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1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Osłona twarzy na nagłowiu, wykonana została wykonana z 1,00 mm płyty poliwęglanowej o wymiarach 200x410 mm. 

Przeznaczona jest do ochrony twarzy przed odpryskami ciał stałych i rozbryzgami cieczy – zakażonej wirusem. 

Płyta poliwęglanowa spełnia normy EN 166:2001 oraz EN 170:2002 

1. 1 - Klasa Optyczna 

2. A - - Średnia energia uderzenia- odporność na uderzenie stalową kulą o masie 0,86 g,  

                                                          z prędkością 190 m/s. 

3. B - Średnia energia uderzenia- odporność na uderzenie stalową kulą o masie 0,86 g,  

                                                          z prędkością 120 m/s. 

4. 8 – Ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego 

5. 2-1.2 – Ochrona przed nadfioletem 

6.CE – Znak Certyfikacji – oznaczenie stwierdzające spełnienie wymagań określonych w  

                                              Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. 

Prawidłowe i trwałe osadzenie osłony na głowie uzyskuje się przez: 

-regulację rozmiaru obwodu głowy za pomocą dużego pokrętła, 

 zakres regulacji od 47 do 68 cm 

-regulację wysokości noszenia za pomocą taśm samoprzylepnych, znajdujących się w górnej części  

  nagłowia           

Konstrukcja nagłowia umożliwia podnoszenie i opuszczanie osłony twarzy. 

Masa osłony z nagłowiem ok. 180 g.        

Osłona odporna na kwasy, zasady oraz inne środki chemiczne zgodnie ze specyfikacją dołączona prze producenta poliwęglanu. 

2.UŻYTKOWANIE 

Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz zdjąć folie ochronną z szybki osłony. Na powierzchni szybki nie powinno być 

żadnych zanieczyszczeń-pyłu, zacieków, odcisków palców lub śladów zatłuszczeń. Czystość szybki sprawdza się oglądając ją w świetle na 

ciemnym tle. 

3.KONSERWACJA              

Aby zachować jak najdłużej dobrą jakość osłony twarzy należy: 

-Kłaść osłonę twarzy tak aby powierzchnia szybki nie stykała się z innymi przedmiotami lub  

  Przechowywać zawieszaną za nagłowie 

-Nie czyścic osłony na sucho 

-Do czyszczenia należy używać wody z mydłem lub innym łagodnym środkiem myjącym 

NIE WOLNO STOSOWAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW TAKICH JAK BENZEN, BENZYNA, ACETON ITP. 

4.MAGAZYNOWANIE 

Należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nie nasłonecznionych, z dala od urządzeń grzejnych 

5.WARUNKI EKSPLOATACJI 

Ze wglądów higienicznych i zagrożeniem związanym z COVID19 zaleca się stosowanie osłony przez jednego użytkowania. 

 

 


