
- 

Να βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται (διαβάστε

φανός/η οθόνη δεν έχουν γρατσουνιές και/ή ραγίσματα ή ατέλειες που να επηρεάσουν
αρνητικά την ανθεκτικότητα σε χτυπήματα και/ή την ορθή παρατήρηση. Αν κριθεί
απαραίτητο, αντικαταστήστε στο κατεστραμμένο προσοφθάλμιο.
-Σε περίπτωση που τα μέσα ατομικής προστασίας που παρέχονται δεν είναι
συναρμολογημένα, ο χρήστης πρέπει να συναρμολογήσει τα συστατικά μέρη συμφώνα
με τις οδηγίες που βρίσκονται κάτω απο το χωριστό κάλυμμα η περιέχονται στη
συσκευασία και να βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που ορίζονται από
την σήμανση. Αν το παρόν μέσο ατομικής προστασίας προορίζεται για χρήση σε
συνδυασμό με άλλη συσκευή, τότε η τελευταία και ο συνδυασμός των δύο θα πρέπει να

σύμφωνα με τη σήμανση.
-Προσαρμόστε τα ρυθμιζόμενα συστήματα. Τα μέσα ατομικής προστασίας δεν πρέπει
να μετακινηθούν από αστοχία κατά την χρήση.
-Φορέστε τα μέσα ατομικής προστασίας πριν την έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες
από τις όποιες προορίζονται να σας προφυλάξουν. Χρησιμοποιήστε τα μόνο για την
ενδεδειγμένη χρήση ως υποδεικνύεται από τις σημάνσεις.
Τα μέσα ατομικής προστασίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από πολλούς
χρήστες αλλά είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για την ατομική προστασία.
Σε περίπτωση που κατά τη χρήση υποστεί βλάβη το μέσο ατομικής προστασίας
ως αποτέλεσμα πρόσκρουσης, καύσης και/ή έκθεσης σε διάβρωση, θα πρέπει να
αντικατασταθεί.
Αποθηκεύστε τα πιθανώς μολυσμένα μέσα ατομικής προστασίας σε ειδικό περιέκτη
διαφορετικό από τη συσκευασία παροχής και διατηρήστε τα μακριά από άλλες
συσκευές μέχρι την απόρριψη ή την απολύμανσή τους. Καθαρίστε τακτικά τα μέσα
ατομικής προστασίας κάθε φορά μετά τη χρήση πριν τα επανατοποθετήσετε στη
συσκευασία και βεβαιωθείτε για την καλή κατάσταση των συστατικών μερών τους.
Τα μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να καθαριστούν με νερό και στεγνώνουν
με ένα μαλακό, μη λειαντικό πανί. Οι φακοί με αντιθαμβωτική επικάλυψη πρέπει να
καθαρίζονται μόνο με ένα μαλακό πανί. Για απολύμανση με προϊόντα, συμβουλευτείτε
τη Univet S.r.l.
Αποθηκεύστε τα μη-μολυσμένα μέσα ατομικής προστασίας στην αρχική τους
συσκευασία και σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 40°C σε στεγνό μέρος όπου δεν
υπάρχουν οργανικοί ατμοί η λειαντικές ύλες. Για την αποφυγή μείωσης των επιδόσεων
του προϊόντος, αποφύγετε την έκθεση σε πηγές θερμότητας ή ακτινοβολία UV.
[ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ ΜΈΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΉΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ]
Έχει ελεγχθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ και τους
όρους που προβλέπονται από το Πρότυπο EN166. Ο κωδικός ταυτοποίησης του μέσου
ατομικής προστασίας εμφανίζεται στη συσκευασία.
Οι επιδόσεις του κάθε μέσου ατομικής προστασίας εκφράζονται από τη σήμανση
που βρίσκεται επί του προϊόντος και επαναλαμβάνεται στη συσκευασία αν αυτό
κριθεί απαραίτητο – οι τομείς χρήσης και ερμηνείας των πιστοποιημένων επιδόσεων
φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες.
Συναρμολογήστε τα συστατικά ή/και τα παρεχόμενα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας
οποιοδήποτε εγχειρίδιο του χειριστή παρέχεται με τα μοντέλα. Οποιεσδήποτε αλλαγές
γίνονται στο μέσο ατομικής προστασίας, που δεν γίνονται από τον κατασκευαστή,
και οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης ή/και αντικατάστασης που δεν εκτελείται
σύμφωνα με τις συνημμένες σημειώσεις, θα οδηγήσουν στην ακύρωση των επιδόσεων
και της νομιμοποίησης των προϊόντων. Οποιαδήποτε ανταλλακτικά μπορούν να
ληφθούν από τη Univet S.R.L.. Η αντικατάσταση των δομικών τμημάτων των προϊόντων,
εκτός αν διευκρινίζεται στη συσκευασία ή σε χωριστές σημειώσεις, θα γίνει από τη
Univet S.R.L. που διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει όσον αφορά στην πλήρη
αντικατάσταση ή/και την επισκευή του αντικειμένου. Τα αντικείμενα που επηρεάζονται
από την φθορά χρήσης που δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές ή που δέχονται
παρεμβάσεις τρίτων θα αποκλειστούν από τη συντήρηση ή/και την αντικατάσταση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η προτεινόμενη χρήση και οι επιδόσεις στα πλαίσια της προστασίας συνάγονται από
τις “Οδηγίες επιλογής και χρήσης” στα Πρότυπα EN169, EN170, EN171 καθώς και στο
παράρτημα “Χρήση ηλιακών φίλτρων” του Προτύπου EN172. Κάθε επίδοση φίλτρου
περιγράφεται από τη σήμανση με αριθμό κλίμακας ως συνδυασμός του κωδικού και
του αριθμού διαβάθμισης ενωμένων με μια παύλα: τα φίλτρα συγκόλλησης έχουν μόνο
αριθμό διαβάθμισης.  

Αρ. κλίμακας
Φίλτρα υπεριωδών

ΑΡ
ΙΘ

ΜΟ
Σ 

ΚΩ
ΔΙ

ΚΟ
Υ 2

ΑΡ
ΙΘ

ΜΟ
Σ 

ΚΛ
ΙΜ

ΑΚ
ΑΣ

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

Αρ. κλίμακας Φίλτρα 
υπέρυθρων 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

Αρ. κλίμακας
Ηλιακά φίλτρα για
βιομηχανική χρήση

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

Αρ. κλίμακας
Φίλτρα συγκόλλησης και

σχετικών μεθόδων

Δεν υπάρχει
κωδικός

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

14 15 16
C = μετά τον κωδικό, αναφέρεται σε εξοπλισμό ματιών με ικανότητα αναγνώρισης
εντονότερων χρωμάτων (Πρότυπο EN170)
T = αναφέρεται σε μέσα ατομικής προστασίας που έχουν ελεγχθεί για προστασία από
σωματίδια που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα σε ακραίες θερμοκρασίες από -5°C ως
+55°C (FT ή BT ή AT)
Αν η συσκευή δεν φέρει το γράμμα t, πρέπει μόνο να χρησιμοποιείται για προστασία
από σωματίδια που κινούνται με υψηλές ταχύτητες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
(RE: EN166)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ 

Σήμανση Εφαρμογή Ορισμός Στοιχείο πρόσκρουσης Ταχύτητα πρόσκρουσης

S
Όλοι οι τύποι 

προστατευτικού 
εξοπλισμού για τα

Αυξημένη αντοχή Ατσάλινη σφαίρα 
Ø 22mm ελάχιστο 

βάρος 43g
περίπου 5,1m/s

Σωματίδια που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα
Σήμανση Εφαρμογή Ορισμός Στοιχείο πρόσκρουσης Ταχύτητα πρόσκρουσης

F
Όλοι οι τύποι 

προστατευτικού 
εξοπλισμού για τα μάτια 

Πρόσκρουση χαμηλής 
ενέργειας

Ατσάλινη σφαίρα 
Ø 6mm

βάρος 0.86g

45m/s

B
Εξοπλισμός προστασίας 

ματιών με μάσκα και 
προστατευτικό 

Πρόσκρουση μέσης 
ενέργειας 120 m/s

A Προστατευτικά 
προσώπου

Πρόσκρουση υψηλής 
ενέργειας 190 m/s

Η ημερομηνία λήξης των μέσων ατομικής προστασίας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης.
Αν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης, καθαρισμού και αποθήκευσης των μέσων
ατομικής προστασίας, ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από έξι
μήνες από την ημερομηνία που θα ανοιχθεί η συσκευασία. Σε κάθε περίπτωση,
αντικαταστήστε τα μέσα ατομικής προστασίας κάθε 3 χρόνια ή και νωρίτερα αν
υπάρχουν ενδείξεις φθοράς.
Σειρά αναπαράστασης των συμβόλων σήμανσης του πλαισίου

U Προσδιορισμός Κατασκευαστή Το σύμβολο U αναφέρεται στην Univet s.r.l.

Σταθερός αριθμός

Σύμβολο/α για σχετικούς τομείς χρήσεις

Σύμβολο αυξημένης αντοχής/ανθεκτικότητας ενάντια σε σωματίδια υψηλών ταχυτήτων/ακραίες θερμοκρασίες 
(αν ισχύει)

Σύμβολο που δείχνει ότι το συγκεκριμένο μέσο ατομικής προστασίας προορίζεται λόγω διαστάσεων για χρήση 
από άτομο με μικρό κεφάλι  Σύμβολο H (αν ισχύει)
Μέγιστοι αριθμοί κλίμακας για προστατευτικό εξοπλισμό ματιών – συμβατό με σκελετό/δομή στήριξης 
(αν ισχύει) 

Περιγραφή επιδόσεων / τομέων χρήσης όπως εκφράζονται από τη Σήμανση
Σήμανση Τύπος χρήσης Αντικείμενα από τα οποία παρέχει προστασία το προϊόν

Χωρίς 
σύμβολο  βασική χρήση Μηχανικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι που προκύπτουν από έκθεση σε 

υπεριώδεις ακτίνες, ορατές υπέρυθρες και τον ήλιο

3 Προστασία από υγρά Υγρό σε σπρέι ή σταγονίδια

4 Προστασία από μεγάλα 
σωματίδια σκόνης  Σωματίδια σκόνης μεγαλύτερα από 5 microns

5 Προστασία από αέρια και μικρά 
σωματίδια σκόνης

Αέρια, ατμός, σπρέι, καπνός και σωματίδια σκόνης μικρότερα 
από 5 microns

8   Προστασία από ηλεκτρικό τόξο, 
κλειστό κύκλωμα Ηλεκτρικό τόξο οφειλόμενο σε κλειστό κύκλωμα στο ηλεκτρικό σύστημα 

9 Προστασία από λιωμένα μέταλλα 
και πυρακτωμένα στερεά Σπρέι λιωμένων μετάλλων και διείσδυση πυρακτωμένων στερεών 

Σειρά αναπαράστασης των συμβόλων σήμανσης του προσοφθάλμιου
Αρ. κλίμακας (μόνο για φίλτρα)

U Προσδιορισμός Κατασκευαστή Το σύμβολο U αναφέρεται στην Univet s.r.l.
Οπτική κατηγορία (εξαιρούνται τα προστατευτικά κάλυψης) Σύμβολα: 1 ή
Σύμβολο μηχανικής ισχύς Ανάλογα με την περίπτωση S ή F ή B ή A (αν ισχύει)
Σύμβολο αντίστασης σε ηλεκτρικό τόξο από κλειστό κύκλωμα 8 (αν είναι εγγυημένες οι επιδόσεις)
Σύμβολο μη συγκόλλησης λιωμένου μετάλλου και αντίστασης στη διείσδυση πυρακτωμένων στερεών 9 
(αν είναι εγγυημένες οι επιδόσεις)

Σύμβολο αντίστασης στη φθορά επιφανειών που προκαλείται από μικρά σωματίδια K (αν είναι 
εγγυημένες οι επιδόσεις)
Σύμβολο αντίστασης στη θάμβωση των προσοφθάλμιων N (αν είναι εγγυημένες οι επιδόσεις)
Σύμβολο αυξημένης ανάκλασης R (αν είναι εγγυημένες οι επιδόσεις)
Σύμβολο αρχικού ή υποκατάστατου προσοφθάλμιου  ○ αρχικό s υποκατάστατο (προαιρετικό)

ΣΉΜΑΝΣΗ ΜΈΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΑ ΟΠΟΊΑ ΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ ΕΊΝΑΙ ΕΝΙΑΊΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ:
Πλήρης σήμανση προσοφθάλμιου“-“ αμε διαχωρισμό, σύμφωνα με το πρότυπο EN166
και σχετικά σύμβολα για τομείς χρήσης και επίπεδα πρόσκρουσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΉΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ
ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΎΣ ΕΊΤΕ ΕΊΝΑΙ F, B, A Ή FT, BT Ή AT, ΤΟ
ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΉΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΦΘΆΛΜΙΑ 
ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3 ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ Ή ΦΤΙΑΓΜΈΝΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΈΝΗ ΧΡΉΣΗ.
ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΜΕ ΤΟ ΣΎΜΒΟΛΟ “8“ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΌΠΡΟΣΏΠΟΥ ΥΠΟΝΟΕΊ
ΠΡΟΣΟΦΘΆΛΜΙΑ ΜΕ ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΠΆΧΟΣ 1.4mm ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΊΜΑΚΑ 2-1.2 Ή 3-1.2
– ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΜΕ ΤΟ ΣΎΜΒΟΛΟ 9, ΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΦΘΆΛΜΙΟ ΘΑ
ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΣΉΜΑΝΣΗ 9 ΚΑΙ ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΣΎΜΒΟΛΑ F, B Ή A. ΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΆ ΜΑΤΙΏΝ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΕ ΣΩΜΑΤΊΔΙΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΎΝΤΑΙ ΜΕ ΥΨΗΛΈΣ
ΤΑΧΎΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΜΕΤΑΔΏΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΌΣΚΡΟΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΈΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΟΥΝ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΈΡΟΝΤΑ.
Τα φίλτρα με το σύμβολο  δεν είναι κατάλληλα για χρήση κατά την οδήγηση (οι
ίδιοι περιορισμοί εφαρμόζονται και σε φίλτρα με Σήμανση 5-4.1 και 6-4.1)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ EN175
Το παρόν πρότυπο αναφέρεται στα μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο και τα
μάτια κατά τη συγκόλληση και σχετικές διαδικασίες. Το συμμορφούμενο πρότυπο είναι
σχεδιασμένο έτσι ώστε να περιλαμβάνει φίλτρα προστασίας με ή χωρίς προστατευτικά/
ενισχυμένα προσοφθάλμια, πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Πρότυπα EN166, EN169
ή EN379.
ΣΉΜΑΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ EN175 
Σειρά αναπαράστασης των συμβόλων σήμανσης πλαισίου και σκελετού

U Προσδιορισμός Κατασκευαστή Το σύμβολο U αναφέρεται στην Univet s.r.l.
EN175 Αναφορά στο Πρότυπο EN 175 

Σύμβολο/α για τομείς χρήσης (αν ισχύει)
Βάρος σε γραμμάρια (προαιρετικό)

τα μέσα ατομικής προστασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πλαίσιο και
συνθήκες έκθεσης διαφορετικές από αυτές που ορίζει η σήμανση ή οι ενδείξεις στη
συσκευασία.
Τα προστατευτικά ματιών / φίλτρα που είναι φτιαγμένα από ενισχυμένο μεταλλικό
γυαλί μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με επαρκώς ενισχυμένο εξοπλισμό
ματιών.
Σε περίπτωση ατόμων με ευαισθησία, η επαφή με τα προϊόντα κατασκευής των μέσων
ατομικής προστασίας θα μπορούσε να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/
Fabricante/Hersteller/Fabricante/
Fabrikant/Fabrikant/Produsenten/
Tillverkare/Valmistaja/ Gyártó/
Производител/Proizvođač/ 
Κατασκευαστής/Producent/Výrobce/ 
Proizvajalec/Виробник/Producător/Výrob-
ca/Производитель/Üretici/
: 製造元 / الشركة المصنّعة

Univet S.r.l. 
Via Giovanni Prati, 87
25086 Rezzato (BS) - Italy
www.univet.it 
info@univet.it

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. 

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

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