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Ochelari de protectie 

EC-Tipul certificatului eliberat de: 

0070 : INRS – Centrul de cercetare, Avenue de Bourgogne, B.P. 27, F-54501 vandeuvre cedex – France 

0196 : DIN CERTO – Gartenstraße 133, 73430 Aalen – Germania 

   1883 : ECS – Obere Bahnstraße 25, 73431 Aalen – Germania 

 

Pentru articolul HC300. 

 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE IN CONFORMITATE CU 

-DIRECTIVELE E.L.P. 89/686/CEE – 

 

Acest produs îndeplineşte cerinţele din Directiva Europeană 89/686/CEE, în ceea ce priveşte echipamentul de protecţie 

individuală şi  este  în conformitate cu cerinţele standardelor EN166: 2001 / EN1731: 2006 

APLICATII: 

Acest produs  în conformitate cu standardele de referinţă, prezinta marcajul CE şi numărul de standardul EN. Standardul  EN 

este obligatoriu, impreuna cu simboluri diferite in functie de domeniul folosit. 

Cresterea robustetii si a inaltimii                  S                              Cresterea robustetii (12m/s) 

Simbolurile pentru viteza particulelor          F                               Impact scazut de energie(45m/s) 

(Lentile si rama)                                               B                                 Impact mediu de energie(120m/s) 

 

În cazul în care simbolurile S, F şi B nu sunt aceleaşi pentru lentile şi rame, atunci nivelul cel mai scăzut ar trebui să fie atribuit 

protecţiei complete a ochilor. Litera T imediat după litera de impact permite o utilizare pentru particule de mare viteză la 

temperaturi extreme . În lipsa literei T, dispozitivul de siguranta  trebuie să fie utilizat la temperatura mediului ambient. 

Simboluri pentru clasa optica:     1    Munca continua 

                                                    2    Munca intermitenta 

Standardele pentru tipul aplicaţiei:                                                                                 Cod       Nuanta: 

(Marcaj) 

EN 166 " Ochelari de protectie / Dispozitiv protectie pentru ochi"                                  -                   - 

EN 170 “ Filtre  Ultraviolete”                                                                              2*        1.2 to 5   

EN 171 “Filtre  Infrarosii ”                                                                                               4*        1.2 to 10  



EN 172 “Filtre pentru protectie solara fara specificatii infrarosii”                                    5         1.1 to 4.1  

EN 172 “Filtre pentru protectie solara cu specificatii infrarosii”                                      6          1.1 to 4.1 

EN 1731” Plasa de protectie si protectia fetei”                                                         -           - 

 

CITITI URMATOARELE:  

CURATIREA SI DEZINFECTIA: acest produs poate fi curăţat sau dezinfectat cu săpun lichid, cu soluţie de curăţat produsele 

optice sau cu o soluţie cu un continut  scăzut de alcool. 

INTRETINEREA: Ca toate celelalte produse de protecţie, durata de viaţă depinde de tipul de utilizare, îngrijire şi întreţinere. 

În cazul în care rama ochelarilor este deteriorata, înlocuiţi întregul articol. Vă recomandăm ca lentilele şi ochelarii de protecţie 

sa fie ţinute într-o cutie adecvata atunci când nu se folosesc. În fiecare caz, produsul trebuie să fie înlocuit după o perioadă de 

utilizare de doi ani. 

ATENTIONARI: Lentilele sparte, zgâriate sau deteriorate trebuie să fie înlocuite cu produse originale. In anumite circumstanţe, 

unele persoane cu pielea extrem de sensibila pot suferi  alergii cauzate de unele materialele care intră în contact cu pielea.  

In acest caz, o bucata de material peste ramele ochelarilor, pentru protectie, va poate ajuta sa treceti peste un eventual pericol 

de alergie. 

INLOCUIREA LENTILELOR: Asigurati-va ca lentilele de schimb sunt identice cu cele originale. 

TRANSPORT: Produsul trebuie transportat in ambalajul original. 

DEPOZITAREA: Depozitarea se face la temperaturi intre 5 si 40˚C; Umiditate mai mica de 90% 

 

Acesti ochelari de protectie, va asigura protectia impotriva luminii si modereaza impactul la pericole, cum ar fi aschiile de 

metal sau lemn, mici particule si scantei. Ochelarii de protectie cu lentile de policarbonat asigura o mai buna protectie decat 

lentilele normale.  

Aceste lentile de policarbonat sunt rezistente  dar ar putea sa se rupa sub actiunea unui impact sever. 

Spargerea sau zgarierea acestor lentile de policarbonat pot reduce semnificant rezistenta la impact. Atunci cand sunt sparte 

sau zgariate si se reduce vizibilitatea, lentilele trebuiesc inlocuite. De asemenea, ramele deteriorate reduc serios capacitatea 

de protectie a ochelarilor si de aceea trebuie inlocuite imediat. 

 

ATENTIONARI 

Nu folositi lentile colorate sau transparente cand sudati sau efectuati alte operatiuni care va expun ochii unor niveluri ridicate 

de radiatii infrarosii. Intotdeauna verificati cu personalul de supraveghere daca se poarta ochelarii de protectie corespunzatori. 

CE EN166 LENTILELE SI RAMELE AU FOST TESTATE SI APROBATE DE CATRE DIN CENTOR&FRANCE INRS. 

ANSI Z87.1 A FOST TESTAT SI APROBAT DE CATRE SGS TAIWAN. 

 

 


