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NÁVOD NA SESTAVENÍ OCHRANNÉHO OBLIČEJOVÉHO ŠTÍTU GRD-1.0

①

Stahovací pásek vsuňte do oválného otvoru zevnitř
štítu a užším otvorem prostrčte zvenku až k zarážkám. Ty pásek zaaretují.

②

Postup zopakujte i na druhém konci
pásku.
Štít umožňuje použití i s brýlemi.

③

Po provlečení obou konců
pásku se štít prohne do
oblouku.

Komponenty v balení:
1x ochranný štít/překryt
1x natahovací guma
1x stahovací plastový pásek

④

Do stahovacího pásku navlečte gumu: prvním otvorem (1) dovnitř, druhým otvorem (2) ven, třetím
otvorem s vlnkami (3) opět dovnitř, nakonec se
vraťte do prvního otvoru (1) a gumu vystrčte ven.
Celý postup se zopakuje i pro druhý konec gumy.
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Při kompletaci použít ochranné rukavice
nebo dezinfekci rukou!
(Nejsou součástí dodávky.)

�

Vždy používejte se štítem i ochrannou
roušku! (Není součástí dodávky.)
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Provlečení gumy páskem
(pohled shora)

⑤

Štít zkuste nasadit na hlavu a gumu přitáhněte dle potřeby.

Vážení,
dostává se Vám do rukou ochranný obličejový štít GRD-1.0 vyrobený
sdružením agroup, které spojuje chráněnou dílnu Craftwork a společnosti
GRD Servis, s.r.o. a Authentica, s.r.o. Tento dokument obsahuje informace
o štítu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425.
Přílohou dokumentu je obrazový návod na sestavení štítu.
1. Používání a údržba
Ochranný obličejový štít je primárně jednorázová ochranná pomůcka, která
slouží jako improvizovaná ochrana obličeje proti kapénkám, jimiž se přenáší
koronavirus. Ošetření je možné standardními čistícími prostředky (např. vlhčené
ubrousky), jinak hrozí poškození plastového štítu.
2. Složení výrobku
Průhled štítu je vyrobený z netoxického materiálu PET G, tl. 0,5 mm.
Náhlavní držák je vyrobený z materiálu PP (polypropylen) tl. 0,8 mm, jeho povrch
je příjemný, dobře přilne na čelo a můžete štít i odklopit.
Gumičku je možné stáhnout napevno podle velikosti hlavy.
3. Balení štítů
Ochranný štít je zabalený v polypropylenovám obalu v plochém stavu pro
jednodušší a rychlejší logistiku. Takto zkompletovaný štít je finálně balen do
expedičního obalu z vlnité lepenky, která plní především ochrannou funkci proti
poškození.

5. Značení výrobku na nosné části
GRD – identifikace výrobce
1 – optická třída
S – symbol pro zvýšenou pevnost
3 – ochrana proti rozstříknutým kapkám a kapalinám
CE – evropská značka shody
6. Balení
Výrobek je skladován v PE uzavíratelném sáčku, zorník je chráněn fólií.
Varování
- materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou uživatele, mohou být
u citlivých jedinců příčinou alergických reakcí
- poškozený nebo poškrábaný výrobek musí být vyřazen
Název, adresa a identifikační číslo oznámeného subjektu,
který byl zapojen do posuzování shody OOP:
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Oznámený subjekt 1023
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě:
www.grdservis.cz

4. Kategorie rizik osobních ochranných prostředků
Ochranný obličejový štít spadá do kategorie II Nařízení 2016/425. Primárně
slouží k ochraně před proti kapénkám, kterými se přenáší koronavirus. Není sice
utěsněný, v kombinaci s improvizovanou textilní rouškou však výrazně snižuje
riziko přenosu viru.
Příloha: Obrazový návod na sestavení štítu.
GRD Servis, s.r.o., Lazaretní 7, CZ-615 00 Brno, T +420 543 420 421, info@grdservis.cz www.grdservis.cz
Craftwork, chráněná pracovní dílna, Lazaretní 7, CZ-615 00 Brno, T +420 543 420 428, zakazky@craftwork.cz www.craftwork.cz
Authentica, s.r.o., Lazaretní 7, CZ-615 00 Brno, T +420 548 217 991-2, authentica@authentica.cz www.authentica.cz

www.zbrojhrdinu.cz
Pro snazší
skládání štítu
naskenujte QR kód
a postupujte podle
videonávodu.

