TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZĂ
Fişa de date tehnice
3M™ SecureFit™ SF200
Seria Ochelari de protecţie
Descriere produs
Seria 3M™ SecureFit™ este compusă din lentile fără ramă şi braţ de ochelari cu lungime
fixă. Pentru o protecţie sporită, s-a inclus o apărătoare laterală integrată. De asemenea, braţele
dispun de tehnologia 3M Pressure Diffusion Temple, care ajută la dispersarea presiunii pe
ureche pentru a vă bucura de un confort sporit la diverse forţe de acţionare. Acest design
inovativ asigură un confort sporit şi siguranţă.
Gama de produse
SF201AF-EU PC 3M™ SecureFit™ CLEAR AS/AF
SF202AF-EU PC 3M™ SecureFit™ GREY AS/AF
SF203AF-EU PC 3M™ SecureFit™ AMBER AS/AF
SF201AS-EU PC 3M™ SecureFit™ CLEAR AS
Utilizarea avută în vedere
Se intenţionează ca aceste produse să fie folosite pentru protecţie împotriva particulelor cu
viteză mare la valori ale energiei scăzute (F) la condiţii de temperatură extreme, -5°C şi
+55°C, (T) în conformitate cu EN166:2001. Acestea asigură de asemenea protecţia împotriva
radiaţiilor produse de razele ultraviolete, în conformitate cu EN170:2002, şi strălucirea
soarelui în conformitate cu EN172:1994 (doar lentilele gri).
Aveţi la dispoziţie o serie de opțiuni în ceea ce priveşte lentilele pentru o varietate de aplicaţii
• Clear – O bună recunoaştere a culorii şi protecție împotriva razelor ultravioletele excelentă
• Grey – Protecţie faţă de strălucirea soarelui
• Amber – Contrast sporit în condiţii de iluminat scăzut
Caracteristice principale
• Lentile clasa optică I, adecvate pentru utilizare îndelungată
• Designul asigură o acoperire excelentă şi câmp vizual bun
• Oferă protecţie excelentă împotriva radiaţiilor produse de razele ultraviolete (UV)
• Greutate mică (18g)
• Tehnologia 3M Pressure Diffusion Temple Technology pentru o potrivire sigură şi
confortabilă
• Rame care se pot ajusta pentru a ne asigura că ochelarii pot fi purtaţi de o gamă variată de
persoane, cu diferite dimensiuni ale capului
Aplicaţii
Acest produse pot fi folosite în cadrul unor game variate de aplicaţii, inclusiv:
• Construcţii
• Tehnologie
• Montare generală
• Lucrări de verificare
• Lucrări uşoare de întreţinere şi reparaţii

Limitări privind utilizarea
• Nu modificaţi sau schimbaţi niciodată acest produs
• Nu folosiţi acest produs pentru protecţie împotriva altor pericole decât cele specificate în
acest document.
• Aceste produse nu sunt corespunzătoare pentru măcinare sau sudare
• Aceste produse NU sunt prevăzute a fi purtate peste ochelarii de vedere.
• În conformitate cu EN166:2001, ochelarii de protecţie nu pot fi testați sau nu pot fi aprobaţi
spre folosire pentru protecţia împotriva picăturilor de lichide. În cazul în care aveţi nevoie de
ochelari de protecţie împotriva picăturilor de lichide, trebuie să luaţi în considerare un produs
corespunzător, cum ar fi ochelarii de protecţie.
Standarde şi aprobări
S-a demonstrat că aceste dispozitive de protecţie a ochilor întrunesc condiţiile de siguranţă de
bază conform Articolului 10 al Directivei Comunităţii Europene 89/686/CEE şi astfel, pot fi
comercializaţi pe piaţa europeană.
Aceste produse au fost testate în faza de proiectare de către ECS GmbH – Serviciul European
de Certificare, Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germania (Autoritatea notificată numărul
1883).
Aceste produse au fost testate şi aprobate CE conform EN166:2001.
Listare materiale
Componentă
Lentile
Braţe de ochelari
Şurub de fixare
Greutate totală

Material
Policarbonat
Xylex
Oţel placat cu zinc
18 gr.

Notificare importantă
3M nu acceptă niciun fel de răspundere, directă sau indirectă (inclusiv, dar fără a ne limita la,
pierderea de profit, afaceri şi/sau fond comercial) care poate apărea în urma utilizării
informaţiilor furnizate în cadrul prezentului document de către 3M. utilizatorul este
responsabil să determine dacă este adecvat să folosească produsele pentru utilizarea avută în
vedere. Specificaţiile din cadrul acestei declaraţii nu vor fi considerate a implica sau
restricţiona răspunderea 3M pentru decesul sau rănirea personală apărut în urma utilizării
neglijente a produsului.
Marcaj
S-a demonstrat că aceste produse sunt conforme cu cerinţele EN 166:2001 şi standardelor
asociate şi au următoarele mărci:
Lentile transparente
Lentile chihlimbar
Lentile cenuşii
Ramele de ochelari (toate variantele)

2C-1.2 3M 1 FT
2C-1.2 3M 1 FT
5-3.1 3M 1 FT
Seria 3M EN166 FT CE SF200

Explicaţia marcajelor
Marcaj
2C-1.2
(EN 170:2002)

5-3.1
(EN 172:1994
(aşa
cum
a
modificată))
1
F
T

Descriere
Protecţie împotriva razelor ultraviolete pentru o bună
recunoaştere a culorilor. Acest produs este conform cerinţelor
standardului, asigurând o protecţie împotriva razelor ultraviolete
pentru gama specificată completă (210nm – 365nm).
Protecţia împotriva strălucirii soarelui este conformă cu cerinţele
standardului, asigurând protecţia împotriva razelor ultraviolete
fost împotriva razelor ultraviolete pentru gama specificată completă
(280nm – 350nm).
Clasa optică
Protecţie la impact împotriva particulelor cu viteză mare la nivel
scăzut de energie (45m/s)
Testate privind protecţia la impact în condiţii de temperatură
extreme de -5°C şi +55°C
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