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typ filtru

číslo odstínu

číslo dovozce

optická třída

mechanická odolnost

symbol pro původní nebo 
vyměněný zorník
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číslo dovozce

označení typu

norma

vhodné pole použití

mechanická odolnost

značka shody

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ

ZNAČENÍ STRANIČEK

čirý zorník
chrání proti UV záření a nárazům

1  TYP FILTRU
číslo filtr

2  UV
4  infračervený
5  sluneční 
6  sluneční IR

2C-3  UV s dobrým rozlišením 
 barev

2   ČÍSLO A BARVA ODSTÍNU
číslo odstín/použití
1,2  čirý nebo žlutý
1,7  oranžový nebo interiér/exteriér
2,5  bronzový nebo šedý
3,1  tmavě šedý,

3,0  tvrdé pájení
5,0  svařování plynnových hořákem, tvrdé pájení
7,0  svařování plynnovým hořákem, tvrdé pájení,     

řezání

žlutý zorník
chrání proti UV záření, filtruje modráý díl světla 
z viditelného spektra a umožňuje více kon-
strastnější vidění ve zhoršených podmínkách.

kouřový zorník
chrání proti UV záření, plní funkci protisluneč-
ního filtru při zachování dostatečného vnímání 
barev.

bronzový, hnědý, šedý zorník
chrání proti UV záření a modrému světlu, plní 
funkci protislunečního filtru

zorník pro interiér/exteriér (I/0)
čirý zorník s tenkou zrdadlovou vrstvou

fotochromatický zorník
automaticky se přispůsobuje změnám 
světelnýh podmínek

oranžový zorník
filtruje zelený a modrý díl světla, zvyšuje 
kontrast, snižuje únavu očí

ztmavený (zelený) zorník
omezuje IR a UV záření při svařování, 
řezání autogenem, letování a tvrdém 
pájení (plamenem)

High-tech zorník
antireflexní REVO podvrstvení

4   OPTICKÉ TŘÍDY
TŘÍDA vysvětlení

1 
(nejvyšší)

Určena k dlouhodobému nošení. Nejmenší přípustná odchylka činí +/- 0,06 dioptrie.
Žádné nebo nerozpoznatelné zkreslení.

2 Malé zkreslení nebránící dlouhodobému zkreslení.
3

(nejnižší)
Velké zkreslení. 
Nedoporučuje se dlouhodobé nošení.

5 a 11  MECHANICKÁ ODOLNOST
písmeno vysvětlení max. rychlost pádu

S zvýšená pevnost, max. rychlost 12m/s 12 m/s
F náraz o nízké energii, max. 45 m/s

B náraz o střední energii 120 m/s
A náraz o velké enerfii 190 m/s
FT náraz o nízké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C) 45 m/s
BT náraz o střední energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C) 120 m/s
AT náraz o velké energii při extrémích teplotách (-5°C až 55°C) 190 m/s

POZOR
Není-li symbol F, B a A shodný pro zorníky a rámeček, pak je pro přiřazení ke kompletnímu chrániči očí 
rozhodující nižší z nich. Pro chránič očí vyhovující oblasti používání se symbolem 9 musí být jak rámeček, 
tak i zorník společně označeny tímto symbolem a jedním ze symbolů F, B, nebo A. 

9   NORMY
číslo vysvětlení

EN 166  osobní prostředky k ochraně očí 
(všeobecká specifikace)

EN 170  filtry proti ultrafialovému záření
EN 172 protisluneční filtry pro profesio-

nální použití
EN 175 osobní ochrana: prosředky pro 

ochranu očí, obličeje při svařová-
ní a podobných postupech

10   VHODNÉ POLE UŽITÍ *
číslo vysvětlení

3 tekuté kapky a rozstři kapaliny
4  velké částice prachu až do 5 µm
5 plyn a jemný prach méně než 5 µm (plyny, páry, 

spreje, kouř a prach)
8 elektrický oblouk vzniklý zkratem na tlektrickém 

zařízení
9 roztavený kov a horké pevné látky (průnik hor-

kých pevných látek, rozstřik roztaveného kovu)
* Je-li označena více než jedna číslice, chránič očí je 
vhodný pro kombinace vhodného pole použití pro 
každou z číslic

POUŽÍVANÉ MATERIÁLY

polykarbonáty patří mezi termoplastické polymery čili termoplasty. Snadno se za tepla zpracovávají vstřikováním či lisováním. Mají dobrou tepelnou odolnost, odolnost 
proti nárazu a dobré optické vlastnosti. Polykarbonátová varianta zorníků pomáhá chránit před roztaveným kovem a hokými pevnými látkami.

octan acetát či ethanoát - je sůl kyseliny octové. Acetátová zorník nabízí dobrou odolnost proti mnoha organickým chemikáliím.
REVO Vícevrstvý kombinovaný nátěr s dokonalou ochranou před slunečním zářením. S nátěrem REVO je zajištěna výborná vizuální ostrost za všech světel-

ných podmínek bez deformace viditelného obrazu.
UV ultrafialové záření

IR zesílený odraz infračerveného záření

6  SYMBOL PRO PŮVODNÍ ČI VYMĚNĚNÝ                                    
    ZORNÍK (nepovinný údaj)

o  původní zorník
 náhradní zorník


