ÓCULOS DE PROTEÇÃO

STX
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança, constituido de armação e visor confeccionado em uma única
peça de policarbonato com apoio nasal injetado do mesmo material e hastes tipo
espátula.

STF VS206114 - FUMÊ

STF VS206113 - INCOLOR

Norma:
ANSI Z87.1-2015
CA: 39.860

INDICAÇÃO DE USO:
Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais,
contra radiação ultravioleta e contra luminosidade intensa no caso das lentes na cor
cinza.
Obs: Não usar estes óculos de segurança para proteção dos olhos contra radiação
infravermelha e contra riscos de origem térmica.
INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO:
1) Assopre gentilmente as lentes de modo a remover quaisquer sujeiras e/ou
detritos soltos;
2) Enxague ambos os lados das lentes so água corrente;
3) Esfregue gentilmente as lentes com um lenço em microfibra, secando-as e
removendo eventuais manchas e/ou residuos;
4) Inclua as hastes e armação na rotina de limpeza , já que sujeiras e detritos
costumam se acumular nessas áreas.
5) Não utilize panos, papel-toalha ou papel higienico para limpar as lentes, pois as
maiorias desses materiais, mesmo que pareçam ser suaves ao toque, são
compostos por fibras que com o tempo, podem vir a riscar as lentes.
6) Recomenda-se a utilização de solução limpa-lentes ao invés de sabonetes e
detergentes para higienizar as lentes que possuem tratamento antiembaçante, pois
possuem substancias em sua composição que podem vir a comprometer a
propriedade do antiembaçante.
7) Guarde os óculos em uma embalagem apropriada, longe de luz intensa e fontes
de calor.
8) Faça a limpeza dos óculos um hábito rotineiro. Seja no inicio ou no final da
jornada de trabalho.
VIDA ÚTIL:
Preservados na embalagem original, o prazo de validade dos óculos é de 3 anos,
depois de colocados em uso, a vida útil varia conforme manuseio e tipo de
atividade, estando sujeita à integridade das lentes e hastes desde que estejam em
perfeitas condições de uso, sem que tenham sofrido impactos de grande proporção
ou uso indevido.
Guarde os óculos em uma área limpa e seca, em temperatura ambiente, longe de
calor e umidade excessivos. Inspecionar a integridade física dos óculos (lentes,
hastes e armação) antes de cada utilização, devendo ser repostos no caso de
impactos que comprometam a integridade fisica do produto.
PRECAUÇÕES:
Siga corretamente as instruções de uso do produto. Seu descumprimento pode
prejudicar a saúde do usuário, ocasionando lesões graves e permanentes. O
equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos
ao usuário. Não modifique ou altere este produto.

