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Acest produs este conceput pentru a oferi o anumită protecție 
împotriva contactului cu picăturile din aer care pot constitui un 
pericol biologic.
Cu toate acestea, amintiți-vă întotdeauna că niciun element din EIP 
nu poate oferi o protecție completă și trebuie să aveți întotdeauna 
grijă în timpul desfășurării activității legate de risc.
Nu folosiți niciodată această vizieră pentru protecție împotriva 
altor pericole pentru care produsul nu este conceput sau testat.
PERFORMANȚĂ ȘI LIMITĂRI DE UTILIZARE
Aceste produse au fost testate în conformitate cu EN 166: 2001
Clauze: 6 ; Proiecta; 7.1.1 ; Câmp vizual; 7.1.2.1 ; Puteri de refracție; 
7.1.2.2 ; Transmiterea; 7.1.2.3 ; Difuzia luminii; 7.1.3; Calitatea 
materialelor; 7.1.5.1 ; Stabilitate la temperatură ridicată; 7.1.7 ; 
Rezistența la aprindere; 7.2.4 ; Picături și stropi de lichide
MONTAREA ȘI DIMENSIONAREA
Pentru a pune și scoate produse vă rugăm să consultați 
instrucțiunile utilizatorului. Purtați numai produse de dimensiuni 
adecvate, care sunt corect ajustate. Este posibil ca produsele 
prea slabe să nu rămână la locul lor și, dacă sunt prea strânse, 
vor fi inconfortabile.
COMPATIBILITATE
Pentru a optimiza protecția, va fi necesar să folosiți aceste produse 
cu mănuși / halate / măști adecvate. În acest caz, înainte de 
desfășurarea activității legate de riscuri, consultați furnizorul sau 
supraveghetorul pentru a vă asigura că toate produsele dvs. de 
protecție sunt compatibile și adecvate aplicației dumneavoastră.
AVERTIZARE
Părți ale vizierei care vin în contact cu pielea dvs. pot duce la 
reacții alergice. În acest caz, vă rugăm să întrerupeți utilizarea și să 
solicitați sfatul medicului.
DEPOZITARE ȘI TRANSPORT
Când nu este utilizat, depozitați viziera într-o zonă bine ventilată, 
departe de temperaturi extreme. Nu așezați niciodată obiecte 
grele deasupra acestuia. Dacă este posibil, evitați îndoirea excesivă 
și, de preferință, depozitați-l suspendat vertical. Dacă produsul 
este umed, lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l depozita. Vă 
rugăm să păstrați produsul într-un loc întunecat, ferit de lumina 
soarelui, atunci când nu îl folosiți.
OBSOLESCENȚĂ
Această vizieră are o durată de valabilitate de 3 ani. Durata de viață 
va depinde de condițiile de utilizare, dar viziera trebuie aruncată și 
înlocuită dacă este zgâriată sau deteriorată într-un fel
împiedică utilizarea în siguranță
REPARAȚIE
Dacă viziera se deteriorează, NU va oferi nivelul optim de protecție 
și, prin urmare, trebuie înlocuită imediat. Nu folosiți niciodată 
produsul deteriorat. Dacă aveți dubii, consultați întotdeauna 
producătorul înainte de a încerca repararea.
CURĂȚAREA
Folosiți numai următorul tratament de curățare recomandat -
Clătiți cu apă caldă și săpun NICIODATĂ nu folosiți agenți de 
curățare pe bază de solvent.

Nu trebuie utilizate lame de ras sau alte instrumente ascuțite, 
detergenți abrazivi sau puternic alcalini, solvenți, benzen cu plumb 
și tetraclorură de carbon.
Folosiți o cârpă din microfibră care este pur și simplu umezită 
cu apă.
În cazul unei acumulări mai mari de murdărie sau pete grase în 
special, utilizați detergenți sau diluanți fără acetonă și solvenți 
fără benzen.
NB:  Toate cele de mai sus se aplică numai la exteriorul vizierei în 
care nu a fost aplicat niciun strat anti-ceață.
Recomandările COVID 19 sunt ca toți angajații din toate industriile 
să-și spele viziera la sfârșitul zilei de lucru în nimic mai mult decât 
apă caldă cu săpun.
MARCARE
Produsul este marcat cu:
eu. Marcajul CE care arată că produsul îndeplinește cerințele 
Regulamentului PPE (UE) 2016/425.
ii. Identificarea producătorului și codul produsului / numărul 
articolului.
iii. Pictograma cărții care indică citirea acestor instrucțiuni

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

Numele și adresa organismului notificat care a eliberat certificarea CE
Organism notificat: Modulul B și C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 
Business Park, Clonee, D15YN2P. Republica Irlanda (organism notificat 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 microni APET Face Shield (100)

Aceste produse sunt clasificate ca echipamente individuale de protecție individuală (EIP) de categoria III prin 
Regulamentul european EIP (UE) 2016/425 și s-a demonstrat că sunt conforme cu prezentul regulament prin teste 
limitate împotriva standardului european armonizat EN 166: 2001 (a se vedea mai jos).

2. Introduceți cleme de bandă în sloturile de pe ecranul 
transparent.

3. Folosind file și sloturi în curea, reglați cureaua la potrivirea 
dorită.

1. Îndoiți clemele de pe cureaua pentru bandă, așa cum se arată

ASAMBLARE DIAGRAMĂ

Descarca declaratia de conformitate de pe - www.portwest.com/declaratii


