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INDEN ANVENDELSE AF DET PERSONLIGE VÆRNEMIDDEL SKAL BRU-
GEREN:
- Kontrollere, at det er egnet til den tilsigtede brug (ved at læse alle disse 
bemærkninger) og kontrollere, at beskyttelsesglas/linse/skærm ikke er ridset og/
eller revnet og/eller beskadiget på en sådan måde, at det kan påvirke den mekanis-
ke modstandsdygtighedover for stød og/eller korrekt udsyn. I sådanne tilfælde skal
man udskifte de beskadigede beskyttelsesglas.
- Hvis PV-modellen leveres usamlet, skal brugeren samle komponenterne iht.
anvisningerne, som eventuelt leveres separat eller i selve produktindpakningen,
således at det opfylder standarden for ydelsesevne iht. mærkningerne. Hvis PV-
modellen er beregnet til brug med en anden anordning, er sidstnævnte og samlin-
gen af de to dele beskrevet i separate anvisninger.
- Positioner eventuelle aftagelige og/eller justerbare beskyttelsesglas i den 
funktionsdygtige konfiguration, således at de opfylder beskyttelsesbetingelserne
iht.
mærkningerne.
- Tilpas eventuelle justeringsmekanismer. Et PV må ikke kunne bevæge sig
utilsigtet under brug.
- Påfør dig værnemidlet inden eksponering for de risici, som det yder beskyttelse
imod, og brug det i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse iht.
mærkningerne. PV må ikke benyttes af flere brugere, men er specielt beregnet 
til personlig beskyttelse.
Hvis det skulle ske, at værnemidlet beskadiges under brug som følge af stød,
svidning og/eller ætsning, skal det udskiftes. Opbevar potentielt kontamineret PV i 
en egnet beholder – og ikke i den indpakning, det blev leveret i,– og opbevar det
separat fra andre ubeskadigede anordninger, indtil bortskaffelse eller desinficering.
Rengør jævnligt værnemidlet efter brug, og kontroller, at det ikke er beskadiget,
inden det lægges tilbage i emballagen.
Værnemidlet kan altid renses med vand og tørres med en ikke slibende klud. Linser 
med antidugbehandling må kun rengøres med en blød klud.
For desinficering med specialprodukter skal man kontakte Univet S.r.l.
Opbevar ikke kontamineret PV i originalemballagen ved en temperatur på
mellem 5°C og 40°C i tørre omgivelser uden organiske dampe eller slibende
støv i luften. For at begrænse en forringelse af produktets beskyttelsesevne skal
man undgå at udsætte det for varmekilder eller UV-stråling. [OPBEVAR DENNE
BEMÆRKNING SAMMEN MED VÆRNEMIDLET OG ORIGINALEMBALLAGEN].
Opfyldelsen af kravene i direktiv 89/686/EØF er blevet efterprøvet med henvisning
til de gældende klausuler i standarden EN166. Det personlige værnemiddels iden-
tifikationskode fremgår af selve produktindpakningerne.
Det pågældende PV’s beskyttelsesevne er angivet i mærkningerne på produktet
og findes eventuelt også i produktindpakningen. Den tilsigtede brug og fortolknin-
gen af den certificerede beskyttelsesevne fremgår af nedenstående tabeller.
Saml de leverede dele og/eller tilbehør i overensstemmelse med anvisningerne i
brugsanvisningen, som eventuelt følger med den enkelte model. Enhver ændring
på et PV, som ikke er foreskrevet af fabrikanten, ligesom enhver vedligeholdelse
og/eller udskiftning af komponenter, som ikke udføres i overensstemmelse med
de vedlagte anvisninger, medfører forringelse af produktets beskyttelsesevne og
godkendelse. Reservedele fås, hvis foreskrevet, hos Univet S.r.l. Udskiftning af
strukturmæssige dele på produktet skal udføres af Univet S.r.l., hvis det ikke er
illustreret i emballagen eller i en separat bemærkning. Univet S.r.l. forbeholder sig 
retten til at vurdere, om hele produktet skal udskiftes og/eller repareres. Vedligehol-
delse og/eller udskiftning omfatter ikke produkter, der er forringet pga. slitage, ikke
korrekt brug eller beskadigelser.
VIGTIGT
Den tilsigtede brug og beskyttelsesniveauet fremgår også af “Vejledning i valg
og brug” i standarderne EN169, EN170, EN171, samt i tillægget “Brug af solfiltre”
i standarden EN172. Filtrets ydeevne er beskrevet i mærkningerne med et
skalanummer, som er en kombination af koden og graduering forbundet med en
tankestreg; for svejsefiltre findes kun et gradueringsnummer.
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UV-filtre
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2-1,2 2-1,4 2-1,7 2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5
3 3-1,2 3-1,4 3-1,7 3-2 3-2,5 3-3 3-4 3-5

Skala-nummer
Filtre til infrarøde 4

4-1,2 4-1,4 4-1,7 4-2 4-2,5 4-3 4-4 4-5
4-6 4-7 4-8 4-9 4-10

Skala-nummer
Solfiltre til industriel brug

5 5-1,1 5-1,4 5-1,7 5-2 5-2,5 5-3,1 5-4,1

6 6-1,1 6-1,4 6-1,7 6-2 6-2,5 6-3,1 6-4,1

Skala-nummer
Svejsefiltre og tilknyttede 

teknikker
Ingen kode

1,2 1,4 1,7 2 2,5 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

C = Efter koden angiver beskyttelsesglas med en højere farvegenkendelse
(standard EN170)
T = Angiver, at PV er blevet testet for beskyttelse mod højhastighedspartikler ved
ekstreme temperaturer -5 °C og +55 °C (FT, BT eller AT)
HVIS DER IKKE FINDES BOGSTAVET T, MÅ PV KUN ANVENDES MOD
HØJHASTIGHEDSPARTIKLER VED OMGIVENDE TEMPERATUR. (JF.
EN166)
BESKRIVELSE AF PRODUKTETS MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR STØD

Mærkning Anvendelse Beskrivelse Stødende element Slaghastighed

S Alle typer øjenværn Forhøjet styrke Stålkugle Ø 22mm
min. vægtmasse 43g ca. 5,1m/s

Højhastighedspartikler
Mærkning Anvendelse Beskrivelse Stødende element Slaghastighed

F Alle typer øjenværn Lav slagstyrke

Stålkugle
Ø 6mm

vægtmasse 0,86g

45m/s

B
Beskyttelsesbriller 
med visir/maske og 

ansigtsværn
Mellem slagstyrke 120 m/s

A Ansigtsværn Høj slagstyrke 190 m/s

PV’s udløbsdato er relateret til brugsbetingelserne. Hvis man overholder anvi-
sningernevedrørende brug, vedligeholdelse, rengøring og opbevaring, kan
produktet anvendes i mere end 6 måneder fra åbningen af emballagen. Sørg dog
for at udskifte værnemidlet hvert 3. år og før, hvis der er tydelige tegn på slitage.
Oversigt over symboler på brillestel

U Identifikation af fabrikanten: Symbolet U angiver Univet S.r.l.
Standard
Symbol(er) for anvendelsesområde(r) (hvis gældende):
Symbol for forhøjet styrke/modstandsdygtighed over for højhastighedspartikler/ekstreme temperaturer 
(hvis gældende)
Symbol, der angiver, at PV størrelsesmæssigt er beregnet til et lille hoved Symbolet H (hvis gældende)
Nummer for maks. skala for briller – overensstemmende med stel/ramme (hvis gældende)

Beskrivelse af brillestellets beskyttelsesevne/anvendelsesområder angivet på mærkningerne

Mærkning Anvendelsesområde Produktet yder beskyttelse imod

Intet 
symbol Almindelig brug Generelle mekaniske risici og farer ved eksponering for

UV-stråler, synlige stråler, IR-stråler og solstråler

3 Beskyttelse mod væsker sprøjt og stænk

4 Beskyttelse mod store 
støvpartikler Støvpartikler med en størrelse på over 5 micron

5 Beskyttelse mod gas og fine 
støvpartikler Gas, dampe, sprøjt, røg og støv med partikler på under 5 micron

8 Beskyttelse mod Elektrisk lysbue 
fra kortslutning elektrisk lysbue fra kortslutning i elektrisk anlæg

9 Beskyttelse mod Smeltet metal og 
varme emner Sprøjt fra smeltet metal og indtrængen af varme emner

Oversigt over symboler på beskyttelsesglas
Skala nummer (kun for filtre)

U Identifikation af fabrikanten: Symbolet U angiver Univet S.r.l.
Optisk klasse (undtagen ansigtsskærme) Symboler: 1 eller 2 eller 3
Mekanisk styrke: Alt efter klassificeringen S eller F eller B eller A (hvis gældende)
Symbol for beskyttelse mod lysbue fra kortslutning: 8 (hvis beskyttelsen er garanteret)
Symbol for beskyttelse mod smeltet metal og indtrængen af varme emner: 9 (hvis beskyttelsen er garanteret)
Symbol for anti-rids pga. fine partikler: K (hvis beskyttelsen er garanteret)
Symbol for anti-dug virkning: N (hvis beskyttelsen er garanteret)
Symbol for øget refleksion: R (hvis beskyttelsen er garanteret)
Symbol for originalt eller udskiftet linse: ○ for original, s for udskiftet (valgfrit)

MÆRKNING AF PV, HVOR STELLET OG GLASSET ER ÉN ENHED: Komplet
mærkning af separat beskyttelsesglas “-“, reference EN166 og tilhørende symbo-
ler for anvendelsesområder og slagstyrkeniveau
VIGTIGT - MÆRKNINGENS OVERENSSTEMMELSE HVIS BESKYTTEL-
SESGLAS OG STEL IKKE ER KLASSIFICERET ENS MED FX F, B, A ELLER 
FT, BT ELLER AT, skal øjenværnet klassificeres i den lavest rangerende klasse.
MÆRKNING - SPECIFIKATIONER Beskyttelsesglas i optisk klasse 3 er ikke
egnet til intens og længerevarende brug.
Overensstemmelsen af symbolet “8“ for ansigtsskærme omfatter også beskyttel-
sesglas med en minimumtykkelse på 1,4mm og et skala nummer på 2-1,2 eller
3-1,2 – for overensstemmelsen af symbolet 9 skal brillestel og beskyttelsesglas
være mærket 9 sammen med en af symbolerne F, B eller A. For øjenværn mod
højhastighedspartikler placeret oven over beskyttelsesbriller kan overføre stød
og udgøre en fare for brugeren.
Filtre med symbolet er ikke egnet til brug på vej og under kørsel (begræns-
ningen omfatter også filtre med mærkningerne 5-4,1 og 6-4,1)
SPECIFIKATIONER IHT. STANDARDEN EN175
Denne standard gælder PV til beskyttelse af øjne og ansigt under svejsearbejde
og relateret arbejde. Overensstemmende PV’er er udformet til at omfatte
beskyttelsesfiltre med eller uden beskyttelsesbriller/forstærkede okularer, certifi-
ceret iht. Standarderne EN166, EN169 eller EN379.
SPECIFIKATIONER FOR MÆRKNING IHT. STANDARDEN EN175
 Oversigt over symboler på brillestel og ramme

U Identifikation af fabrikanten: Symbolet U angiver Univet S.r.l.
EN175 Henvisning til standarden EN175

Symbol(er) for anvendelsesområde(r) (hvis gældende)
Vægtmasse i gram (valgfrit)

Værnemidlerne må ikke anvendes ved anden type arbejde eller ekspone-
ringsforhold end angivet i mærkningen eller på emballagen. Beskyttelsesglas/fil-
tre i forstærket mineralsk glas kan kun anvendes sammen med passende for-
stærket beskyttelsesglas. Hos særligt følsomme personer kan kontakt med 
PV-materialet give anledning til allergiske reaktioner.

DK           BRUGERVEJLEDNING

I DPI Univet S.r.l. sono certificati da:
- Istituto di Ricerche e Collaudi M.Masini S.r.l. 
via Moscova 11 – 20017 Rho (MI) Italia – Organismo Notificato N°0068
- Certottica Istituto italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Scarl 
Zona Industriale Villanova 32013 Longarone (BL) – Italia – Organismo 
notificato N° 0530
- ECS GmbH  - European Certification Service
Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung 
Laserschutz und Optische Messtechnik 
Hüttfeldstraße 50  73430 Aalen – Germania – Organismo Notificato N°1883

L’evidenza della sorveglianza prevista dalla Dir.89/686/CEE per i DPI di IIIA 

categoria è data  dall’apposizione del No identificativo dell’Organismo No-
tificato che ha certificato il prodotto a nome Univet s.r.l. Indicazioni relative 
a tale organismo sono espresse nella Dichiarazione di Conformità CE che 
può essere richiesta ad Univet S.r.l.

Univet S.r.l. PPE are certified by/Les EPI d’UNIVET s.r.l. 
sont certifiés par/Los EPI de Univet s.r.l están certifica-
dos por/Univet s.r.l PSA zertifiziert durch/Univet Ltda. EPI 
são certificados por/Univet s.r.l. PBM zijn gecertificeerd 
door/Univet s.r.l. værnemidler er certificeret af/Univet 
s.r.l. PPE er autorisert av/Personlig skyddsutrustning 
från Univet s.r.l. certifieras av/Univet s.r.l. henkilönsuojai-
met on sertifioinut/Az Univet s.r.l. Védőfelszerelések hite-
lesítését végezte/ЛПС на Univet s.r.l. са сертифицирани 
от/Tvrtku Univet s.r.l. PPE certificirala je/ Τα ΜΑΠ της  
Univet s.r.l.  είναι πιστοποιημένα από/Sprzęt ochronny 
UNIVET S.r.l. jest certyfikowany przez/OOP od firmy Uni-
vet s.r.l. jsou certifikovány/Opremo OZO proizvajalca Uni-
vet s.r.l. je certificirana pri/ЗІЗ компанії Univet S.r.l. 
мають сертифікацію/EIP-urile Univet Srl sunt certificate 
de către/OOP Univet sú certifikované/СИЗ Univet s.r.l. 
сертифицированы/Univet s.r.l KKE tarafından 
onaylanmıştır/من الشخصية  الحماية  من .Univet s.r.l معدات  / معتمدة 
Univet s.r.l. のPPが次の組織から認証されました :
- Istituto di Ricerche e Collaudi M.Masini S.r.l. 
via Moscova 11 – 20017 Rho (MI) Italy – Notified Body N°0068
- Certottica Istituto italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Scarl 
Zona Industriale Villanova 32013 Longarone (BL) – Italy – Notified Body 
N° 0530
- ECS GmbH  - European Certification Service
Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung 
Laserschutz und Optische Messtechnik 
Hüttfeldstraße 50  73430 Aalen – Germany – Notified Body N°1883

Evidence of monitoring required by 89/686/EEC Dir. for category III PPE  
is provided by affixing the identification number of the notified body which  
certified the product in the name of Univet s.r.l. Specification relating to such 
a notified body are expressed in the EC Declaration of Conformity which 
can be requested to Univet S.r.l. 

USER INSTRUCTION
Information relating to PPE
(Personal Protective Equipment) 
according to the provisions of
directive 89/686/EEC and to the
standards herein mentioned:

ISTRUZIONI D’USO
Informazioni relative ai DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale) 
secondo le disposizioni della direttiva 
89/686/CEE e delle norme citate:

23
00

17
0/I

T 
Re

v.0
6 d

el 
10

/10
/20

17




