INSTRUKCJA I INFORMACJA PRODUCENTA
NAZWA PRODUKTU:
Osłona twarzy model: Face Cover C19.2

OPIS WYROBU:
Osłona twarzy stanowi zasłonę twarzy, w szczególności oczu, nosa i ust. Do jej wykonania użyto tworzywa sztucznego. Produkt jest
dostarczony do samodzielnego montażu zgodnie z dołączoną instrukcją. Komplet elementów stanowi transparentna szybka
ochronna i nagłowie w postaci taśmy, konstrukcja jest lekka i komfortowa w noszeniu.
Rozmiar taśmy jest uniwersalny. Taśma z opcjonalnym nadrukiem z regulacją obwodu 530-630 mm. Osłona wykonana z materiału
umożliwiającego jej przemywanie przy użyciu alkoholu etylowego o stężeniu 60-70%, (lub odpowiednich środków odkażających).
Lekka i komfortowa w noszeniu do wielokrotnego użytku. Łatwy sposób montażu. Wyrób polski.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I UŻYTE MATERIAŁY:
Transparentna szybka ochronna wykonana z folii PET o grubości 0,50 mm, taśma nagłowia o grubości 0,30-0,50 mm, nadrukowany
na opakowaniu lub dołączony opis wyrobu z instrukcją użytkowania. Bez ﬁltrów.

WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt za zadanie osłonięcie twarzy użytkownika przed kroplami i rozbryzgami cieczy, powierzchownymi urazami mechanicznymi
Produkt nie jest wyrobem sterylnym. Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.

ZALECENIA:
Osłonę należy przechowywać w suchym miejscu Osłonę należy zachować w czystości. Niewłaściwe czyszczenie zestawu może
prowadzić do powstawania siedlisk m. in. bakterii, wirusów, grzybów. Przed użyciem należy sprawdzić stan osłony. Nie używać
w przypadku stwierdzenia pęknięć, zarysowań, zmatowienia.
Szybka ochronna jest wykonana z materiału umożliwiającego jej przemywanie miękką szmatką lub watą przy użyciu alkoholu
o stężeniu 60-70% (lub innych środków odkażających). Utylizacja: Przemyć przed wyrzuceniem przy użyciu alkoholu o stężeniu
60-70%, wyrzucić do odpadów plastikowych.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas zakładania osłony, szczególnie chronić oczy przed mechanicznym uszkodzeniem.
Producent zaleca zamknięcie powiek podczas stabilizacji osłony na twarzy.

INFORMACJE PRODUCENTA :
Termin przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji podanej na szybce ochronnej osłony. W przypadku pojawienia
się uszkodzeń elementów, zarysowań lub zmatowienia powierzchni, wyrób należy wycofać z użytkowania)
Osłona twarzy spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz normy PN-EN 166:2005
(EN 166:2001)
OCENA ZGODNOŚCI CE – Jednostka notyﬁkowana nr 1437, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, Czerniakowska 16, przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) wydała certyﬁkat nr UE/470/2020/1437

OZNAKOWANIE:

§

szybka ochronna:

1 F 8/20

Wyjaśnienie oznaczeń:
Finger Print- skrócona nazwa producenta
1 – klasa optyczna
F – wymaganie wytrzymałości mechanicznej - uderzenie o niskiej energii
8/20 - miesiąc i rok produkcji

§

EN 166:2001 3 F

nagłowie:

Wyjaśnienie oznaczeń:
Finger Print- skrócona nazwa producenta
EN 166:2001- numer normy
3- obszar stosowania - ciecze
F-rodzaj poziomu uderzenia – uderzenie o niskiej energii

WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU:
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PRODUCENT:
Finger Print s. c. A. Wasielewska J. Wasielewski, 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276,
ﬁlia: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 56, 90-559 Łodź | www.ﬁngerprint.pl
Deklaracja zgodności dostępna na stronie www.ﬁngerprint.pl

ograniczony termin
przydatności do użycia
24 miesiące od daty
produkcji

osłonę należy
przechowywać
w suchym miejscu

