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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

OSŁON TWARZY typ B2/1,0; B2/1,2, B2/1,5 

 

 

Charakterystyka wyrobu i zastosowanie 

 

Osłony  twarzy typu B2/1,0 B2/1,2 i B2/1,5, przeznaczone są do ochrony oczu i twarzy przed 

odpryskami ciał stałych powstającymi przy ręcznej i maszynowej obróbce np. drewna, metali, 

tworzyw itp. Chronią przed odpryskami o średniej energii uderzenia(prędkości uderzenia do 120 m/s, 

kulką o masie 0,86 g). 

Osłona typ B2/1,2 chroni przed nadfioletem oraz rozbryzgami cieczy oraz spełnia wymagania normy 

PN-EN 170:2003. 

Wyroby spełniają wymagania normy PN-EN 166:2002  (certyfikowano w Centralnym Instytucie 

Ochrony Pracy – PIB  00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 – jednostka notyfikowana 1437 )         

i posiadają oznaczenie CE. 

Dane techniczne: 

- wysokość szybki ochronnej – 220 mm 

- grubość poliwęglanowej szybki ochronnej –  1,0 mm dla osłony typ B1/1,0 

      1,2 mm dla osłony typ B2/1,2 

      1,5 mm dla osłony typ B1/1,5 

Objaśnienie znakowania: 

3 – symbol ochrony przed rozbryzgami cieczy 

B - symbol odporności na uderzenie o średniej energii 

2 - 1,2 – chroni przed nadfioletem – stopień ochrony 1,2; rozpoznawanie barwy może być pogorszone 

1 - klasa optyczna 

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji 
Osłona składa się z korpusu wykonanego z tworzywa sztucznego do którego zamontowana jest 

poliwęglanowa szybka ochronna. Osłona posiada płynną regulację obwodu opasania głowy. Aby 

zmienić obwód opasania, należy nacisnąć pokrętło z tyłu osłony i pokręcić nim w odpowiednim 

kierunku ( zmniejszając lub zwiększając obwód). Głębokość osadzenia na głowie można regulować 

przez przestawienie zaczepu w górnym pasku. Siłę potrzebną do odchylenia szybki ochronnej reguluje 

się za pomocą dwóch bocznych pokręteł. 

Wymiana szybki ochronnej nie wymaga użycia żadnych narzędzi. Szybkę należy uwolnić z zaczepów 

w korpusie osłony rozpoczynając od zewnętrznego zaczepu. Analogicznie postępować przy 

zakładaniu szybki. Szybki przeciwodpryskowe osłon twarzy należy chronić przed porysowaniem oraz 

utrzymywać w należytej czystości. Na powierzchni szybek nie powinno być żadnych zanieczyszczeń – 

pyłu, zacieków, odcisków palców. Czystość szybki sprawdza się oglądając ją pod światło na ciemnym 

tle. W celu dokładnego oczyszczenia szybkę ochronną należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem 

powszechnie stosowanych detergentów, a potem spłukać i pozostawić do całkowitego wysuszenia. 

Osłonę należy przechowywać w takiej pozycji aby szybka znajdowała się wypukłą częścią do góry lub 

zawieszona za nagłowie – bez możliwości stykania się szybki z otaczającymi przedmiotami. Każda 

osłona zapakowana jest indywidualnie w pudełko tekturowe, które jest opakowaniem właściwym do 

jej bezpiecznego transportu. 

Zastosowane materiały nie są szkodliwe dla użytkownika, ich kontakt ze skórą nie powoduje 

podrażnień. 

Utrata przydatności do użycia 
Termin przydatności do użycia: 5 lat od daty produkcji 

Osłona nie nadaje się do użytku i traci swe własności ochronne w przypadku uszkodzenia lub 

porysowania szybki przeciwodpryskowej, uszkodzenia korpusu lub nagłowia. Szybka 

przeciwodpryskowa stanowi część zamienną  i w razie uszkodzenia lub porysowania należy ją 
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