
 
BRUKSANVISNING 

 

LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN VISIRET ANVÄNDS 

 
 

Gäller för produkter: 1148 Disposable Face Shields with Headband 
   
Tillverkare: Premium Plus (Dongguan) Limited 

 No. 1 Industrial Area, 
Tutang, Changping, 
Dongguan, Guangdong, 
People's Republic of China 

Anmält organ: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business 
Park, Clonee, D15YN2P. Republic of Ireland (Notified Body 2777).  

UK Approved body: Module B and C2 - SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, 
Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, U.K. (AB0321). 

Declaration of conformity: www.premiumplushk.com 

 

Denna produkt klassas som kategori III personlig skyddsutrustning (PPE) enligt den europeiska PPE-förordningen (EU) 2016/425 och 

följer denna förordning utifrån testning enligt harmoniserad europeisk standard EN 166:2001 (se nedan). 

 
Denna produkt är utformad för att ge ett visst skydd mot kontakt med luftburna droppar som kan utgöra en biologisk fara. 

Men kom alltid ihåg att ingen personlig skyddsutrustning kan ge fullt skydd, och försiktighet måste alltid vidtas när du utsätts 

för risk. Använd aldrig detta visir som skydd mot andra faror eller risker än de som produkten är designad för eller testad mot. 

 
PRESTANDA OCH BEGRÄNSNINGAR VID ANVÄNDNING – Dessa produkter har blivit testade enligt EN 166: 2001 Avsnitt: 6 ¦ Design; 

7.1.1 ¦ Synfält; 7.1.2.1 ¦ Brytningsförmåga; 7.1.2.2 ¦ Transmittans; 7.1.2.3 ¦ Diffusion av ljus; 7.1.3 ¦ Materialkvalitet; 7.1.4.2 ¦ Ökad 

robusthet; 7.1.5.1 ¦ Stabilitet vid förhöjd temperatur; 7.1.7 ¦ Motstånd mot antändning;7.2.4 ¦ Droppar och stänk av vätskor 

 
MONTERING OCH STORLEKSANPASSNING –   

1148 För personligt skydd mot droppar och stänk 
1. Ta bort skyddsfilmen från båda sidor av skärmen före användning. 
2. Anpassa visiret på huvudet genom att justera pannbandet så att det sitter bekvämt och säkert på plats. 
3. Ta av och kassera produkten efter använding i enlighet med lokalt gällande riktlinjer. 

Varning: Pannbandet innehåller naturligt förekommande latex som täckts med polyester, vilket kan orsaka reaktioner 
hos användare med känslighet mot latex/gummi. 

 
MONTERING OCH STORLEK - Denna produkt är utformad i en storlek som är avsedd för alla. Använd endast produkter av lämplig 
storlek som är korrekt justerade. Produkter som har för lös passform sitter inte på plats och de som sitter för hårt kommer att vara 
obekväma. Så här tar du på och av produkten: 

1148 Montera ansiktsskyddet på huvudet, justera huvudbandets position så att det sitter bekvämt och säkert på huvudet. 

 

KOMPABILITET– För att optimera skyddet är det nödvändigt att använda dessa produkter med lämpliga handskar/rockar/masker. I detta 

fall, innan du utför riskrelaterat arbete, kontakta din leverantör eller chef för att säkerställa att alla dina skyddsprodukter är kompatibla 

och lämpliga för arbetet. Varning - Delar av visiret som kommer i kontakt med din hud kan leda till allergiska reaktioner. Avbryt i så fall 

användningen och kontakta läkare. 

 
LAGRING OCH TRANSPORT – Förvara visiret i ett väl ventilerat mörkt utrymme i skydd från extrema temperaturer och direkt solljus när 

det ej används. Placera ej tunga föremål ovanpå det. 

 
HÅLLBARHET – Visiret har en hållbarhetstid på 3 år. Livslängden beror på användningsförhållandena, men visiret ska kasseras och 

bytas ut om det är hårt repat eller skadat på något sätt som förhindrar säker användning. 

 
REPARATION – Om skärmarna eller bågen skadas ger den INTE optimalt skydd och bör genast bytas ut. Utbytes-skärmar har 

produktkod 1146. Använd aldrig skadade produkter. 

   

RENGÖRING - Endast för engångsbruk. Kassera och byt ut efter varje användning.   
 

Premium Plus (Dongguan) Ltd. 
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