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Назва та адреса нотифікованого органу сертифікації, 
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Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP 
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ІНФОРМАЦІЯ СПОЖИВАЧА

UA

Код Призначення Опис галузі використання
Немає Базове Невизначені механічні небезпеки і небезпеки, що виникають в результаті 

ультрафіолетового, видимого, інфрачервоного і сонячного випромінювання
3 Рідини Рідина (краплі або бризки)
4 Великі частинки пилу Пил з розміром частинок> 5 мкм
5 Гази і тонкодисперсний пил Гази, пари, спреї, дим і пил з розміром частинок <5 мкм
8 Коротке замикання електричної дуги Електрична дуга через коротке замикання в електрообладнанні
9 Рідкий метал і гарячі тверді частинки Бризки розплавленого металу і проникнення гарячих твердих частинок”

Код Вимоги до механічної міцності
S Підвищена міцність  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Зіткнення з частинками з малою енергією (Ø6 mm / 45 m/s)
B Зіткнення з частинками з середньою енергією (Ø6 mm / 120 m/s)
A Зіткнення з частинками з великою енергією (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Зіткнення з частинками з малою енергією при екстремальних температурах -5°C / +55°C
BT Зіткнення з частинками з середньою енергією при екстремальних температурах -5°C / +55°C

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ
ІНФОРМАЦІЯ СПОЖИВАЧА
Більш детальну інформацію про відповідні стандарти див. на етикетці 
продукту. Застосовуються тільки стандарти і значки, які відображаються 
як на продукті, так і на інформації для користувача нижче. Всі ці продукти 
відповідають вимогам Регламенту (EU 2016/425). і загальним вимогам 
стандарту EN166: 2001 (та EN170: 2003, EN172: 2002).
 
Зберігати захисні окуляри необхідно в сухому приміщенні при 
кімнатній температурі, поза доступу сонячного світла. Захисні окуляри 
транспортуються з обережністю, в оригінальній упаковці. Необхідно 
уникати ударів і падінь важких предметів. 
Лінзи регулярно очищати мильною водою або полосканням; сушити 
м’якою тканиною. Не застосовуват суху чистку абразивними матеріалами; 
регулярно дезінфікувати з використанням побутових або медичних 
дезінфікуючих засобів і ретельно полоскати.
Маркування окулярів:
Класифікаційний номер (при необхідності) X-Y
(код та класифікаційний номер для УФ-світлофільтрів - EN 170): 2-Y
(код та класифікаційний номер для УФ-світлофільтрів з гарним 
розпізнаванням кольорів - EN170): 2C-Y
(код та класифікаційний номер для противідблискових фільтрів для 
промислового використання - EN172): 5-Y
Ідентифікація виробника: PW
Оптичний клас: 1
Символ для механічної міцності: F/B/FT/BT
Стійкість до пошкодження поверхні дрібними частинками (додатково): К
Стійкість до запітніння лінз (додатково): N 
Маркування оправи:
Ідентифікація виробника: PW
Номер стандарту: EN166
Область застосування - бризки рідин /частинки пилу / гази і 
тонкодисперсний пил: 3/4/5 (додатково) 
Символ для ударів / екстремальних температур: F/B/FT/BT 

УВАГА
Перевіряйте вироби перед кожним 
використанням.
При нормальних умовах зберігання і використання 
відповідно до інструкції по застосуванню, виріб 
забезпечує належний захист протягом 1 року.
Весь набір захисних окулярів необхідно замінити в 
разі появи подряпин, тріщин і сколів.
Якщо символ F, B і A не проставлено як на лінзах, 
так і на оправі, окуляри забезпечують більш 
низький рівень захисту, ніж призначений для 
окулярів, що захищають органи зору.
Оправа, що контактує зі шкірою, у окремих осіб 
може викликати алергічну реакцію.
Окуляри з захистом від частинок з великою 
енергією, одягнені поверх звичайних 
офтальмологічних окулярів, можуть передавати 
удари, таким чином, створюючи небезпеку.
Якщо потрібен захист від частинок з великою 
енергією при екстремальних температурах, 
захисні окуляри повинні бути марковані символом 
T відразу після символу стійкості до ударів, 
наприклад, FT, BT або AT. Якщо символ Т не 
вказано після символу стійкості до ударів, окуляри 
застосовують для захисту від частинок з великою 
енергією тільки при температурі всередині 
приміщення.
Ці вироби включають фільтри захисту від УФ та 
противідблискові фільтри;уточніть в місці продажу 
відповідний вашим потребам класифікаційний 
номер.
Додаткового приладдя та запасних частин немає.Символ для області застосування:

Завантажити декларацію відповідності @ www.portwest.com/declarations
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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


