
BRUGERVEJLEDNING -  LÆS INSTRUKTIONEN GRUNDIGT INDEN IBRUGTAGNING 
 

Vejledning gældende for ansigtsvisir – varenr.: 99872330 

 

Dette produkt er købt hos: 

GLIENKE DESIGN Broderi & Strik 

Engager 9  

2605 Brøndby 

Danmark 

kontakt@glienkedesign.dk 

 

Producent: H.P. Valdal A/S, Engager 9, DK-2605 Brøndby, Denmark 

 

CE-MÆRKNING - Notified body: Module B and C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, 

D15YN2P. Republic of Ireland (Notified Body 2777). Declaration of conformity: PDF Tekniske data 

https://www.glienkedesign.dk/shop/ansigts-visir-ce-maerket-17112p.html 

 

Dette produkt er klassificeret som et Kategori III Personal Protective Equipment (PPE) jf. det europæiske PPE regulativ (EU) 

2016/425. Produktet er testet imod den harmoniserede europæiske standard EN 166:2001. En test som er bestået, hvorved 

produktet således overholder regulativ (EU) 2016/425. Læs mere nedenfor. 

 

Produktet er designet til at yde delvis beskyttelse imod kontakt med luftbårne partikler, som udgør en biologisk trussel for det 

enkelte individ. HUSK imidlertid altid på, at intet visir kan yde fuld beskyttelse, og forsigtighed skal altid udvises ved risiko-

betonede aktiviteter. Brug ikke visiret til andre formål end hvad det er designet og testet til. 

 

YDEEVNE OG BEGRÆNSNINGER – Dette produkt er testet i henhold til den harmoniserede europæiske standard EN 166: 2001: 

Clauses: 6 ¦ Design; 7.1.1 ¦ Field of vision; 7.1.2.1 ¦ Refractive powers; 7.1.2.2 ¦ Transmittance; 7.1.2.3 ¦ Diffusion of light; 7.1.3 ¦ 

Quality of materials; 7.1.5.1 ¦ Stability at elevated temperature; 7.1.7 ¦ Resistance to ignition; 7.2.4 ¦ Droplets and splashes of liquids 

 

IBRUGTAGNING – Placér visirets skum på panden og træk den vævede stofelastik rundt om hovedet. Elastikken sikrer, at visiret 

tilpasser sig hovedet. Brug kun visirer, som passer i størrelsen, og som er korrekt justeret. Visirer som sidder for løst risikerer ikke 

at blive siddende og visirer som sidder for stramt kan være ubehagelige at bære. Visiret leveres i størrelse one-size. 

 

KOMPATIBILITET – For at opnå størst mulig beskyttelse vil det være nødvendigt at bruge visiret sammen med andre værnemidler 

fx handsker og mundbind. Inden eventuelle risiko-betonede aktiviteter udføres, bør du konsultere din leverandør eller supervisor for 

at sikre dig, at alle dine værnemidler er kompatible og passer til den opgave, som skal udføres. Advarsel – Såfremt de dele af 

visiret som er i kontakt med din hud udløser en allergisk reaktion bør du ophøre med brug af visiret og konsultere din læge.  

 

OPBEVARING OG TRANSPORT – Når visiret ikke er i brug bør det opbevares ved stuetemperatur. Høje temperaturer bør undgås. 

Læg aldrig tunge ting oven på visiret. Undgå om muligt at folde visiret og lad det hænge frit, eller læg det fladt med skumsiden 

nedad for at minimere risikoen for ridser på selve skærmen. Ved kortvarig transport af visiret efter brug kan visiret rulles sammen 

omkring skummet og transporteres fx i en lille aflang pose. Hvis produktet er vådt, bør det tørre helt inden det pakkes væk. 

Opbevar altid visiret mørkt og undgå sollys, når det ikke er i brug. 

 

HOLDBARHED – Visiret har en hylde holdbarhed på 3 år fra købsdatoen. I udgangspunktet er visiret til en-gangs brug, men brugs 

holdbarheden afhænger af under hvilke forhold visiret anvendes og hvordan det opbevares og rengøres. Såfremt visiret er meget 

ridset eller beskadiget bør det kasseres. 

 

REPARATION – Hvis visiret beskadiges, yder det ikke den fulde beskyttelse og bør derfor bortskaffes. Brug aldrig et beskadiget 

produkt. 

 

RENGØRING – Visiret er designet til en-gangs brug, men nænsom rengøring er muligt, hvis man følger de anbefalede 

retningslinjer. Skærmen på visiret er glasklar og sart i forhold til ridser. Man bør derfor kun bruge en meget blød klud ved evt. 

aftørring. Ved egentlig rengøring påføres sæbe på skærmen, som afskylles med lunkent vand. Iblødsætning bør undgås. Dup 

forsigtigt visiret tørt med en blød klud. Undgå desinfektionsmiddel med glycerin, da dette vil efterlade skærmen mat. Brug aldrig 

rengøringsmidler med opløsningsmidler, herunder bl.a. vinduespolering og brillerens. 

 

MARKERINGER – Produktet er markeret med:  

i. CE mærket som bevis for at produktet opfylder kravene i PPE Regulation (EU) 2016/425. 

ii. Identifikation af producenten og produktets varenummer 

iii. Et pictogram som opfordrer til at læse disse instruktioner 

 

MANUAL – Denne brugervejledning findes også på https://www.glienkedesign.dk/shop/ansigts-visir-ce-maerket-
17112p.html og vedlægges sammen med produktet. 


