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Okulary ochronne
 

Cena: 14,50 pln

Opis produktu
 

Przeciwodpryskowe okulary ochronne przeznaczone do ochrony oczu przed ma?ymi odpryskami cia? sta?ych
wyst?puj?cych np. przy obróbce metali, drewna , materia?ów ceramicznych czy tworzyw sztucznych

 

·         klasa optyczna 1

·         mo?liwo?? regulacji d?ugo?ci ramion

·         kolor ramki: czarny

·         na ko?cu ramion okulary maj? ma?e otwory, umo?liwia to doczepienie sznurka i zawieszenie ich na szyi

·         zapewniaj? ochron? przed ma?ymi odpryskami cia? sta?ych o energii uderzeni do 45 m/s (F)

·         spe?niaj? wymagania normy EN166

 

 

Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja:

Okulary czy?ci? mi?kk?, zamoczon? w wodzie z dodatkiem myd?a ?ciereczk?, op?uka? i wytrze? such?, mi?kk? i czyst? ?ciereczk? lub
wysuszy?. 

Nie stosowa? materia?ów, które mog?yby spowodowa? uszkodzenie, powierzchni szybek. 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Do czyszczenie stosowa? ?rodki uznane za bezpieczne dla nosz?cych okulary. 

Gdy okulary zaparuj? przetrze? je mi?kk? ?ciereczk?. 

Raz na 3 miesi?ce zaleca si? zdezynfekowa? okulary.

 

 

Rekomendowane zastosowanie:

Prace budowlane, remontowe, monta?owo-instalacyjne

Budowa dróg

Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urz?dze? i ich naprawa

Przemys? samochodowy, budowa, mechanika i naprawa pojazdów i lakiernictwo

Rzemios?o, produkcja i obróbka szk?a, ceramiki, drewna i drukarnie

Przemys? wydobywczy w tym górnictwo

Rolnictwo, le?nictwo, ogrodnictwo, ?owiectwo, rybactwo, le?nictwo
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