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Tento výrobok je navrhnutý tak, aby poskytoval určitú ochranu 
pred kontaktom s kvapkami vo vzduchu, ktoré môžu predstavovať 
biologické riziko.
Vždy však pamätajte na to, že žiadny z OOP nemôže poskytnúť 
úplnú ochranu a pri vykonávaní činnosti súvisiacej s rizikom je vždy 
potrebné postupovať opatrne.
Tento štít nikdy nepoužívajte na ochranu pred inými 
nebezpečenstvami, pre ktoré nie je produkt navrhnutý alebo 
testovaný.
VÝKON A OBMEDZENIA POUŽITIA
Tieto výrobky boli testované v súlade s normou EN 166: 2001
Doložky: 6 ; Dizajn; 7.1.1 ; Zorné pole; 7.1.2.1 ; Lomové sily; 7.1.2.2 
; Prepustnosť; 7.1.2.3 ; Difúzia svetla; 7.1.3; Kvalita materiálov; 
7.1.5.1 ; Stabilita pri zvýšenej teplote; 7.1.7 ; Odolnosť proti 
vznieteniu; 7.2.4 ; Kvapky a postriekané kvapaliny
MONTÁŽ A VEĽKOSTI
Pri nasadzovaní a vysúvaní produktov sa riaďte pokynmi pre 
používateľov. Noste iba výrobky vhodnej veľkosti, ktoré sú správne 
upravené. Príliš voľné výrobky nemusia zostať na svojom mieste a 
ak budú príliš tesné, budú nepríjemné.
KOMPATIBILITA
Na optimalizáciu ochrany bude potrebné tieto výrobky používať 
s vhodnými rukavicami / plášťmi / maskami. V takom prípade 
sa pred vykonaním činnosti spojenej s rizikom obráťte na svojho 
dodávateľa alebo nadriadeného, aby ste sa ubezpečili, že všetky 
vaše ochranné výrobky sú kompatibilné a vhodné pre vaše použitie.
UPOZORNENIE
Časti štítu, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, môžu viesť k 
alergickým reakciám. V takom prípade ich prestaňte používať a 
vyhľadajte lekársku pomoc.
SKLADOVANIE A DOPRAVA
Ak štít nepoužívate, uložte ho na dobre vetranom mieste mimo 
extrémnych teplôt. Na štít nikdy neklaďte ťažké predmety. Pokiaľ 
je to možné, vyhnite sa nadmernému skladaniu a skladujte ho 
zvisle. Ak je výrobok vlhký, pred uskladnením ho nechajte úplne 
vyschnúť. Pokiaľ produkt nepoužívate, skladujte ho na tmavom 
mieste mimo slnečného žiarenia.
OBSOLESCENCIA
Tento štít má životnosť 3 roky. Životnosť bude závisieť od 
podmienok používania, ale štít by sa mal zlikvidovať a vymeniť, ak 
je silne poškriabaný alebo poškodený nejakým spôsobom, ktorý
zabraňuje bezpečnému použitiu
OPRAVA
Ak sa štít poškodí, NEBUDE poskytovať optimálnu úroveň ochrany, 
a preto by mal byť okamžite vymenený. Poškodený výrobok 
nikdy nepoužívajte. Ak máte pochybnosti, pred opravou sa vždy 
poraďte s výrobcom.
ČISTENIE
Používajte iba nasledujúce odporúčané čistiace prostriedky -
Opláchnite teplou mydlovou vodou NIKDY nepoužívajte čistiace 
prostriedky na báze rozpúšťadiel.

Žiletky alebo iné ostré nástroje, drsné alebo silne zásadité čistiace 
prostriedky, rozpúšťadlá, olovnatý benzén a tetrachlórmetán by 
sa nemali používať.
Použite utierku z mikrovlákna, ktorá sa jednoducho navlhčí vodou.
Najmä v prípade väčšieho znečistenia alebo mastných škvŕn 
použite čistiace prostriedky bez obsahu acetónu a benzénu.
NB:  Všetko vyššie uvedené sa týka iba vonkajšej strany priezoru, 
kde nebol aplikovaný žiadny povlak proti zahmlievaniu.
COVID 19 odporúčanie je, že si všetci zamestnanci vo všetkých 
priemyselných odvetviach umyjú štít na konci pracovného dňa iba 
v teplej mydlovej vode.
OZNAČENIE
Produkt je označený:
i. Značka CE, ktorá ukazuje, že výrobok spĺňa požiadavky nariadenia 
o OOP (EÚ) 2016/425.
ii. Identifikácia výrobcu a kód výrobku / číslo výrobku.
iii. Knižný piktogram označujúci prečítanie týchto pokynov

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

Názov a adresa notifikovaného orgánu, ktorý vydáva certifikáciu ES
Notifikovaná osoba: Modul B a C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 
Business Park, Clonee, D15YN2P. Írsko (Notifikovaný orgán 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 300 Micron APET štít na tvár (100)

Tieto výrobky sú podľa európskeho nariadenia o OOP (EÚ) 2016/425 klasifikované ako osobné ochranné prostriedky 
kategórie III (OOP) a bolo preukázané, že sú v súlade s týmto nariadením prostredníctvom obmedzeného testovania 
podľa Harmonizovanej európskej normy EN 166: 2001 (pozri nižšie).

2. Vložte úchytky čelenky do štrbín na priehľadnom štíte.

3. Pomocou úchytiek a štrbín v remienku nastavte remienok na 
požadované miesto.

1. Zložte úchytky na remienku hlavovej pásky, ako je to znázornené
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Stiahnite si vyhlásenie o zhode @ www.portwest.com/declarations


