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Ta izdelek je zasnovan tako, da zagotavlja določeno zaščito pred 
stikom z zračnimi kapljicami, ki lahko predstavljajo biološko 
nevarnost.
Vedno pa si zapomnite, da noben izdelek osebne varovalne opreme 
ne more zagotoviti popolne zaščite in da je pri izvajanju dejavnosti, 
povezanih s tveganji, vedno potrebno biti previden.
Tega vizirja nikoli ne uporabljajte za zaščito pred drugimi 
nevarnostmi, za katere izdelek ni namenjen ali preizkušen.
ZMOGLJIVOST IN OMEJITVE UPORABE
Ti izdelki so bili preizkušeni v skladu z EN 166: 2001
Klavzule: 6 ; Dizajn; 7.1.1 ; Vidno polje; 7.1.2.1 ; Refrakcijske 
moči; 7.1.2.2 ;  Prenosljivost; 7.1.2.3 ; Razpršitev svetlobe; 7.1.3; 
Kakovost materialov; 7.1.5.1 ; Obstojnost pri povišani temperaturi; 
7.1.7  ; Odpornost proti vžigu; 7.2.4  ; Kapljicam in brizgom tekočin
PRILAGODITEV IN VELIKOST
Za oblačenje in slačenje izdelkov glejte navodila za uporabo. Nosite 
samo izdelke primerne velikosti, ki so pravilno prilagojeni. Preveč 
ohlapni izdelki morda ne bodo ostali na svojem mestu,  če bodo 
pretesni pa v njih ne bo prijetno.
ZDRUŽLJIVOST
Da bi optimizirali zaščito, boste morali te izdelke uporabljati skupaj 
z ustreznimi rokavicami / oblekami / maskami. V tem primeru se 
pred izvajanjem dejavnosti, povezanih s tveganji, posvetujte s 
svojim dobaviteljem ali nadzornikom, da zagotovite, da so vsi vaši 
izdelki za zaščito združljivi in primerni za vašo uporabo.
OPOZORILO
Deli vizirja, ki pridejo v stik s kožo, lahko povzročijo alergijske 
reakcije. V tem primeru prenehajte z uporabo in poiščite 
zdravniško pomoč.
SHRANJEVANJE IN PREVOZ
Ko vizirja ne uporabljate, ga hranite v dobro prezračevanem 
prostoru, stran od ekstremnih temperatur. Nikoli ne postavljajte 
težkih predmetov nanjo. Če je mogoče, se izogibajte pretiranemu 
pregibanju in ga po možnosti hranite obešenega navzdol. Če je 
izdelek moker, ga pustite, da se popolnoma posuši, preden ga 
shranite. Izdelek hranite v temnem prostoru stran od sončne 
svetlobe, kadar ga ne uporabljate.
ZASTARANJE
Ta vizir ima rok uporabe 3 leta. Življenjska doba bo odvisna 
od pogojev uporabe, vendar je potrebno vizir odstraniti iz 
uporabe in zamenjati, če je močno opraskan ali poškodovan na 
kakeršenkoli način, ki
preprečuje varno uporabo
POPRAVILO
Če se vizir poškoduje, NE bo zagotavljal optimalne ravni zaščite, 
zato ga je potrebno takoj zamenjati. Nikoli ne uporabljajte 
poškodovanega izdelka. Če ste v dvomih se pred popravilom vedno 
posvetujte s proizvajalcem.
ČIŠČENJE
Uporabljajte samo naslednjo priporočeno nego za čiščenje -
Sperite s toplo milnico NIKOLI ne uporabljajte čistil na osnovi topil.
Ne uporabljajte rezil ali drugih ostrih orodij, abrazivnih ali močno 

alkalnih detergentov, topil, osvinčenega benzena in ogljikovega 
tetraklorida.
Uporabite krpo iz mikrovlaken, ki jo preprosto navlažite z vodo.
V primeru večjega nabiranja umazanije ali zlasti mastnih madežev 
uporabite čistila ali razredčila brez acetona in benzena.
OPOZORILO:  Vse zgoraj navedeno velja samo za zunanjo stran 
vizirja, kjer ni nanosa premaza proti meglenju.
Priporočilo COVID 19 je, da si vsi zaposleni v vseh panogah vizir ob 
koncu delovnega dne sperejo le v topli vodi z milnico.
OZNAČEVANJE
Izdelek je označen z:
i. Oznaka CE dokazuje, da izdelek izpolnjuje zahteve iz Uredbe o 
osebni varovalni opremi (EU) 2016/425.
ii. Identifikacija proizvajalca in koda izdelka / številka izdelka.
iii. Piktogram knjige, ki označuje, preberite ta navodila

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

Ime in naslov priglašenega organa, ki izdaja certifikat EC
Priglašeni organ: modula B in C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 
Business Park, Clonee, D15YN2P. Republika Irska (priglašeni organ 2777).

EN 166: 2001

 CV15, CV17 - Vizir 300 Mikronov APET (100)

Ti izdelki so z evropsko uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425 razvrščeni kot osebna varovalna oprema 
kategorije III (OVO) in je bilo dokazano, da so skladni s to uredbo z omejenimi preizkusi glede na usklajeni evropski 
standard EN 166: 2001 (glej spodaj).

2. Vstavite zavihke naglavnega traku v reže na prozornem ščitu.

3. Trak prilagodite želeni velikosti z uporabo zavihka in rež.

1. Prepognite zavihke na naglavnem traku, kot je prikazano

SESTAVLJANJE DIAGRAM

Prenesite izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/izjave


