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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

SIATKOWEJ OSŁON TWARZY typ S1 

 

Charakterystyka wyrobu i zastosowanie 

 

Siatkowe osłony twarzy typu S1 przeznaczone są do ochrony oczu i twarzy przed odpryskami 

ciał stałych o podwyższonej energii odpowiadającej prędkości uderzenia kulki o masie 43g z 

prędkością 5,1 m/s powstającymi przy ręcznej i maszynowej obróbce drewna, tworzyw sztucznych. 

Siatkowe ochrony oczu i twarzy nie chronią przed rozpryskami cieczy ( w tym stopionych metali), 

gorącymi ciałami stałymi i prądem elektrycznym oraz promieniowaniem nadfioletowym i 

podczerwonym. Nie powinny być również stosowane podczas realnego zagrożenia odpryskami 

twardych i ostrych cząsteczek. 

Wyrób  spełnia wymagania normy EN 1731:2006  (certyfikowano w Centralnym Instytucie Ochrony 

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

oznaczenie CE. 

 

Dane techniczne: 

- wysokość siatki ochronnej – 190 mm 

- szerokość siatki ochronnej – 300 mm 

- materiał ramki  – polipropylen 

- materiał siatki – stal nierdzewna malowana (kolor czarny) 

 

Objaśnienie znakowania: 

S1 – typ osłony 

Bielsin  - oznaczenie producenta 

EN 1731:2006 – numer normy 

CE - znak certyfikacji 

S- oznaczenie obszaru  stosowania : zastosowanie podstawowe, odporność mechaniczna- 

podwyższona 

 

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji 
Siatkowa osłona twarzy  składa się z korpusu wykonanego z tworzywa sztucznego (polipropylen) do którego 

zamontowana jest siatka ochronna oraz nagłowia. Nagłowie osłony posiada płynną regulację obwodu. 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 siatki reguluje się za pomocą dwóch bocznych pokręteł 

nagłowia. 

Wymiana siatki ochronnej nie wymaga użycia żadnych narzędzi. W tym celu należy  obrócić motylek mocujący 

a następnie uwolnić siatkę z zaczepów  korpusu osłony.  Osłonę  należy  utrzymywać w należytej czystości. Na 

powierzchni nie powinno być żadnych zanieczyszczeń – może to w istotny sposób ograniczyć widoczność. 

Czystość sprawdzać  oglądając osłonę w świetle. W celu dokładnego oczyszczenia osłonę 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 siatka znajdowała się wypukłą częścią do góry lub 

zawieszoną za nagłowie – bez możliwości stykania się siatki z otaczającymi przedmiotami (może to 

spowodować powstanie odkształceń). Osłony są pakowane w tekturowe pudła zbiorcze po 10 szt.  które są 

opakowaniem właściwym do ich bezpiecznego transportu. 

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

 

Utrata przydatności do użycia 

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

ochronnej, korpusu lub nagłowia. Siatka ochronna  stanowi część zamienną  i w razie uszkodzenia  należy ją 
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