
Klasse sf (dptr) cyl (dptr) prisme (cm/m)

1 ±0,06 0,06 0,12

2 ±0,12 0,12 0,25

3 +0,12
–0,25

0,25 1,0
0,25

Tegn Mærkningsmåde for mekanisk resistens over for stød.

S Forstærket robusthed (12 m/s)

F Lav energistyrke (45 m/s)

Mærkning 
EN 166

Anvendelse Beskrivelse af anvendelsesområde

Ingen Grundlæggende anven-
delse

Ingen specificerede mekaniske risici, beskadigelse 
på grund af ultraviolet lys, synlig og infrarød stråling 
inklusive solstråling.

3 Væske Væsker og stænkende væsker.

4 Tungt støv Støv med en kornstørrelse på >5μm.

5 Gasser og fine  
støvgasser

Gasser, damp, tåge, røg og støv med en korn størrelse 
på < 5μm.

8 Interferens Elektrisk lysbue der opstår, når en elektrisk lysinstalla-
tion er blevet kortsluttet.

9 Smeltet metal og varme 
faste objekter

Metalstænk og gennemtrægning av varme faste 
objekter.

Slagstyrke for mekanisk påvirkning

CE mærkning

 OPT 1 S/F CE
Producentens
mærke

Optisk klasse

Mærkningerne for  
sikkerhedsbrillene er:  OPT 166 F CE

Producentens mærke

Nummer for standarden

Slagstyrke for mekanisk påvirkning

CE mærke

Advarsel! Optiske klasse 3 glas er ikke beregnet til langvarig brug.

Sikkerhedsbrillernes beskytteniveau er identificeret ved stelnavnet på stellets stang.

2. Mekanisk påvirkede områder
Når  sikkerhedsbrillerne er udstyret med sikkerhedsglas kan de anvendes som beskyttelse mod flyvende 
splinter. Typiske anvendelsesområder er, når der arbejdes ved drejebænke, slibemaskiner og boremaskiner, 
men også arbejde med vinkelslibere og arbejder med stemmejern.

3. Opbevaring, brug og vedligeholdelse
Sikkerhedsbrillen skal efter brug opbevares i et rent og beskyttet miljø, hvor der ikke er varmt og fugtigt. 
Opbevaringstemperaturen skal være 0°C– 40°C. Den relative fugtighed skal være 30% – 80%. Før hver 
ibrugtagning skal det kontrolleres, at stellet og sikkerhedsglassene ikke er blevet beskadiget. Ridsede eller 
beskadigede brilleglas skal udskiftes i henhold til de monteringsanvisninger, som er vedlagt udskiftningsde-
lene. Sikkerhedsbrillen skal altid lægges tilbage i brilleetuiet, når den ikke er i brug.

4. Rengøring og desinfektion
Sikkerhedsbrillen skal rengøres med et mildt rengøringsmiddel eller et passende glasrensemiddel. Sikkerheds-
brillen skal steriliseres med et mildt desinficeringsmiddel. Der må ikke bruges opløsningsmidler til at rengøre 
sikkerhedsbrillen. Vær opmærksom på, at nogle materialer, som kommer i kontakt med huden, kan forårsage 
allergiske reaktioner hos personer, der ikke tåler det. Advarsel! Vær opmærksom på at nogle materialer, der 
kommer i kontakt med huden, kan forårsage allergiske reaktioner over for følsomme personer.

5. Slid og forældelse
Det anbefales, at hele den komplette sikkerhedsbrille efterses ca. 2 år efter levering (ibrugtagning). Afhængig 
af hvordan sikkerhedsbrillen anvendes, bør den kontrolleres med kortere intervaller. For eksempel hvis sikker-
hedsbrillen udsættes for skader eller lignende som påvirker sikkerheden af brillen og dermed kravene for sikker-
hedsgodkendelsen. Arbejdsgiveren bør sikre sig at brillebrugeren får kontrolleret sit syn med jævne mellemrum, 
og dermed sikre sig at der ikke er sket store ændringer. Det er arbejdsgiverens ansvar at medarbejderen har den 
rigtige sikkerhedsbrille til sin arbejdssituation og at det fungerer. Advarsel! Ridsede eller beskadigede glas bør 
udskiftes. Hvis glassene i sikkerhedsbrillen skal udskiftes, må der udelukkende anvendes nye sikkerhedsglas fra 
Carl Zeiss Vision AB i Malmø, Sverige, som er ansvarlig for den komplette sikkerhedsbrille.

6. Betingelser for kontrol
Før hver anvendelse skal det sikres, at stellet og sikkerhedsglasset ikke er beskadigede eller er blevet ridset, 
da dette kan medføre et forringet syn. Hvis det er tilfældet, skal glassene udskiftes med nye, identiske glas, 
svarende til CE mærket. Hvis stellet er blevet beskadiget, må sikkerhedsbrillerne ikke anvendes igen.

7. Mærkning
Både stellet og sikkerhedsglassene skal være mærket som angivet herunder for at kunne anvendes som sik-
kerhedsbriller i henhold til bestemmelserne. Sikkerhedsglassene er mærket som følger:

ZEISS SAFETY EYEWEAR
Informationsbrochure for sikkerhedsbriller

Ansvarlig for den komplette sikkerhedsbrille:
Carl Zeiss Vision AB, Box 15035, SE-200 31 Malmö
Telefon +46 40 685 60 00. Fax +46 40 94 18 54
www.zeiss.dk/sikkerhedsbriller

Hvis sikkerhedsbrillen skal beskytte mod hurtigt flyvende partikler ved ekstreme temperaturer, skal sikkerheds-
brillen være mærket med bogstavet ”T” efter det sidste bogstav i betegnelsen, for eksempel: EN-166-FT. Hvis 
bogstavet T ikke følger efter det sidste bogstav i betegnelsen, kan sikkerhedsbrillen kun beskytte mod hurtigt 
flyvende partikler ved almindelig stuetemperatur. Advarsel! Hvis symbolerne S og F ikke matcher både glas 
og stel, er det den lavere niveau, der gaelder for komplette sikkerhetsbrillen.

8. Mærkning vedrørende certifikater og kontrol:
Produkterne fra vores firma, der er anført i denne brugervejledning er konstruktionstestet af:
8.1 Certificerede sikkerhedsstel i Classic-serien er: Q2 and Diamant • DIN CERTCO Zertifierungszentrum • 
Gartenstrasse 133, 73430 Aalen • Tel. +49 7361 560165 • Fax +49 7361 550166 • Registreret enhed: 
1096.
8.2 Godkendte sikkerhedsbrillemodeller: Honeywell og Bollé RX Safety frames. Se 8.3 liste over brille stel. INSPEC 
International Ltd • 56 Leslie Hough Way Salford, Greater Manchester M6 6 AJ  • Telefon +44(0)16 1737 
0699 • Fax +44(0) 16 1736 0101 Produkterne har gennemgået en kvalitetskontrol, og det er derfor tilladt at 
de har følgende mærkning: Den europæiske standardmærkning i henhold til bestemmelserne i 89/686/EU. • 
Registreret enhed 0194.
8.3 Liste over Honeywell og Bollé sikkerhedsstel certificeret af INSPEC INTERNATIONAL LTD. 
8.3.1 Sikkerhedsstelmodeller fra Bollé Safety: B707, B708, B709, B805, B808, Premium, Twister, Slide, Boss.
8.3.2 Sikkerhedsstel fra Honeywell: Horizon, SW06, SW07, SW12, EXT10, FC705, FC706, FC707. 
8.4 Carl Zeiss Vision AB er den ansvarlige leverandør af den komplette øjenværnspakke, hvilket også omfatter 
sikkerhedsstel med identifikationer fra fabrikanterne Bollé og Honeywell (se punkt 8.3.1 og 8.3.2). 
8.5 Relevante harmoniserede standarder. Se punkt 8.5.1, 8.5.2 og 8.5.3.
8.5.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler
8.5.2 Europæisk standard EN 166:2001 – Øjenværn
8.5.3 Forordning 2017/745 om medicinsk udstyr
8.5.4 Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på: www.zeiss.dk/sikkerhedsbriller
8.5.5 CE-mærkningen på glas og stel er synlig (se billedet til højre).

For De anvender sikkerhedsbriller bør De venligst læse efterfølgende:

1. Anvendelsesområde
Sikkerhedsbriller, der er udstyret med sikkerhedsglas, er velegnet som beskyttelse mod øget robusthed (klasse 
S) eller mekanisk slagstyrke (klasse F). Hvis mærkningerne S og F ikke gælder både glas og stel, er det det 
laveste niveau (klasse S), der gælder for hele den komplette sikkerhedsbrille. Hvis brillerne er udstyret med 
sikkerhedsglas, kan de for eksempel anvendes mod flyvende splinter fra slibemaskiner og i forbindelse med 
flytning af skarpe genstande, slagger og klinker. Sikkerhedsbrillerne må kun anvendes i overensstemmelse med de 
ovennævnte risikoområder. De kan ikke anvendes som beskyttelse mod tungt mekanisk påvirkning eller mod laserstråler. 
De må ikke anvendes som beskyttelse mod tungt støv, stænk eller gasser eller når der anvendes elektriske svejseaggrega-
ter. Den følgende tabel viser de forskellige anvendelsesområder:


