
Typ OOP: UHK 1.0
Druh: OOP kategorie II., štít je určený k základnímu použití s garancí zvýšené pevnosti S s ochranou 
proti rozstřiku kapalin 3, optická třída 1 bez �ltračního a korekčního účinku.
Popis: Ochranný štít s průhledným hledím z PETG tl. 0,5 mm s náhlavním nosičem z PP a upevňo-
vacím páskem ze silikonové pryže.
Určení: K ochraně očí a obličeje proti kapalinám dle ČSN EN 166:2002 / Opr. 1:2010 (EN 166:2001) 
Zorník bez �ltračního a korekčního účinku, optická třída 1, základní použití + zvýšená pevnost - S + 
ochrana proti kapkám a postřiku 3.
Návod k použití:
Hledí se připevňuje na náhlavní nosič, silikonové pásky se umísťují na koncové úchytné body do 
kruhových otvorů. Volbou příslušného otvoru si nastavíte vyhovující velikost dle velikosti hlavy.

Návod na sestavení:
1) Z obou stran hledí odstraňte ochrannou fólii. 
Ostraňte fólii jen z hledí, které chcete opnout - 
použít. Pro skladování vám ochranná folie zajistí 
ochranu hledí před mechanickým poškozením 
a znečištěním povrchu.

2) Nasaďte hledí. Kompletaci čelenky a hledí 
začněte od středu, tedy od dvou vnitřních 
háčků čelenky a příslušných otvorů v hledí. 
Hledí se nasazuje jednodušeji odspodu, dle 
obrázku 1a. Hledí po nasazení drží po celé délce 
a neodstává.

3) Nasaďte silikonový pásek. Pásek má šest 
otvorů, které umožňují úpravu délky a perfektní 
přilnutí k hlavě dle velikosti jejího obvodu. 
Nenapínejte pryž více, než je nezbytně nutné. 
Štít je navržen tak, aby držel na hlavě i při 
minimální napínací síle.
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Toto je prohlášení o shodě, vydané výrobcem:

GIFTY s.r.o., Brtev 92, 50781 Lázně Bělohrad, Česká Republika, DIČ: CZ28801130
tímto deklaruje, že osobní ochranný prostředek

Ochranný obličejový štít UHK 1.0

jsou ve shodě s testovanými výrobky na certi�kátu EU

č. 20 0287/ T/NB

Tento certi�kát potvrzuje, že uvedený osobní ochranný prostředek splňuje příslušné základní 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/425, konkretizované v harmonizované technické normě:
ČSN EN 166:2002/ Opr. 1: 2010 (EN 166:2001)
Zorník bez �ltračního a korekčního účinku, optická třída 1, základní použití + zvýšená pevnost - S + 
ochrana protí kapkám a postřiku kapalinami - 3

V Lázních Bělohradu dne 29.5.2020

Prohlášení o shodě

...............................................
Šádek Vladimír, jednatel

Údržba:
Štít udržujte v čistotě, lze mýt ve vlažné vodě s přídavkem saponátu, nebo v dezinfekčních roztocích.
Použít je možné tyto desinfekce - Septoderm, Anti.Covid, Desident CaviCide, Savo a Desprej. Vše ve 
formě spreje. Prostředky Anti-Covid a Desident CaviCide mohou zanechávat povlak na hledí, proto 
po dezinfekci štít opláchněte vodou. Povrch se čistí měkkým hadrem. Nejvhodnější je �anel.
Skladování:
Suché bezprašné prostředí, teplota 0 - 40°C.
Přepravní balení:
Obličejové štíty UHK 1.0 jsou baleny po 2/5/10 ks dle objednaného balení. Jsou v rozloženém stavu 
v uzavřeném PVC sáčku. Hledí je opatřeno oboustrannou ochranou fólií. Pro přepravu a skladování 
jsou štíty umístěny do kartonového boxu příslušné velikosti. Součástí balení je i návod k použití 
s vyplněným datem výroby a použitelnosti, prohlášení o shodě.
Likvidace: Plastový odpad - hledí (PETG), ochranná fólie hledí (PE-LD) a čelenka (PP).
Silikonová pryž patří do směsného odpadu.
Varování:
• Nechrání proti riziku mechanického poškození – obrábění dřeva, plastů, kovů apod.
• Nechrání proti rozstřiku horkého kovu, pevných částic nebo proti elektrickému proudu
• Štít nemá �ltrační účinek. K ochraně před infekcí používat v kombinaci s rouškou nebo respirátorem.
• Poškozené součásti musí být vyměněny za originální díly (viz shop.gifty.cz)
• Materiály štítu, které mohou přijít do styku s pokožkou uživatele mohou způsobit alergickou
   reakci u přecitlivělých osob.
• Výrobek neupravujte
Oznámený subjekt, který byl zapojen do posuzování shody OOP:
Institut pro testování a certi�kaci, a.s.
Oznámený subjekt 1023
třída Tomáše Bati 299, Louky, 76302 Zlín, Česká republika
internetová adresa, kde najdete přístup k EU prohlášení o shodě:
https://shop.gifty.cz/ke-stazeni/
Výrobce: GIFTY s.r.o., Brtev 92, 50781 Lázně Bělohrad

Životnost: 5 let

Datum výroby:                                            Datum použitelnosti:

/2020 /2025


