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XF1 L / S
Koda produkta
Ime produkta
Značilnosti produkta

VISY XF1 L 907 248, VISY XF1 S 907 249
Zaščitni vizir XF1 L / XF1 S
Ergonomsko zasnovan obrazni vizir za večkratno uporabo, ki ščiti pred kontaminacijo z umazanijo,
tekočinami in telesnimi izločki. Možna sočasna uporaba z zaščitnimi maskami. Ni namenjen za
zaščito pred mehanskimi udarci ali letečimi delci.
Univerzalna velikost (54-64 cm). Naglavna pritrditev prek nastavljivega elastičnega traku. Steklo iz
tankega in visoko odpornega PMMA materiala, s posebno zasnovano obliko, ki minimizira rosenje.
Konzola iz medicinskega ABS materiala, z opcijskimi vstavki iz gume ali pene za večje udobje pri
nošenju. Osnovni model in model z gumijastim vstavkom sta lahko dezinficirana v 70% alkoholni
raztopini. Kompaktno pakiranje.

Tehnični podatki
Materiali

Dimenzije proizvoda
Dimenzija zaščitnega stekla
Teža
Pakiranje

Kategorija zaščitne opreme
Proizvajalec

Opozorilo

Konzola: ABS (za medicinsko uporabo)
Zaščitno steklo: visoko odporen prosojen PMMA, debeline 0,5 mm
Trak: tekstil, elastika (bela ali črna barva)
X1F L: 250x206x275 mm, X1F S: 150x206x275 mm
X1F L: 305x250 mm, X1F S: 305x150 mm
X1F L: 92 g, X1F S: 77 g
Pakirna enota: 50 kosov
Dimenzija primarne embalaže (mm) 255x310x10 (X1F L) / 155x310x10 (X1F S)
Dimenzije transportne embalaže (mm): 400x300x320
II
Geoenergetika, družba za okolju prijazne energije, d.o.o.,
PE Celje: Lava 7d, SI-3000 Celje
Oba modela zaščitnega vizirja sta zasnovana za zaščito obraza pred stikom s tekočinami, zaradi
česar posledično zmanjšujeta možnost okužbe prek kapljičnega vnosa patogenov. Vendar zaradi
njune zasnove sama po sebi ne moreta nuditi celovite zaščite pred virusi, bakterijami in drugimi
biološkimi agenti. Zato ju je treba za maksimalno zaščito pred biološkimi nevarnostmi vedno
uporabljati skupaj z drugimi zaščitnimi sredstvi ter hkrati upoštevati ustrezne varnostne protokole.

Kontakt: info@visy.si
GeoEnergetika d.o.o., Nemčavci 64, SI-9000 Murska Sobota, ID za DDV: SI 63478978
Matična št.: 3708306000, Organ registracije: Okrožno sodišče Murska Sobota, Znesek osnovnega kapitala: 14.400 EUR.
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Zaradi stalnega izboljševanja in prilagajanja produkta potrebam strank lahko specifikacije produkta odstopajo od navedenih.
Najnovejše informacije vam lahko podajo naši strokovnjaki.

