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PRZYŁBICA comfort light
 

Cena: 41,33 PLN

Opis słownikowy

Producent

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Przyłbica ochronna Comfort Light zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, chroni przed działaniem
mało szkodliwych czynników mechanicznych. Oprawka została skonstruowana tak, aby mogły używać jej osoby pracujące w okularach
korekcyjnych!

Zalety:
-Doskonała ochrona i wygoda podczas pracy dla każdego użytkownika.
-Wygodna i elastyczna oprawka zapewniająca szerokie pole widzenia, nie krępująca swobody ruchów.
-Nowoczesny design.
-Ergonomiczny kształt.
--Niska waga.
-Wysoka wytrzymałość na złamania.
-Elastyczna, nie uciskająca głowy i łatwo dopasowująca się do twarzy oprawka.
-Lekkie plastikowe zaczepy pozwalające na szybką wymianę folii.
-Komplet folii wymiennych (4 sztuki folii antystatycznych COMFORT LIGHT o grubości 0,175 mm) w każdym zestawie.
-Stabilne i bezpieczne opakowanie.
-Oprawka została skonstruowana tak, aby mogły używać jej osoby pracujące w okularach korekcyjnych.
-Folie mają najwyższy parametr przezroczystości – 99,75%.
-Możliwość mycia folii.
-Wysoka jakość zastosowanych tworzyw sprawia, że cała Przyłbica jest ekstremalnie wytrzymała, a jednocześnie bardzo lekka.
-Przyłbica nie stanowi dodatkowego obciążenia głowy i kręgosłupa podczas wielogodzinnej pracy.
-Najwyższa jakość tego produktu idzie w parze z niską ceną na rynku.
-Wymiary: Szerokość 24cm, Wysokość 17cm
-Spełnia wymagania normy PN-EN 166:2005 w zakresie:
• współczynnika przepuszczania światła (p. 7.1.2.2.1)
• sferycznej mocy optycznej (p. 7.1.2.1.2 dla 1 klasy wykonania optycznego)
• astygmatyzmu (p. 7.1.2.1.2 dla 1 klasy wykonania optycznego)
• różnicy mocy pryzmatycznych (p. 7.1.2.1.2)
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 • pola widzenia (p. 7.1.1)
• ochrony bocznej (p. 7.2.8)
• ochrony przed rozbryzgami cieczy (p. 7.2.4)

Sposób mocowania:
Delikatnie wyjąć folię, unikając zabrudzenia i zarysowania. Umieścić szersze końce arkusza folii w uchwytach po bokach oprawki
okularowej.
Mocować folię, gdy oprawka jest rozłożona.
Wysokość oraz odchylenie folii można regulować indywidualnie.
Nie należy składać oprawki z zamocowaną folią, przed złożeniem folię należy wypiąć.

Konserwacja:
Po zabrudzeniu wypiąć folię z oprawki, myć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Nie
wycierać.
Pozwala to na zachowanie dobrej przejrzystości Przyłbicy Ochronnej umożliwiającej bezpieczną pracę. Folię można użyć ponownie.
Zaleca się dezynfekcję oprawki.
W przypadku pojawienia się na folii zarysowań lub zmatowienia, będącego wynikiem zużycia – folię należy wyrzucić i użyć kolejnego
arkusza.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje użycia wyrobu niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.

Uwaga!
Oprawki wykonane są z materiału termoplastycznego, można je więc dogiąć i modelować według indywidualnych potrzeb po zanurzeniu
w gorącej wodzie.
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