
Oznaczenie wyrobu: 

Nazwa wyrobu: Przyłbica ochronna 

Model: Maxi 

Producent:  

Viperprint sp. z o.o. 

Ul. Rejtana 31A 

42-202 Częstochowa 

Tel. 34 344 44 44 e-mail: info@viperprint.pl 

Parametry techniczne:  

Osłona twarzy o wymiarach 31,5 x 30 cm, wykonana z tworzywa PVC 0,5 mm. 

Pasek parciany czarny o długości 64,5 cm i szerokości 3 cm. 

 

 

Deklaracja zgodności CE w zakresie Rozporządzenia 2016/425 i Dyrektywy 2001/95/WE. 

Norma zharmonizowana PN-EN 166:2005 (EN 166:2001) "Ochrona indywidualna oczu - Wymagania". 

Kopia dokumentu opublikowana jest na stronie www.viperprint.pl.  

Zastosowanie wyrobu 

Przyłbica stanowi ochronę indywidualną oczu. 

Jest stosowana jako dodatkowy, uzupełniający element odzieży ochronnej. Jej zadaniem jest 

ochrona użytkownika przed następującymi kategoriami zagrożeń: 

1. Powierzchowne urazy mechaniczne. 
2. Kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą. 
3. Kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50 °C. 
4. Uszkodzenie wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż 

podczas obserwacji słońca). 
5. Czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.  

Instrukcja obsługi 

1. Wyciągnij przyłbicę z foliowego woreczka. 

2. Skieruj wewnętrzną stronę maski w swoją stronę. 

3. Zacznij przeplatać pasek od góry, z prawej strony, krótszym rzepem. Rzep ma być skierowany 

w Twoją stronę. 

4. Przepleć pasek przez pierwszy otwór, pomiń drugi i wyciągnij przez trzeci. 
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5. Następnie skieruj pasek na otwory z lewej strony przyłbicy i również od prawej strony zacznij 

przeplatać przez czwarty z kolei otwór przyłbicy, pomiń piąty i wyciągnij pasek szóstym 

otworem. 

6. Wyreguluj boki maski tak, by zrobiła się wypukła. Przyłóż przyłbicę do twarzy, aby sprawdzić, 

czy szybka nie dotyka twarzy. 

7. Zapnij rzep wokół głowy, tak, aby przyłbica nie zsuwała się z niej.  

 

 

 



 

Konserwacja przyłbicy 

Po każdym użytkowaniu przyłbicy zdejmij ją trzymając za parciany pasek. Staraj się nie dotykać jej 

plastikowej powierzchni. Po każdym takim kontakcie umyj dokładnie ręce. Plastikową część przyłbicy 

można konserwować preparatami do czyszczenia zawierającymi alkohol. Najlepiej wykonuj 

czyszczenie ręcznikiem papierowym lub innym gładkim i miękkim czyściwem. Staraj się nie 

wykorzystywać do czyszczenia ostrych gąbek czy twardych ściereczek. Mogą one powodować 

zarysowania plastikowej osłony. 

Przechowywanie 

Przechowuj przyłbicę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni i 

otwartego ognia. 

Zawartość zestawu 

1. Przezroczysta osłona plastikowa PVC o grubości 0,5 mm. 

2. Pasek parciany w kolorze czarnym. Pasek posiada zapięcie na rzep. 

 

Produkt POLSKI 

 


