
Niu/sllmlkattscd PULSAFE

Teadmlsekskasutajatele
su: siht\ade ja nllo kai~ vastab IndividlUlal'iC..'te Kai~vuhendite (PPE) 1~Uf()()~ DirektÜvi 89/686/1~EC
lingin1uslek ja on vabnisWtud v8StBv~ I~uroo~ StaJ\dartiga BSEN 166 1996 ja 1isaks kannab Euroo~
(Jhenduse märki CE ja nriti St81\dltrdti marki.
Valik ja kasutusalad
Nao/sihnakaitsetJ PUI.sM~: on ctt~ nähtud n40/siJm~ kaitseks viga.~uste eesl, mkla võivad põhjustada
~rinevat tüüpiain~.
Iga näo/siJmakaiL'JC: on mark~tud vastavalt alltoodud tabelile m!rkimaks leina kasutusala ja omadusi, nö
nagu nõuab BSEN 166.
Kui klaasi ja nwmi mark~g löögitugevuse osas ei lange kokku, süs kJassifitseeritakse kogu
silma/nAokaitse n18dalama klassiga osa järgi.
Siilitamine, kasutamine ja hooldus
Kõiki siJm/naoakaitSt.-id tuleb ~Ie kasutamist hoida plthlas keskkonnas eelnal liigsest soojusest ja
niisku~st

S4ilitustemperatuur = (fC - 3(f'C
Suhteline niiskus = 30% - 70%

finne kJ1...utaJ1\i~ va:nduge, et nao/sibnakai~ oleks terve ja vigastusteta. Asenda kriimustatud või
vigastatudklaasid uutega, .järgides täpselt varuosadega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid
Puhastamine ja desinfitseerimine
Kõiki näo/siht1aknitseid tuleb puh!lStada pclune ~vahO'ldi või ~biva prilliklaaside puhastusvahendiga.
Nl\o/silmakait~idlõihka desinfitsccrida pehme desinfitseeriva lahusega.
Palume pidl~ mcxk.:s, et mõnu\gad aina! võivad nahale sattudes esile k-ulsuda tundlikel inin1estel

ullergiut.
Vananemine

Löõciwlevus Marberinl
Suurmdatud tugevus (12 m/s) S
Madala ~ergjaga löök (4' m/s) F
K~krnise ~«giaga löök (120m/s) B
Suure ~ergjaga löök (190m/s) A

OptiUsed omadused
üptika klass 1 I
üptika klass 2 2
üptika klass 3 (Ei sobi kasutamisd<s pik~a aja vältel) 3
Kaitsd> peente osakse eeS. K
MittdligiJtuv "N

KasutUlal8d
Vedeliketilgadja pritsmed 3
Suured tolmuosak~ 4
Oas ja pea1ed lolmuosak~ 5
Ulhisvoolu elektrikaar 8
Sulamaali ja kuurnad esemed 9

FUtrite otstarve Mar~ering
FUtri koodSkaala

Keevilusfiltrid - 1,2 kuni"16
Uhraviol~ltrid
(värvide eristamine võib olla rask~datud) 2 1,2 k~i 1,4
Uhraviol~ltrid (hea virvide eristamine) 3 1,2 kuni 5
Infrapunane tilter 4 1,1 kuni 10
Päikeseprilli tilter (ibna infrapooase tiltrila) 5 1,1 kuni 4,1
PäikesepriIIi tilter (infrapunase tiItliga) 6 1,1 kuni 4,1
(Klaaside marke.2ing kOOSld> tiltri koodia ja sellele järg,1evaa vaaavaa skaala numbriJt)

Kõik PULSAFE tootOO on vahnistatud stabili.'iC."-'ritud p~ mis ei tohi VWIW1&Xh1 t()Ote a:k1ulllvu
eluea jooksul. Plastiku vananemine võib telliJa tugeva ul~vjoIettkiirguse toiln~l Igal juhul tuleb
prillik1aasid vahdadu uute vastu lruJksjmaal~1t 3-aastase kasutwni~ järel mlUnid/lauhllkait.cmoo 5-
aastase kasutamise jArel.
TEADMISEKS KAstJ[ AJA TELE
Kaitseklaas (visiirJaubakaitsele C/eantlQy.f CB14 &. CB29
Visiirü kiImitarniseks lau~tscga aretage visüri kim1itusavad laubakaitse n~ pc.:tI1~ . t\.~Ing~ visiir
kulmukaitse sQvikusse ja lükake visiir sisse kuni keskse fiksaatori lukusuuniseni.
StaJ1dartitele vastavus sõltub sellest kas visiir on paigaldatud õigete laubnkaitsclc.

Valmistaja: Dalloz safety ( Pulsafe Satety products Ltd. ), Inglismaa
Maaletoojaja kastusjuhendi tõlkija: KARSKE EESTI 00 reg.nr 10165653,

Kadaka tee 185, EE0026, Tallinn,
Tel. (2) 672 OO 57. Fax: (2) 672 OO 55


