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Цей продукт призначений для забезпечення певного захисту від 
контакту з повітряно-крапельним шляхом, які можуть становити 
біологічну небезпеку.
Однак завжди пам’ятайте, що жоден предмет ЗІЗ не може 
забезпечити повний захист, і завжди слід дотримуватися 
обережності під час здійснення діяльності, пов’язаної з ризиком.
Ніколи не використовуйте цей щиток для захисту від інших 
небезпек, для яких виріб не призначений або не випробуваний.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
Ці вироби були протестовані відповідно до EN 166: 2001
Пункти: 6 ; Дизайн; 7.1.1 ; Поле зору; 7.1.2.1 ; Заломлюючі сили; 
7.1.2.2 ; Пропускання; 7.1.2.3 ; Розсіяне відбиття світла; 7.1.3; 
Якість матеріалів; 7.1.5.1 ; Стійкість при підвищеній температурі; 
7.1.7 ; Стійкість до займання; 7.2.4 ; Краплі та бризки рідини
Примірка і підбірка
Щоб надіти та зняти товари, зверніться до інструкцій 
користувача. Носіть лише товари відповідного розміру, які 
правильно відрегульовані. Занадто вільні вироби можуть 
не залишатися на місці, а якщо вони занадто щільні, це буде 
незручно.
СУМІСНІСТЬ
Для оптимізації захисту необхідно використовувати ці вироби 
у відповідних рукавичках / халатах / масках. У цьому випадку 
перед тим, як виконувати діяльність, пов’язану з ризиком, 
проконсультуйтеся з постачальником або керівником, щоб 
переконатися, що всі ваші захисні вироби сумісні та придатні для 
вашого застосування.
УВАГА
Частини щитка, які контактують із шкірою, можуть призвести 
до алергічних реакцій. У цьому випадку, будь ласка, припиніть 
використання та зверніться до лікаря.
ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Коли щиток не використовується, зберігайте його у добре 
провітрюваному приміщенні, подалі від екстремальних 
температур. Ніколи не кладіть на нього важкі предмети. Якщо 
можливо, уникайте надмірного складання і бажано зберігати 
його у вертикальному положенні. Якщо виріб вологий, дайте 
йому повністю висохнути, перш ніж зберігати. Зберігайте виріб 
у темному місці, подалі від сонячних променів, коли він не 
використовується.
Термін придатності
Цей щиток має термін придатності 3 роки. Термін служби буде 
залежати від умов використання, але щиток слід утилізувати 
та замінити, якщо він сильно подряпаний або пошкоджений 
якимось чином, що
перешкоджає безпечному використанню
РЕМОНТ
Якщо щиток пошкодиться, він НЕ забезпечить оптимальний 
рівень захисту, тому повинен бути негайно замінений. Ніколи 
не використовуйте пошкоджений виріб. Якщо ви сумніваєтесь, 
завжди проконсультуйтеся з виробником, перш ніж починати 
ремонт.

ОЧИЩЕННЯ
Використовуйте лише такі рекомендовані засоби для 
чищення -
Змивати теплою мильною водою, НІКОЛИ не використовуйте 
засоби для чищення на основі розчинників.
Не слід використовувати леза для гоління або інші гострі 
інструменти, абразивні або сильно лужні миючі засоби, 
розчинники, свинцевий бензол і тетрахлорид вуглецю.
Використовуйте тканину з мікрофібри, яка просто змочується 
водою.
У разі більшого накопичення бруду або особливо жирних плям, 
використовуйте засоби, що не містять ацетон і бензол.
Примітка:  Все вищезазначене стосується лише зовнішньої 
сторони щитка, де не нанесено покриття Anti Fog.
Рекомендація COVID 19 полягає в тому, що всі працівники всіх 
галузей промисловості миють щиток наприкінці робочого дня 
не більше ніж теплою мильною водою.
МАРКУВАННЯ
Товар позначений:
i. Знак CE, що свідчить про те, що виріб відповідає вимогам 
Регламенту ЗІЗ (ЄС) 2016/425.
ii. Ідентифікація виробника та код товару / номер артикула.
iii. Піктограма книги із зазначенням прочитати ці інструкції

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

Назва та адреса уповноваженого органу сертифікації
Уповноважений орган: Модулі B та C2 - SATRA Technology Europe Ltd,
 Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Республіка Ірландія 

(Уповноважений орган 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17 Щиток для обличчя з APET 300 мікронів (100)

Ці вироби класифікуються як засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)  Категорії III  відповідно до Європейського 
регламенту ЗІЗ (ЄС) 2016/425, і було доведено, що вони відповідають цьому Регламенту шляхом обмежених 
випробувань на відповідність Гармонізованому європейському стандарту EN 166: 2001 (див. Нижче).

2. Вставте язички пов’язки в отвори на прозорому екрані.

3. За допомогою язичків та прорізів у ремінці відрегулюйте 
ремінець до потрібного розміру.

1. Складіть язички на ремінці, як показано

ЗБІРКА ДІАГРАМА

Завантажити декларацію відповідності @ www.portwest.com/declarations


