
W9605XX00

COVER
EYE SHIELD

POPIS

Verze: 04/2019

Ochranný oční štít vhodný pro použití v průmyslu a stavebnictví. Splňuje 
normu EN 166 1 F. Jeho hlavním účelem je chránit uživatele před rychle se 
pohybujícími částicemi. Štít je kompatibilní s přilbami Singing Rock typu 
FLASH. Nelze použít samostatně, nebo s jinými přilbami.

Značení

Výška
100 mm

Součástí je textilní obal

Odolný polohovací mechanis-
mus se dvěma pozicemi

Vroubkovaný šroub pro snad-
nou manipulaci

Robustní tělo štítu s vynikajícím 
optickým výkonem a tloušťkou 
2,25 mm

info@singingrock.com
www.singingrock.com

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI 

NORMY VLASTNOSTI

Splňuje EN 166 /  1  / F

I...  Optická kvalita 1. třídy
F... Zvýšená odolnost proti rychle létajícím částicím
– Štít je čirý a neposkytuje žádnou ochranu proti UV záření 

Pracovní pozice Přepravní poziceFilm proti poškrábání

záruka100 g

ROKY



PŘILBY KOMPATIBILNÍ SE ŠTÍTEM

ÚDRŽBA
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POZNÁMKY

Životnost tohoto výrobku závisí na frekvenci a prostředí, ve kterém se 
používá. Bez zohlednění opotřebení nebo mechanického poškození a 
v souladu s podmínkami uvedenými v návodu k použití může být tento 
výrobek použit 10 let od data výroby.

Při prvním použití však může dojít k mechanickému poškození, které 
může omezit životnost těchto výrobků pouze na první použití.
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POZNÁMKY

-30 / +50 °C

min max 30 °C 30 °C
UV

čtěte
návod

praní sušení chraňte 
před UV

chraňte před
chemikáliemi

BARVYTYP HELMY NORMY

-10 °C
min.

50 kgFLASH Aero        1015

FLASH Acces 1015

      EN 397
            1015FLASH Industry

–30 °C
min.

50 kg
440 V

a. c.

min. 15 kg
max. 25 kg

440 V
a. c. –30 °C

EN 397
EN 12492

MATERIALS
version: 2/2019W9601XXXX

   2 % Nuts        - Brass  

  4 % Holders  - POM
92 % Shield     - PC 

   2 % Screws  - PA6 
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MATERIALS
version: 2/2019W9601XXXX

   2 % Nuts        - Brass  

  4 % Holders  - POM
92 % Shield     - PC 

   2 % Screws  - PA6 

92 %  Štít  – PC
  4 %  Držáky  – POM
  2 %  Šrouby – PA6
  2 %  Matky  – mosaz


