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Kód Označenie Opis oblasti použitia
Žiaden Základné Nešpecifikované mechanické nebezpečenstvá a riziká vyplývajúce z ultrafialového, 

viditeľného, infračerveného a slnečného žiarenia.
3 Kvapaliny Tekutina (kvapôčky alebo postriekanie)
4 Veľké prachové častice Prach s veľkosťou častíc> 5 μm
5 Plyn a jemné prachové častice Plyny, pary, spreje, dym a prach s veľkosťou častíc <5 μm
8 Skrat elektrického oblúka Elektrický oblúk spôsobený skratom elektrického zariadenia
9 Roztavený kov a horúce pevné látky Rozstrekovanie roztaveného kovu a prenikanie horúcich pevných látok

Kód Mechanické požiadavky na pevnosť
S Zvýšená robustnosť  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Náraz s malou energiou (Ø6 mm / 45 m/s)
B Náraz so strednou energiou (Ø6 mm / 120 m/s)
A Náraz s veľkou energiou (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Nízky vplyv energie pri extrémnych teplotách -5°C / +55°C
BT Náraz so strednou energiou pri extrémnych teplotách -5°C / +55°C

OCHRANNÉ OKULIARE

INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Podrobné informácie o príslušných normách nájdete na štítku produktu. 
Používajú sa iba štandardy a ikony, ktoré sa zobrazujú na oboch výrobkoch a na 
užívateľských údajoch nižšie. Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia 
(EÚ 2016/425) av súlade so všeobecnými požiadavkami normy EN166: 2001 (a 
EN170: 2003, EN172: 2002)
 
Skladujte okuliare na suchom mieste pri izbovej teplote a chránené pred slnečným 
žiarením. Okuliare musia byť prepravované s opatrnosťou, v originálnom obale. 
Vyhnite sa nárazom a pádom ťažkých predmetov na okuliare.Šošovky majú byť 
čistené mydlovou vodou alebo pravidelne opláchnuté; sušte mäkkou handričkou. 
Nikdy nepoužitie brúsivá; Pravidelne dezinfikujte za použitia zdravotne 
nezávadného dezinfekčného prostriedku a dôkladne opláchnite.

Okulárové značenia:
Číslo stupnice (ak je to možné): X-Y
(Kód a merané číslo pre utraviolet filtre - EN170): 2-Y
(Kód a merané číslo pre utraviolet filtre s dobrým rozpoznávaním farieb - 
EN170): 2C-Y
(Kód a merané číslo pre protislnečné filtre pre priemyselné využitie - EN172): 5-Y
Identifikácia výrobcu: PW
Optická trieda: 1
Symbol mechanickej pevnosti: F / B / FT / BT
Odolnosť voči poškodeniu povrchu jemnými časticami (nepovinné): K
Odolnosť proti zahmlievaniu okulárov (nepovinné): N 
 
Rám značenia:
Identificatiion výrobca: PW
Číslo normy: EN166
Oblasť použitia - Tekuté striekajúce / prachové častice / plyn a jemný prach: 
3/4/5 (voliteľne) 
Symbol pre dôsledky / extrém teplôt: F / B / FT / BT 

VÝSTRAHA 

Tovar je potrebné skontrolovať pred každým použitím.
Za normálneho skladovania a používania užívateľom, 
tento produkt poskytuje dostatočnú ochranu po 
dobu 1 roka.
Kompletná sada okuliarov musí byť zlikvidovaná ak 
dôjde k poškriabaniu, rozbitiu, nalomeniam a pod.
Ak symbol F, B a A nie sú spoločné pre okulár a 
rám, potom je to nižšia úroveň, ktorá sa priradí na 
kompletnú ochranu očí.
Rám, pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť alergickú 
reakciu u citlivých jedincov
Ochrana očí proti časticiam s vysokou rýchlosťou, 
pokiaľ sa nosí cez štandardné očné okuliare, môže 
prenášať dopady, čím vzniká nebezpečenstvo 
pre nositeľa
Ak je potrebná ochrana proti vysokej rýchlosti 
častíc pri extrémnych teplotách, je potrebné 
stanoviť zvolený chránič očí označený písmenom 
T bezprostredne po náraze listu, tj FT, BT alebo AT. 
Ak písmeno nárazu nie je nasledované písmenom T 
potom chránič očí musí byť použitý iba proti veľmi 
rýchlym časticiam pri izbovej teplote
Tieto výrobky obsahujú UV-ochranný filter; obráťte 
sa na svojho miestneho predajcu aby zistil číslo 
zodpovedajúce vašim potrebám.
Žiadne príslušenstvo ani náhradné diely nie su 
k dispozícii

Symbol oblastí použitia:
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EN166:2001
EN 170:2002
EN172:1995

Model Ocular marking: Frame marking: Standard TEST HOUSE
PS04 (Clear) 2C-1.2 PW 1 FT K N CE PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 170 BSI
PS04 (Smoke) 5-3.1 PW 1 FT K N CE PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 172 BSI
PW13 (Clear) 2C-1.2 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 BSI

PW13 (Smoke) 5-3.1 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 172 BSI
PW14 (Clear) 2C-1.2 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 BSI
PW14 (Smoke) 5-3.1 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 172 BSI
PW24 2C-1.2 PW 1 BT CE PW EN 166 BT 3 CE EN 166 - EN 170 BSI
PW25 2C-1.2 PW 1 BT K N CE PW EN 166 BT 3 4 5 CE EN 166 - EN 170 BSI


