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Nämä kasvosuojat on määritetty riskiluokka 2 henkilönsuojainvaatimusten Euroopan 
Komission Henkilösuojainasetuksen 2020/403 maaliskuu 2020 COVID-19 pandemian 
mukaisesti. 

 
Kaikki vaatimustenmukaisuusvakuutukset ladattavissa: http://www.bolle-
safety.com/page/documentation 
 
KÄYTTÖTARKOITUS JA SUORITUSKYKY 
Nämä kasvosuojat on testattu EN166:2001* standardin mukaisesti tarjoamaan suojaa “nestemäisiltä 
pisaroilta ja roiskeilta”, ANSI Z87.1:2015 mukaisesti “Henkilökohtainen silmien ja kasvojen suojaus” ja 
AS/NZS 1337.1: 2010 mukaisesti ”Henkilökohtainen silmiensuojaus”, ja täyttää iskunsuojavaatimukset 
”pudotettavan kuulan testillä” ANSI Z87.1:2015 standardin mukaisesti “ Henkilökohtainen silmien ja 
kasvojen suojaus””. 
*Teknisen määrittelyn mukaisesti COVID-19 kasvosuojille käytettäväksi terveydenhuollon ammattilaisten toimesta – BSI:n 
mukaisesti henkilönsuojain terveydenhuollon ammattilaisille 2020/403 – Silmiensuojaimet Tekniset Määritykset. 
Tuotteessa ei ole EN166 merkintää. 
  
Tämä kasvosuoja on valmistettu ainoastaan COVID-suojauskäyttöön. Se ei ole henkilönsuojain 
yleiskäyttöön, eikä sitä tule käyttää muuhun suojautumiseen kuin COVID-19.  
 
VANHENEMINEN 
Tätä tuotetta ei tule käyttää pidempään kuin yhden työvuoron ajan.  
 
VARASTOINTI 
Kaikki tuotteet tulee varastoida puhtaassa ja kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja etäällä 
kaikista kuluttavista/hankaavista esineistä, liuottimista ja liuotinhöyryistä. Varastointilämpötilan tulee 
olla välillä 5 -35°C. 
 
VAROITUS 
Yllä mainitut kasvosuojat ei ole suunniteltu suojaamaan iskuilta. Puhdista ja tarkista säännönmukaisesti.  
he above safety face shield products are not meant to protect against impacts.  Clean and inspect 
regularly.  Kolhuinen tai naarmuuntunut linssi heikentää näkyvyyttä – vaihda välittömästi.   
Mikäli olet epävarma suojaavuudesta, kysy neuvoa työturvallisuudesta vastaavalta tai toimittajalta. 
Aineet ja materiaalit jotka voivat päästä ihokosketukseen käyttäjän kanssa voivat aiheuttaa herkille 
yksilöille allergisia oireita. Varmista jatkuvasti että istuvuus on asianmukainen ja täsmällinen.  
 
JÄLJITETTÄVYYS: 
Tiedot ovat pakkauksessa seuraavien tietojen kera: 
 

LABORATORION NIMI JA OSOITE: ILMOITETUN LAITOKSEN (2797) NIMI JA OSOITE:  

CERTOTTICA SCRL 
Ufficio Commerciale ZI VILLANOVA 
32013 LONGARONE BL - ITALIA 

BSI Group  
The Netherlands B.V, Say Building, 
 John M. Keynesplein 9,  
1066 EP, Amsterdam,  
HOLLANTI. 

 


