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Produktbeskrivning:  

Visiiri Visor Pro Elite 2 00905267 ja 2S 009052676 

Syftet med engångsvisir, Visor Pro Elite 2 / 2S, är att förhindra att flytande droppar och stänkar från framsidan kommer in i 
användarens ansikte. Visiret täcker hakan, munnen, näsan och ögonen. Visiret är avsett att användas till exempel av vårdpersonal, 
butikspersonal, matleverans och tillverkning, hemsjukvård och consumer. Visiret kan användas tillsammans med glasögon. 

Visiret uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425. 

Visiret uppfyller kraven i standard EN 166: 2001 (förutom paragraf 7.1.5.2) Personligt ögonskydd. Specifikationer.  

7.  Det anmälda organet SATRA Technology Europe Ltd nro 2777, in Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin har utfört 
EU-typkontrollen (modul B) och utfärdat EU-typintyget (2777/20191-01/E00-00). 

EU-försäkran om överensstämmelse är tillgängligt från adress https://www.screentec.com/quality/ 

Bruksanvisning: 

1. Ta ut visir från packningen 
2. Tänja gummiband med handen 
3. Placera visiret på ansiktet kudde mot panna 
4. Placera gummiband på andrasidan av huvudet 
5. Placera visir så att de täcker käken, munnen, näsan och ögonen 

 

     
1.                                    2.             3., 4. och 5. 

Se till att:  

 Visir kan användas med glasögonen  
 Visir är engångs produkt  
 Vid behov ska andra kroppsskydd användas, t.ex. andningsskydd, skyddshandskar och skyddskläder. Se till att visiret är 

lämpligt för jobbet och att skydden som används tillsammans inte stör varandras säkra användning. 
 Byt ut visiret mot ett nytt och kassera det gamla om det är repat eller på annat sätt skadat under användning.. 
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Varningar: 

 Visir formar INTE ett tät skydd för ansiktet 
 Visir skyddar INTE mot flytande droppar från sidorna 
 Visir skyddar INTE mot aerosol  
 Visir skyddar INTE mot biologiska faror  
 Visir skyddar INTE mot starka syror, basar eller alkoholer 
 Visir är INTE slå hållbar 
 Visir fördrar INTE het vatten 
 Visir skyddar INTE mot öppen eld eller gnistor 
 Kom alltid ihåg att ingen personlig skyddsutrustning kan ge fullt skydd och att försiktighet alltid måste iakttas när du utför 

en aktivitet som använder ett visir. Använd aldrig detta visir för att skydda mot andra faror som produkten inte har 
designats eller testats för. 

 Delar av visiret som kommer i kontakt med huden kan orsaka allergiska reaktioner. I så fall, sluta använda och sök läkare. 

Lagring:  

5 stycken av produkten är förpackade i en påse som skyddar dem från damm. 

Produkt är rekommenderad att förvara i normal rumstemperatur och -fuktighet (+15 - +25 °C, RH < 50 %), skyddad från ljus. 

OBS! Produktens hållbarhet 3 år från tillverkningsdatum (tillverkningstid i transportförpackningen för produkten vvåå). 

Underhåll: 

Visor Pro Elite 2 00905267 och 2S 009052676 är engångsbruk. Rengöring eller underhåll rekommenderas inte. 

Avfallshantering:  

Visir Pro Elite 2 00905267 och 2S 009052676 visir kasseras med energiavfall. 

Tekniska detaljer: 

Storlek En storlek passar alla 

 

Material av visirs gummiband Vävd gummiband med obelagt gummi (OBS. 
INTE latex-fritt) 

Bredd av visirs gummiband  30 mm 
Material av kudde Skumplast. Inga allergi orsakande, flyktiga 

redienser.  Material dammas ej.  
Tjocklek av kudde 41 mm 
Längd av kudde 370 mm 
Färg av kudde Kan varieras 
Material av visirs plast Klar PET-film 
Bredd av visirs plast 410 mm 
Höjd av visirs plast Visor Pro Elite 2 00905267 280 mm 

Visor Pro Elite 2S 009052676 230 mm 
Tjocklek av visirs plast 0,325 mm 
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Märkningar på visiret och i produktlådan och förklaring av markeringarna: 

Tillverkares logo:  

Kontakt info: www.screentec.com 
info@screentec.com 

Produktnamn: Visor Pro Elite 2 00905267 eller  
Visor Pro Elite 2S 009052676  

Okular märkning: Scr 1 S - EN 166 3 S var: 
Tillverkare: Scr 
Standardnummer: EN 166 
Optisk klass:   1 
Identifiering av vätskor: 3 (vätskor) 
Ytterligare styrksymbol: S 

 

CE-märkning och tillämplig standard: 
 

 

Produkten är engångsbruk 
 

Läs bruksanvisningen 
 

Lagring 
+15 - +25 °C, RH < 50 %  

 

Om du har frågor om visiren eller bruksanvisningen, ta kontakt för tillverkare: 

Screentec Oy 

Konekuja 2 

90620 Oulu 

FINLAND 

p. +358 8 561 2000 

info@screentec.com 

  

CAT II EN 166:2001 

CAT II EN 166:2001 


