
 

TECHNICKÉ ÚDAJE NARRAN Ochranný obličejový štít – řada P1 
 

Popis 
NARRAN Ochranný obličejový štít řady P1 spadá do kategorie obličejových štítů bez 
náhlavního nosiče určený k využití v průmyslu k plnění široké škály požadavků. Řada 
P1 obsahuje více variant rozměrů. Tyto varianty nabízí různé typy ochran zraku a 
obličeje proti rozstřiku chemických látek a kapalin a proti odlétajícím mechanickým 
částicím. 
 

Produktová řada 
 
P1PVX:  Velký čirý PET-GAG štít 
P1PM:  Čirý PET-GAG štít   
 

Obvyklé oblasti použití 
 Obecné průmyslové využití 
 Zdravotnictví 
 Stavebnictví 
 Laboratoř, manipulace s biologickým a chemickým materiálem 

 

Hlavní vlastnosti 
NARRAN Ochranný obličejový štít řada P1 představuje řadu štítů různých vlastností, 
které nalézají využití u nejrůznějších aplikací a úkonů. Štíty mají jednotný systém 
upevnění k hlavě pomocí suchých zipů TOP Q. Všechny obličejové štíty tohoto 
sortimentu jsou schváleny na ochranu před nárazem částic s nízkou energií při 
vysoké rychlosti. 
 
 

Materiály 
P1PXY: Štít – PET-GAG, 

  Hlavový držák – Polypropylen (PP) Axprint 
Hlavový úchyt – suchý zip TOP Q, Nylon, Polyester 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Velikost 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normy a homologace 
NARRAN Ochranné obličejové štíty řada P1 splňují požadavky směrnice o OOPP (EU) 
2016/425.  
 

Funkční vlastnosti 
Účinnost filtrace: 2C-1.2 = UV filtr s dobrým rozpoznáváním barev, odstín 1.2  
Optická třída: Přípustný index lomu okuláru se vyhodnocuje během certifikace 
produktu. Třída 1 vyjadřuje nejvyšší třídu funkčnosti optické transparentnosti.  
Odolnost vůči nárazům: Všechny obličejové štíty v řadě NARRAN P1 Ochranných 
obličejových štítů splňují požadavky na ochranu před nárazem částic s nízkou energií 
při vysoké rychlosti s označením F (45 m/s). 
 

Omezení použití 
Chrániče očí proti částicím pohybujícím se vysokou rychlostí nasazené na klasické 
dioptrické brýle mohou náraz přenášet, a vystavit tak uživatele nebezpečí. Ochranný 
štít neměňte ani neupravujte. Požadujete-li další informace týkající se jiných nebo 
dodatečných požadavků na ochranu, kontaktujte společnost NARRAN. 
 

Skladování 
Teplotní rozsah pro použití a uskladnění: +3 °C až +40 °C, vlhkost < 85 %. 
Maximální doporučená trvanlivost: 6 měsíců. Ke snížení pevnosti pod 50% u suchého 
zipu dojde při překročení 20.000 cyklů 

Model 
rozměr [mm] 

a b c 

P1PV5 230 320 0,5 

P1PV7 230 320 0,7 

P1PV10 230 320 1 

P1PM5 265 320 0,5 



 

 

Náhradní díly 
NDNP1, spojovací sada nýtů 2 kusy 
NDSZP1, suchý zip TOP Q (sada) 
NDPETP1, náhradní PET-GAG (Polykarbonát) vnější plastový štít 
 

Důležitá upozornění 
Společnost NARRAN nepřijímá jakoukoli odpovědnost, ať už přímou či nepřímou, za 
škody (včetně ušlého zisku nebo ztráty dobré pověsti) způsobené spolehnutím se na 
informace obsažené v tomto dokumentu. Za rozhodnutí o tom, zda se určitý produkt 
hodí pro zamýšlený účel, plně zodpovídá uživatel. Nic v tomto prohlášení nevylučuje 
ani neomezuje odpovědnost společnosti NARRAN za smrt nebo zranění způsobené 
zanedbáním povinností. 
 

Ukázkové fotografie produktu 

 
 
 
 
 
 


