Technický list
ASL-06 ochranné brýle
POPIS: Návštěvnické brýle bez obrouček, čirý zorník. Vhodné přes dioptrické brýle. EN166 1F,
UV filtr. Čirý zorník.
BALENÍ: 1 ks v sáčku, 10 ks v krabičce, 120 ks v kartonu
NORMA: Tyto ochranné brýle odpovídají požadavkům Evropské normy EN166 „Osobní
prostředky k ochraně očí“.
ZNAČENÍ: Příslušné značení najdete na brýlích.
PROHLÁŠENÍ O MATERIÁLU: Všechny části ochranných brýlí, které jsou v kontaktu s pokožkou,
jsou vyrobeny z materiálu, u něhož se nepředpokládá její podráždění. Přesto mohou u zvláště
citlivých jedinců způsobit alergické reakce.
USKLADNĚNÍ: Doporučuje se skladovat tyto ochranné brýle v čistém a suchém igelitovém obalu
nebo v pouzdře pro brýle.
NÁVOD K POUŽITÍ: Tyto ochranné brýle byly vytvořeny pro Vaší osobní bezpečnost. Měly by být
nošené po celou dobu trvání nebezpečí. Pokud máte závrať, nevolnost a nebo jsou brýle
poškozené, ukončete pracovní činnost a opusťte pracovní prostor.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: Pro udržování brýlí v dobrém stavu nepoužívejte drsné materiály. Čistěte a
umývejte v teplé mýdlové vodě a sušte měkkým hadrem.Každá část ochranných brýlí, která
přichází do styku s uživatelem, by se měla dezinfikovat vhodným roztokem.
ROZSAH POUŽITÍ: Tyto ochranné brýle slouží jako ochrana uživatele před poraněním očí letícími
mechanickými částicemi.
DOBA POUŽITÍ: Pravidelně kontrolujte stav a poškození. Pokud zjistíte, že je rámeček křehký
nebo prasklý, nebo sklíčka poškrábaná nebo jinak poškozená, vyměňte sklíčka nebo celé brýle
za nové.
DOBA POUŽITÍ: Pravidelně kontrolujte stav a poškození. Pokud je rám tvrdý a křehký, měli byste
brýle vyměnit.
VAROVÁNÍ: Tento produkt je určený pro ochranu očí před malými pevnými částicemi, ale není
nerozbitný. Neupravujte a neměňte ochranné brýle za nevhodnou alternativu. Poškrábané
čočky výrazně snižují viditelnost a ochranu zraku a měli byste brýle ihned vyměnit za nové.
O nošení a používání ochranných brýlí a o normách se poraďte s kvalifikovanou osobou.
Některé materiály můžou při styku s pokožkou u zvláště citlivých jedinců způsobovat alergické
reakce.
CERTIFIKACE: Shoda s normou EN166 potvrzena notifikovanou osobou č. 0196, DIN CERTCO
GmgH, Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen, Gartenstrasse 133, 73430 Aalen, Německo.
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