V-Gard® 900
Stručný průvodce při použití štítů v prostředí s chemikáliemi

Ochrana proti postříkání kapalinou
podle normy EN166
Norma EN166, která se vztahuje na ochranné brýle a obličejové štíty, nevyžaduje žádné testování
ohledně odolnosti materiálů produktu vůči chemickým látkám. Odstavec 7.2.4 zkoumá
jednorázovou ochranu proti proniknutí kapiček kapaliny.
Obličejové štíty například vyhovují normě z hlediska proniknutí, jestliže splňují následující
požadavky:

• Při nasazení musí mít zorné pole min. hloubku vertikální střední linie 15 cm.
• Musí úspěšně absolvovat laserový test, když je obličejový štít nasazený na testovací hlavě a
otáčí se do všech směrů.
V-Gard 930

Norma EN166 vyžaduje kontrolu, zda obličejový štít tvoří bariéru mezi rizikem a obličejem a
očima uživatele.

Ochrana poskytovaná integrovanými krycími brýle a
obličejovým štítem V-Gard 900 proti postříkání kapalinou
podle normy EN166
V řadě V-Gard 900 je model V-Gard 950 certiﬁkován podle normy EN166, odstavec 7.2.4, a z
tohoto důvodu jsou integrovaný obličejový štít a připojovací čepy označeny symbolem „3“.
Model V-Gard 930 nemůže získat označení „3“, protože splňuje požadavky pouze tehdy, když je
vybaven dokonale těsnicími brýlemi.

Odolnost vůči chemikáliím versus ochrana proti postříkání
kapalinou
Ať je jejich kompatibilita z hlediska normy EN166/odstavce 7.2.4 jakákoli, krycí brýle V-Gard 930
a obličejový štít V-Gard 950 jsou odolné vůči mnoha chemickým látkám.
Aby bylo možné poskytnout informace o odolnosti při kontaktu s kapalnými chemickými látkami,
provedla společnost MSA intenzivní testy s vybranými skupinami chemikálií:

• Postříkání chemikálií, aby se zjistilo, zda okamžitě a za jeden den nedošlo k výraznému
zhoršení vlastností (např. vzniku prasklin, trhlin nebo zneprůhlednění).

V-Gard 950

• Následoval nárazový test podle normy EN166 / Náraz o střední energii (120 m/s), aby se
zjistilo, zda nedošlo k proniknutí materiálem v důsledku prasknutí nebo k nebezpečí závady
po nárazu, např. rozpadu na dva nebo více kusů.
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V-Gard® 900
Stručný průvodce při použití štítů v prostředí s chemikáliemi

Testovací podmínky

Výsledky testů

Výsledky uvedené v následující tabulce byly získány v laboratorních
podmínkách (23 ± 2 ˚C a 25 ± 5% relativní vlhkosti) v testovacích
laboratořích MSA. Pro účely testování byly krycí brýle V-Gard 930 a
obličejový štít V-Gard 950 umístěny tak, jak se nosí. První pozorování
byla provedena okamžitě po postříkání a další o den později. Potom
byl proveden nárazový test. Před nárazovým testem byly obličejové
štíty a krycí brýle opláchnuty.

Výsledky uvedené v tomto Stručném průvodci při použití štítů v
prostředí s chemikáliemi jsou pouze orientační a mají vám pomoci při
výběru správných produktů V-Gard 930 a V-Gard 950 pro danou
aplikaci. V tabulce je uvedena odolnost vůči některým chemikáliím a
údaje nelze považovat za vyčerpávající. Takové testování navíc není
vyžadováno bezpečnostními normami, takže naše doporučení uvedená
pod tabulkou nemají spojitost se standardním značením obličejových
štítů. I obličejový štít s nejnižším hodnocením stále chrání proti
náhodnému jednorázovému postříkání.

Skupina chemikálií

Chemikálie
uvedena v normě
EN14458 (1)

Příklad chemické látky

MINERÁLNÍ KYSELINA

Kyselina sírová

*

*
*

Hydroxid sodný (25% obj.)

*

*

Hydroxid sodný (10% obj.)

*

*

Hydroxid amonný (28% obj.)

***

***

Etanol

***

***

Butan-1-ol

***

***

Butyraldehyd

**

NR

n-Heptan

***

***

Benzín

***

***

Toluen

***

***

p-Xylen

***

***

Butylacetát

***

*

Etyléter

***

***

KETON

Metylizobutylketon (MIBK)

***

***

REPELENT

Deet

***

*

ANORGANICKÁ KYSELINA
ANORGANICKÁ ZÁSADA
LÍH
ALDEHYD
ALIFATICKÝ UHLOVODÍK

ORGANICKÉ
CHEMIKÁLIE
AROMATICKÝ UHLOVODÍK
ESTER

SPECIÁLNÍ
CHEMIKÁLIE

V-Gard 950

***

Kyselina chlorovodíková (35% obj.)
ANORGANICKÉ
CHEMIKÁLIE

V-Gard 930

NR – Nedoporučuje se: Po
postříkání chemickou látkou
byly na štítu pozorovány trhliny
nebo výrazné deformace nebo
výrazné zamlžení.

Jedna hvězdička (*): Bez
prasklin;
po
postříkání
chemickou látkou byla na štítu
prostým okem pozorována
pouze mírná deformace nebo
zamlžení.

Dvě hvězdičky (**): Bez
prasklin;
po
postříkání
chemickou látkou byla na štítu
pod mikroskopem pozorována
pouze mírná deformace nebo
zamlžení.










Tři hvězdičky (**): Bez prasklin;
po postříkání chemickou látkou
nebyla
na
štítu
pod
mikroskopem
pozorována
žádná
deformace
nebo
zamlžení.

(1) EN14458 - Ochranné obličejové štíty a hledí ochranných přileb pro hasiče, pracovníky sanitních vozů a záchranných služeb

MSAsafety.com

