
APSAUGINIS  

VEIDO  

SKYDELIS  
Asmeninės apsaugos priemonės įgauna vis 
didesnę reikšmę pandemijos akivaizdoje 
kovojant su didėjančia purslų, lašelių ir ore 
esančių ligų sukėlėjų rizika, kurios mes 
nematome. 

Sprendimai, kurie kažkada buvo sukurti tam tikriems 
darbuotojams, tokiems kaip sveikatos priežiūros specialistai, 
pirmosios pagalbos teikėjai, statybų ir gamybos darbuotojai, 
dabar yra būtini visiems. 

 

   Tinkamų saugos sprendimų turėjimas leidžia mums prisitaikyti prie naujai primestų taisyklių,  

   grįžti į darbą ir pradėti keisti ateitį tokią, kokią žinome - drauge.  

   Nes dabar mes visi kartu esame atsakingi už tai, kad apsaugotume kitus. 

 
Honeywell apsauginis veido skydelis yra skirtas sveikatos priežiūros ir socialinės priežiūros 
sistemos darbuotojams ir yra skirtas naudoti tais atvejais, kai socialinis atsiribojimas yra 
neįmanomas, ir vietose, kuriose yra didelė visuomenės ligų išplitimo rizika. 

 

Honeywell apsauginis skydelis atitinka vyriausybės nurodymus dėl purslų ir lašelių apsaugos* ir 
siūlo sustiprintą apsaugą nuo lašelių perdavimo ore. Skirtingai nuo rinkoje siūlomų įprastinių 
veido skydelių, šis skydelis turi papildomą dangą kuri apsaugo nuo rasojimo, garantuotas 
maksimalus matomumas be jokių apribojimų. 

 

 

 

* Apsauginis veido skydelis atitinka standarto (taikomas ES) EN 166: 2001 7.2.4 punkto reikalavimus dėl apsaugos nuo skysčių, lašelių ir purslų prasiskverbimo  
    ir standarto ANSI / ISEA Z87.1-2015 8.1.2 punkto reikalavimus (taikomas JAV) 

 

 



 

 

 SKYDELIO APRAŠYMAS IR PRIVALUMAI: 

• 329 mm pločio ir 220 mm aukščio antveidis maksimaliai 
veido apsaugai 

• Pagamintas iš perdirbto PET plastiko, storis 0.188 mm  

• Antveidis iš vidaus padengtas specialia atsparia 
rasojimui danga, užtikrina gerą matomumą 

• 30 mm putos tarpinė optimaliam atstumui tarp veido ir 
skydelio  

• Elastinė juosta (385 mm ilgio ir 20 mm pločio) 

• Baltas laukelis ant rėmo skirtas asmens kontaktinei informacijai  

ir pareigybei pažymėti 

• Atitinka standartus: 

- EN 166:2001 7.2.4 apsauga nuo skysčių, lašelių ir purslų 

• ANSI/ISEA Z87.1-2015  8.1.2 apsauga nuo skysčių, lašelių 
ir purslų  

• FDA registruota 
 

 

HONEYWELL APSAUGINIS 
VEIDO SKYDELIS – 
UŽSAKYMO INFORMACIJA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsakymo Nr. H1036400-1 

Rekomenduojama pardavimo kaina 

6.05 € su PVM (5.00 € be PVM)  

 

 

 

 
 

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS 

NORDICS 

Honeywell Safety Products Nordic AB 

Strandbadsvägen 15 

SE-252 29 Helsingborg – Sverige 

Phone: +46 (0) 424480433 

Email: info-nordic.hsp@honeywell.com 

 

www.honeywellsafety.com 
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PRAMONĖS 
SRITYS: 

• Medicinos personalui 

• Prekybos sfera 

• Sandėlio darbuotojai 

• Bankų personalui 

• Vyriausybės įstaigos  

• Aptarnavimo sritis 
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