
 
 

Vizieră protecție față 

 



 
 

Fișă tehnică vizieră 
Identificare produs 

Descriere:  Echipament de protecție pentru față 
Denumire produs: Viziera M3 
Cod produs: VM3 

Caracteristici  

Dimensiune 345 (L) x 237 (l) 
Grosime viziera 0.8 mm 
Grosime banderolă 0.8 mm 
Mărime banderolă Reglabil – 48-68 mm 
Greutate 110 g 

Descriere produs 

Echipament pentru protecția feței ce oferă acoperirea acesteia printr-un ecran transparent, cu 
o claritate foarte bună. Produsul poate fi purtat confortabil inclusiv cu ochelari.  

Domeniul potrivit de utilizare: Construcții, producție generală, retail, oil & gas, medical, etc.  

Mod de asamblare și utilizare 
 

Produsul este alcătuit din 2 componente: ecran vizieră și banderolă de susținere. Viziera este 

produsă dintr-un sigur tip de material pentru a putea fi sterilizată sau spălată cu ușurință.  

 

Înainte de utilizare, produsul trebuie asamblat după următorii pași: 

1. Îndepărtați folia de protecție de pe ambele părți (exemplul 1). În imaginile de la pașii 

următori de asamblare au fost păstrate foliile de protecție pentru claritatea imaginilor.  

 

Exemplul 1 



 
 

2. Introduceți banderola prin câte o singura gaură laterală (exemplul  2) și fixați viziera pe 

poziția finală cu una dintre cele două cleme de pe banderolă – atenție, prinderea să fie 

simetrică în ambele părți. Găurile exterioare de pe ecranul vizierei sunt potrivite pentru 

a purta viziera peste ochelarii de protecție sau de vedere. Gaura interioară este 

recomandată pentru purtarea acesteia fără ochelari. 

 

Exemplul 2 

 

3. Probați pe cap viziera pentru a determina găurile de prindere potrivite pentru dvs.. Fixați 

clemele de prindere în găuri astfel încât acestea sa fie în exteriorul banderolei 

(exemplul 3). În cazul în care le prindeți invers (spre interior) acestea vă pot jena. 

  

Exemplul 3 

 

 

 

 

 



 
 

4. La finalizarea pașilor de asamblare viziera .ar trebui să arate ca în exemplul 4.      

 

 

Exemplul 4 

Curățare sau sterilizare 
 

Curățați viziera cu apa și săpun de câte ori considerați necesar.  

Atenției: Vă recomandăm ca de fiecare dată după spălare să ștergeți cu un șervețel cât mai fin 
sau să lăsați viziera să se usuce. Recomandăm purtarea unui material textil sub viziera pentru 
a fi cât mai confortabil. 

Pentru utilizarea în scop medical produsul poate fi sterilizat la rece (chimic). 

Sterilizarea se efectuează cu oricare soluție acreditată (biocide), intr-o concentrație normală. 
Ca exemplu, hipocloritul de sodiu poate fi soluția de bază într-o concentrație de 5% și apă. 
Sterilizarea se efectuează prin imersie în soluția preparată timp de 10 minute și clătire cu apă. 
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