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Visir – Styckpackat, art. nr. 1999903455 + 1999903461 
CE-märkt 
 
  
 
 
 
 
Beskrivning: 

Flergångsvisir utformat för att skydda användarens ögon, näsa och mun från stänk, spray och skvätt från vätskor. Det 
transparenta PET-visiret innehåller antifog för att bibehålla klar och tydlig sikt. Det täcker ansiktet i 180 grader och är tillräckligt 
långt för att täcka ansiktet från panna till haka. Visiret är förpackat i en PE-påse med huvudfäste, silikonfäste och tre 
transparenta PET-visir. Användaren har därmed möjlighet att byta PET-visiret vid behov. Visiret kan tack vare huvudfästets 
konstruktion fällas upp från ansiktet, vid behov. 
 

Användarinstruktion: 

Ta fram visiret. Klicka fast skärmen på det blå huvudfästet. OBS! Börja med att fästa skärmen under fliken på ena sidan, arbeta 
längs med det blå huvudfästet för att avslutningsvis fästa under fliken på andra sidan. Montera därefter fast silikonfästet på 
varje sida av huvudfästet för att passa huvudstorleken. 
Håll visiret framför ansiktet och dra visiret över huvudet.  
 
CE and Standarder 

Produkten är utformad och testad enligt krav ställda i PPE EU 2016/425 som kategori II PPE och applicerbara delar av 
standarden EN166:2001 (optisk klass 1).  
Visiret är CE-klassat och märkt på det blå huvudfästet.   
 
Rengöring 

Visiret kan rengöras med önskvärt rengörings- eller desinfektionsmedel. För att skydda användarens ögon – ta av visiret innan 
rengöring.  
 

Förvaring, hållbarhet och avfallshantering: 

Förvaring: Förvara i rent, torrt utrymme för att undvika damm, repor och onödigt användande. Undvik direkt solljus och 
temperaturer över 30 grader eller under 5 grader Celsius. 
 

Hållbarhet oöppnad: 2 år 
 

Avfallshantering: Ytteremballage kan återvinnas som wellpapp och innerpåsen som mjukplast (PE). Visiret kasseras som 
brännbart avfall.  
 

Art. Nr.  Produkt Ursprungsland Eand kod styck 
 
EAN kod Enhet per cll Enhet per pall 

1999903455 Visir – Styckpackat  Turkiet 5703538446306 5703538446313 100 1600 

1999903461 Visir – Styckpackat Turkiet 5703538446320 5703538446320 5  900 
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