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Technický list
Vysvětlivky ke kódům filtru a číslům stupnice
Bližší informace naleznete v následující tabulce.
Produkt

Typ zorníků

Označení zorníků

1100E

Čiré

2C-1.2

2C: Kód UV filtru.
1.2: Číslo stupnice.

Vysvětlení

Nemá vliv na rozeznávání barev. Určeno pro
použití se zdroji, které vydávají převážně
ultrafialové záření vlnové délky kratší než
313 nm, a v situacích, kdy oslnění nehraje
důležitou úlohu. To pokrývá pásmo UVC (280 nm 313 nm) a většinu pásma UVB (100 nm - 280 nm).

Komentář

1100E

Šedé

5-3.1

5: Kód filtru ochrany před oslněním.
3.1: Číslo odstínu.

Dobré rozlišení barev za slunečního světla
pomáhá snížit únavu očí v oslňujícím světle.
Zvyšuje ostrost vidění v jasném světle.

Použité materiály:

Omezení použití

Zorníky:
Polykarbonát
Obroučky:
Polyamid (Nylon) odolný vůči nárazům
Postranice:
Polyamid (Nylon) odolný vůči nárazům
Nosní můstek:	Měkká termoplastická guma s nastavitelným
mosazným středem

• Tento produkt nijak nemodifikujte a neupravujte
• Nepoužívejte tento produkt k ochraně před jinými riziky než
před těmi popsanými v tomto dokumentu.
• Tyto produkty nejsou vhodné pro broušení.
• Podle normy EN166:2001 nelze ochranné brýle testovat
a vystavit jim osvědčení o ochraně před odstřikujícími
kapalinami. V prostředí, kde hrozí nebezpečí odstřiku kapalin,
doporučujeme použít vhodný produkt, například uzavřené
bezpečnostní brýle.
• Tyto produkty NEJSOU určeny pro nošení přes dioptrické
brýle.

Údaje o přenosu a pohlcování světelného záření
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