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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

Symbol oblastí použitia:

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 
Ak je vyžadované vylepšené rozpoznávanie farieb pre ultrafialové filtre, 
zváracie filtre alebo infračervené filtre, mal by byť vybraný chránič očí 
označený písmenom C bezprostredne za číslom kódu pre číslo stupnice, 
tj. 2C odtieň, 4C odtieň, 5C.  Ak za kódovým číslom nenasleduje písmeno 
C, potom ultrafialové filtre, zváracie filtre alebo infračervené filtre, môžu 
mať narušené vnímanie farieb. 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 Ochrana očí proti časticiam s vysokou rýchlosťou, 
pokiaľ sa nosí cez štandardné očné okuliare, môže prenášať dopady, čím 
vzniká nebezpečenstvo pre nositeľa Rámček v styku s pokožkou môže 
vyvolať alergickú reakciu u vnímavých jedincov; ak je to tak, konzultujte 
riešenie s lekárom. 
Žiadne príslušenstvo ani náhradné diely nie su k dispozícii 

INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ 
2016/425) a všeobecné požiadavky normy EN166: 2001.

OBLASŤ POUŽITIA
Tento chránič očí je navrhnutý tak, aby chránil užívateľa pred 
poranením očí a tváre mechanickým nárazom. Musí sa nosiť po 
celú dobu expozície nebezpečenstvom.Ak sa objavia závraty, 
podráždenie alebo poškodenie tvárového štítu, opustite 
pracovný priestor  
VAROVANIE: Tento chránič /štít môže poskytnúť dostatočnú 
ochranu, iba ak je správne namontovaný na modeloch 
PORTWEST prilieb PS55/PW55 a PS54/PW54.
VAROVANIE PRE POUŽITIE:
Tento OPP by mal byť skontrolovaný pred každým použitím.  
Uistite sa, že chránič očí pevne sedí na prilbe a zatiahnite chránič 
očí dole, aby ste pohodlne zakryli oblasť očí.
Pri bežnom skladovaní a používaní podľa informácií o 
používateľovi poskytuje tento produkt zodpovedajúcu ochranu 
po dobu 5 rokov. Chránič očí neupravujte. V prípade poškriabaniu 
alebo poškodenia okamžite vymeniť.  Materiál chrániča očí 
je polykarbonát, ktorý pri kontakte s pokožkou nespôsobuje 
alergický účinok. Ale pre tých, ktorí sú ľahko alergickí, 
môžu nastať alergické reakcie. Ak tomu nastane, vyhľadajte 
lekársku pomoc.
 SKLADOVANIE a DEZINFEKCIA
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.

HEIGHT ENDURANCE PRIEZOR

VÝROBCA 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
Meno a adresa notifikovaného orgánu, ktorý vydal osvedčenie ES
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Model Kód Označenie sklíčiek Číslo normy

PW56CL (Jasné) PW1 FT CE EN 166 

INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
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