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Koda Beteckning Föreskrift fält för användning
Ingen Grundläggande Specifikation för skydd av skydd
3 vätskor Vätska (Drop,och stänk )
4 Stora dammpartiklar smuts som är storlek av 5 μm
5 Gas och fina dammpartiklar Gaser, ångor, sprayer, rök och damm med en partikelstorlek <5μm
8 Kortslutning elektrisk ljusbåge Elektrisk båge på grund av kortslutning i elektrisk utrustning
9 Smält metall och heta substanser Stänk av smält metall och penetrering av heta fasta ämnen

Koda Mekaniska hållfasthetskrav
S Ökad robusthet  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Låg slagenergi (Ø6 mm / 45 m/s)
B Medium slagenergi (Ø6 mm / 120 m/s)
A Hög slagenergi (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Låg energiförbrukning slag vid extrema temperaturer -5°C / +55°C
BT Medium slagenergi vid extrema temperaturer -5°C / +55°C

Skyddsglasögon

Symbol användningsområde:

Okulär märkning: 
Skala nummer (i förekommande fall): X-Y
(Kod och skala nr för utraviolet filter - EN170): 2-Y
(Kod och skala nr för utraviolet filter med god färgåtergivning - 
EN170): 2C-Y
(Kod och skala nr för solskyddsfilter för industriellt bruk - EN172): 5-Y
Identifiering av tillverkare: PW
Optisk klass: 1
Symbol för mekanisk hållfasthet: F / B / FT / BT
Resistens mot ytskador av fina partiklar (tillval): K
Resistens mot dimmigt av okular (tillval): N
 
Frame märkning: 
Identificatiion av tillverkare: PW
Antalet standard: EN166
Användningsområde - Flytande stänk / dammpartikel / Gaser och fint 
damm 3/4/5 (tillval) 
Symbol för effekter / extrema temperaturer: F / B / FT / BT

VARNING 
Om förbättrad färgigenkänning krävs för ultravioletta filter, svetsfilter 
eller infraröda filter, bör det valda ögonskyddet markeras med bokstaven 
C omedelbart efter kodnumret för skalanummer, dvs. 2C-skugga, 
4C-skugga, 5C.  Om kodnumret inte följs av bokstaven C, sedan 
ultravioletta filter, svetsfilter eller infraröda filter, kan färguppfattningen 
försämras. Om skydd mot höghastighetspartiklar vid extrema temperatur 
krävs då den valda ögonskyddet skall märkas med bokstaven T 
omedelbart efter inverkan brev, dvs FT, BT eller AT. Om effekten brevet 
inte följs av bokstaven T då ögonskyddet endast skall användas mot 
höghastighetspartiklar vid rumstemperatur Skyddsglasögon mot hög 
hastighet partiklar bärs över vanliga ögon glasögon kan överföra effekter, 
vilket skapar en risk för bäraren Ramen kan vid kontakt med huden 
orsaka allergisk reaktion på mottagliga individer; om detta är fallet bör 
läkarnas råd rådfrågas. 
Inga tillbehör eller reservdelar tillgängliga 

ANVÄNDAR INFORMATION
Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU 2016/425) 
och med de allmänna kraven i standarden EN166: 2001 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Detta ögonskydd är utformat för att skydda användaren mot 
ögon- och ansiktsskador genom mekanisk påverkan. Det måste 
bäras under hela exponeringen för faror.Lämna arbetsområdet 
om yrsel eller irritation uppstår eller om ansiktsskölden skadas.  
VARNING: Detta visir kan endast ge tillräckligt skydd när den är 
korrekt monterad på PORTWEST-hjälmformerna PS55/PW55 
och PS54/PW54

VARNING FÖR ANDVÄNDNING
Denna PPE bör kontrolleras före varje användning.  Se till att 
ögonskyddet sitter tätt på hjälmen och dra ner ögonskyddet för 
att täcka ögonområdet bekvämt.
Under normal lagring och användning enligt 
användarinformation ger denna produkt tillräckligt skydd under 
5 år. Ändra inte ögonskyddet. Eventuella repor eller skador på 
oculars bör bytas omedelbart.  Materialet i ögonskyddet är 
polykarbonat, detta material orsakar inte allergisk effekt vid 
kontakt med huden. Men för dem som är lätt allergiska kan 
det förekomma allergiska reaktioner, om detta är fallet bör 
läkarnas råd ges.

 LAGRING och desinfektion
Store glasögon i ett torrt område vid rumstemperatur och 
skyddad från solljus. Glasögon måste transporteras med 
försiktighet, i sin originalförpackning. Undvik stötar och fall av 
tunga föremål på glasögon. 
 
Linser ska rengöras med tvålvatten eller skölj regelbundet; Torka 
med en mjuk trasa. Aldrig ren när torra eller använda slipmedel; 
Desinficera regelbundet med hjälp av hushåll eller medicinsk 
desinfektionsmedel och sköljas.

HÖJD ENDURANCE VISOR

TILLVERKARE 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
Namn och adress anmälda organ som utfärdat EG-certifiering
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Modell Koda lins Märkningar Antalet standard

PW56CL (Klar) PW1 FT CE EN 166 
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