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CZ – návod na použití skleněná svářecí skla 
Upozornění: Tyto náhradní svářecí skla jsou určena pro použití ve svářečských kuklách. Chrání oči 
proti mechanickým a fyzikálním jevům. Čiré svářecí sklo slouží jako výměnný vnější zorník, rozměru 
110x90x3mm resp. 100x100x3mm do svářecích kukel, zabraňující poškození tmavých svářecích 
skel/samostmívacích kazet ve svářecích kuklách. Tento zorník neposkytuje ochranu proti záření 
vznikajícímu při sváření. Zatmavené svářecí skla rozměru 110x90x3mm resp. 100x100x3mm do 
svářecích kukel, slouží jako ochrana očí proti záření vznikajícímu při sváření. Úroveň ochrany proti 
záření vznikajícímu při sváření závisí na použitém filtru/stupni zatmavení. 
Pro Vaši vlastní bezpečnost si pečlivě přečtěte tento návod na použití před použití zorníků. 
 
Nároky: Svářecí skla vyhovují požadavkům evropské direktivy 2016/425
EN 166:2001, EN 169:2002
 
Skladování:  Skla doporučujeme ukládat do čistého a suchého PE sáčku nebo pouzdra, aby se zabránilo 
jeho poškození a potřísnění kapalinou nebo prachem. Chraňte před mechanickým poškozením. Skladujte 
maximálně 5let v tmavém a suchém prostředí, při pokojové teplotě. Skla přepravujte v uzavřeném, 
dostatečně pevném obalu. 
 
Použití: Čirá svářecí skla chrání proti odletujícímu odpadu vznikajícím při sváření. Chrání proti 
mechanickému poškrábání tmavého svářecího skla/ samostmívacích kazet ve svářecích kuklách. 
Proveďte výměnu čirých skel ihned ve chvíli, kdy již nezjišťuje komfortní přehled při sváření, nebo je 
jinak poškozen. 
Zatmavená svářecí skla chrání proti záření vznikajícím při svařovaní. Proveďte výměnu čirých skel 
ihned ve chvíli, kdy již nezjišťuje komfortní přehled při sváření, nebo je jinak poškozen. 
 
Čištění a údržba: Při znečištění doporučujeme svářecí skla otřít flanelovým hadříkem a při silnějším 
znečištění na flanelový hadřík nastříkat bezsilikonový sprej. 
 
Rozsah použití: Skla jsou označena na hraně serií čísel a symbolů k identifikaci výrobce, rozsahu 
použití, ochranných schopností a funkčních charakteristik. 
 
Značení: 
EN 166 – XTW-CE 
EN 166 – číslo normy, kterou produkt splňuje 
CSS – identifikace výrobce 
I – optické třída  
B – zvýšená pevnost – 120 m/s 
CE – CE certifikace 
EN 169 – 8,9,10,11,12,13,14 1 XTW-CE 
EN 169 – číslo normy, kterou produkt splňuje 
CSS – identifikace výrobce 
I – optické třída  
B – zvýšená pevnost – 120 m/s 
CE – CE certifikace 
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Výměna/návod k montáži: Při manipulaci se nedotýkejte povrchu skel a nepokládejte na ně jiné 
předměty. Při vkládání do kukly je nutno držet skla pouze za jejich okraj!!!! 
 
Doba použitelnosti: Provádějte pravidelné inspekce případného poškození. Pokud dojde ke změnám 
vlastností skel, proveďte ihned výměnu. 
 
 
Varování: Svářecí skla žádným způsobem neupravujte, nemodifikujte. Poškrábaná nebo poškozená skla 
snižují vidění a značně snižují ochranu a použitelnost, měla by být okamžitě vyměněna. Ujistěte se, že 
vždy používáte správnou ochrannou pomůcku vzhledem ke svému pracovnímu prostředí, v případě 
nejistoty, vždy konzultujte dle relativní evropské normy.  
 
Likvidace: Neupotřebitelný nebo poškozený výrobek ekologicky zlikvidujte. 
 
Certifikát typu byl vydán autorizovanou osobou č. 1105 CCQS UK Ltd., 5 Harbour Exchange Square
London, E14 9GE, United Kingdom.
Prohlášení o shodě je dostupné na www.magg.cz 
 
 
Dovozce: PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň 
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