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SKULLERZ® SAGA ‑TURVALASIT // ‑AURINKOLASIT
TUOTTEEN KUVAUS: Kehyksettömät Skullerz® Saga -turvalasit ovat kevyet 
suojalasit. Kehyksetön rakenne varmistaa laajan näköalueen ja urheilullisen 
ulkoasun yhdessä kaikkien Skullerz®-suojalaseilta odotettujen ominaisuuksien 
kanssa. Siten tuote antaa erinomaista vastinetta rahalle.

KÄYTTÖTARKOITUS: Nämä tuotteet on tarkoitettu suojaamaan nopeilta, 
vähäenergisiltä (F) hiukkasilta äärilämpötiloissa -5 ja +55 °C (T) standardin 
EN166:2001 mukaisesti. Tietyt linssit antavat lisäsuojaa: polaroidut savulinssit 
suojaavat auringon häikäisyltä standardin EN172:1995 mukaisesti ja 
Fog-off™-linssit estävät huurtumisen standardin EN 168:2001 (N) lausekkeen 
16 mukaisesti.

SÄILYTYS JA KULJETUS: Näitä tuotteita kannattaa säilyttää pehmustetussa 
pussissa, joka ei naarmuta, eikä niiden päälle pidä pinota raskaita esineitä. 
Aseta tuotteet kuljetusta varten koteloon, joka suojaa niitä kevyiltä iskuilta.

PUHDISTUS: Nämä tuotteet kannattaa puhdistaa pehmeällä, hankaamattomalla 
mikrokuituliinalla.

MATERIAALIVAROITUS: Käyttäjän ihon kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit 
voivat aiheuttaa allergisia reaktioita niille alttiille henkilöille.

NAARMUISIIN TAI VAURIOITUNEISIIN LINSSEIHIN LIITTYVÄ VAROITUS: 
Jos tuotteen linssit naarmuuntuvat tai vaurioituvat, ne kannattaa vaihtaa.

TARVIKKEET: Tämä tuote on yhteensopiva Skullerz®-joustohihnan kanssa. 
Työnnä joustohihna sangan rakoon ja lukitse paikalleen kiertämällä.

Eri käyttökohteisiin on saatavana erilaisia linssivaihtoehtoja:

• Kirkas – sopii sisäkäyttöön tai hämärään
• Savu – sopii ulkokäyttöön tai kirkkaaseen valaistukseen
• Sisä-/ulkokäytön – sopii hyvin sekä sisä- että ulkokäyttöön tai hämärään.

TUOTEMALLISTO: Saga-kehys

• Kirkas
• Kirkas Fog-Off™

• Savu
• Savu Fog-Off™

• Sisä-/ulkokäytön Fog-Off™

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

• Optinen luokka 1 tekee pitkäaikaisesta käyttämisestä mukavaa.
• Naarmuuntumattomat linssit pysäyttävät 99,9 % haitallisesta UV-säteilystä.
• Yksilinssinen kehyksetön rakenne antaa laajan näköalan ja peittoalan.
• Kumiset sankojen päät varmistavat tiiviin ja mukavan istuvuuden.
• Saatavana Fog-Off™-tekniikalla, joka ei peseydy eikä kulu pois.
• Patentti haussa

KÄYTTÖKOHTEET: Näitä laseja voi käyttää monenlaisissa kohteissa, kuten 
seuraavissa:

• rakennustyö
• koneenrakennus
• öljy- ja kaasuala
• louhinta
• huolto
• kokoonpano/valmistus
• tuotanto.

STANDARDIT JA HYVÄKSYNTÄ: Näiden suojalasien on todistettu täyttävän 
turvallisuuden perusvaatimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2016/425 henkilösuojaimista liitteeseen V (moduuli B) liittyvät 
määräykset, ja ne täyttävät liitteessä II määritetyt asianmukaiset terveys- 
ja turvallisuusvaatimukset ja ovat siten CE-merkityt.

Nämä tuotteet on tarkastanut suunnitteluvaiheessa CCQS Certification Services 
Ltd, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, 
Dublin 15, Irlanti, D15 AKK1 (ilmoitettu tarkastuslaitos numero 2834). Nämä 
tuotteet on testattu ja CE-hyväksytty standardin EN166:2001 mukaisesti.

MERKINNÄT:
Kehys, oikea sanka: eZ87+ Taiwan CSA Z94.3
Kehys, vasen sanka: CE e EN 166 FT
 
Linssit:
Kirkas – eZ87+S CE e 1 FT 
Kirkas Anti-Fog – eZ87+S CE e 1 FT N 
Savu – eZ87+S CE 5-3.1 e 1 FT 
Savu Anti-Fog – eZ87+S CE 5-3.1 e 1 FT N 
Sisä-/ulkokäytön Anti-Fog – eZ87+S CE 5-1.7 e 1 FT N 

KÄYTTÖRAJOITUKSET:

• Tätä tuotetta ei saa koskaan muokata tai muuntaa.
•  Tällä tuotteella saa suojautua vain tässä asiakirjassa määritetyiltä vaaroilta.
• Nämä tuotteet eivät sovi hiontaan tai hitsaamiseen.
• Näitä tuotteita EI ole suunniteltu käytettäväksi silmälasien päällä.
•  Standardin EN166:2001 mukaisesti suojalaseja ei voi testata ja hyväksyä 

käyttöön nestepisaroita vastaan. Kun tarvitaan suojaa nesteeltä, siihen 
kannattaa harkita sopivaa tuotetta, kuten turvalaseja.

MERKINTÖJEN SELITYKSET:
5-3.1 (EN 172:1995): Suojaa auringon häikäisyltä standardin mukaisesti, antaa 
UV-suojaa koko määritetyllä alueella.
1: Optinen luokka
F: Törmäyssuojaus nopeilta vähäenergisiltä hiukkasilta (45 m/s)
T:  Testattu törmäyssuojauksen suhteen äärimmäisissä lämpötiloissa -5 ja +55 °C.
N: Testattu linssien huurtumattomuuden osalta vähintään 8 sekunnin ajan.


