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AKO DOVOZCA
A DISTRIBÚTOR VÝROBKU

HRx_ST, Štít – transparentný

VÝROBCA

RUDOLF UHLEN GmbH, Nemecko

TYP

GFKVI002, označenie: HRx_ST, Štít – transparentný
Štít číry, transparentný - je určený na ochranu tváre pred účinkami mechanických a tepelných
rizík s dôrazom na mechanickú ochranu - aj pred nárazom žeravých častíc. Používa sa na
priemyselných pracoviskách, kde zabezpečuje účinnú ochranu pred uvedenými rizikami aj
v náročnom priemyselnom prostredí so zvýšenou tepelnou záťažou. Štít sa nasadí na prilbu
prostredníctvom univerzálneho adaptéru a je okamžite pripravený na použitie.

POPIS A FUNKCIA
VÝROBKU:

Štít sa vyrába v súlade s normami EN166, EN 167 a EN168 v jednej univerzálnej veľkosti, je
vyrobený na báze číreho Polykarbonátu (Lexan SL 2030V, 1mm) v optickej triede 1, s rozmermi
500 x 250 x 1 mm. Na prilbu sa upevňuje univerzálnym adaptérom pomocou razených otvorov
v hornej časti štítu. Zabezpečuje požadovanú ochranu pred mechanickými rizikami
v prostredí s extrémnymi teplotami (-50 až +135°C) a chráni aj pred úletom roztaveného
kovu. Váha štítu bez adaptéru je 135 g. Výrobok je označený certifikačným kódom a značkou:
UHL 1 B 9 CE (vysvetlenie vo vyhlásení).
Vhodnosť voľby výrobkov a jeho používanie je nutné konzultovať s osobou zodpovednou za bezpečnosť
práce na konkrétnej prevádzke.

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR VYHLASUJE ŽE:
Uvedený výrobok je v určenom použití bezpečný a prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných
na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami aktualizovaných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými
sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
preberajúceho Nariadenia EP a RADY (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch v platnom znení a v súlade
s požiadavkami harmonizovaných technických noriem EN166, EN 167 a EN168.
Čísla certifikátov 10871-PZA-05.0864-MPA-05. Význam označenia: UHL 1 B9 CE:
UHL – kód výrobcu, 1 – optická trieda, B – stredný energetický náraz,
9 – maximálna úroveň ochrany aj pred roztaveným kovom a žeravými časticami, CE – certifikačná značka
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