez  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Baixo impacto energético (Ø6 mm / 45 m/s)
B Impacto médio de energia (Ø6 mm / 120 m/s)
A Impacto de alta energia (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Baixo impacto energético em temperaturas extremas -5°C / +55°C
BT Impacto médio de energia em temperaturas extremas -5°C / +55°C

PROTECÇÃO OCULAR

INFORMAÇÃO DO USUÁRIO
Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre 
as normas correspondentes. Somente as normas e ícones que aparecem no 
produto e as informações de utilizador abaixo são aplicáveis. Todos estes 
produtos cumprem os requisitos do Regulamento (UE 2016/425). e com 
os requisitos gerais da norma EN166: 2001 (e EN170:2002, EN 172:1994 
+A1:2000 +A2:2001)
 
Guarde os óculos numa área seca à temperatura ambiente e protegidos 
da luz solar Os óculos devem ser transportados com precaução, dentro 
da sua embalagem original Evite choques e quedas de objetos pesados   
sobre os óculos. 
As lentes devem ser limpas com água com sabão ou enxaguados regu-
larmente; Secar com um pano macio. Nunca limpe quando seco nem use 
abrasivos; Desinfecte regularmente com o uso de desinfectante doméstico 
ou médico e enxague bem.
Marcação ocular:
Número de escala (quando aplicável): X-Y
(Código e número de escala para filtros utravioleta - EN170): 2-Y
(Código e número de escala para filtros utravioleta com bom reconhecimen-
to de cor - EN170): 2C-Y
(Código e número de escala para filtros solares de uso industrial - 
EN172): 5-Y
Identificação do fabricante: PW
Classe óptica: 1
Símbolo da resistência mecânica: F / B / FT / BT
Resistência a danos superficiais por partículas finas (opcional): K
Resistência anti-embaciamento (opcional): N 
Marcação da armação:
Identificação do fabricante: PW
O número da norma: EN166
Campo de aplicação - Projecções de líquido / Partícula de poeira / Gases & 
pó fino: 3/4/5 (opcional) 
Símbolo para impactos / temperaturas extremas: F/B/FT/BT 

ATENÇÃO
As mercadorias devem ser verificadas antes de cada 
utilização.
Em condições normais de armazenamento e utilização 
de acordo com as informações do utilizador, este produto 
proporciona protecção adequada durante 1 ano.
Os óculos devem ser descartados após se tornarem 
arranhados, quebrados e quebradiços.
Se o símbolo F, B e A não for comum à lente e armação, 
então deve ser atribuído o nível inferior à protecção 
ocular completa.
A armação, quando em contacto com a pele pode causar 
reação alérgica a indivíduos susceptíveis
Protectores oculares contra partículas de alta velocidade 
usadas sobre óculos oftálmicos normais podem transmitir 
impactos, criando assim um perigo para o utilizador
Se for necessária protecção contra partículas de alta 
velocidade a temperaturas extremas, o protector ocular 
seleccionado deve ser marcado com a letra T imediatamente 
após a letra de impacto, isto é, FT, BT ou AT. Se a letra de 
impacto não for seguida pela letra T, então o protector ocular 
só deve ser usado contra partículas de alta velocidade à 
temperatura ambiente
Esses produtos incluem um filtro de protecção UV e filtros 
solares; Entre em contato com o revendedor local para 
identificar o número de escala apropriado para as suas 
necessidades.
Não há acessórios nem peças de reposição disponíveis

Símbolo dos campos de utilização:

Baixe a declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations

FABRICANTE
Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland
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EN 166:2001
EN 169:2002
EN 170:2002
EN 172:1995
EN 175:1997 DIN CERTCO GMBH   Notified Body Number : 0196   

Prut-und Zertifizierungszentrum Aalen, Gartenstrabe 133,  73430 Aalen Germany.
BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V.     Notified Body Number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam - Netherlands 
TESTED AND CERTIFIED BY: INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, INC.
Notified Body Number 1023 Tr. Tomáše Bati 299 763 02 Zlín/ CZECH REPUBLIC

Model Ocular marking: Frame marking: The number of standard TEST HOUSE
PW22 2C-1,2 PW 1 B PW EN 166  B CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW30 2C-1,2 PW 1 F PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW33/ PS33 (Clear) 2C-1,2 PW 1 FT PW EN 166 F T CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW33A (Amber) 2C-1,2 PW 1 FT PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW33S (Smoke) 5-3,1 PW 1 FT PW EN 166 F T CE EN 166 - EN 172 DIN CERTCO
PW61 5 PW 1 F PW EN 175 F CE EN 166 - EN175 - EN 169 DIN CERTCO
PW20 PW 1 B CE PW EN 166 B CE EN166 BSI


