
ONGOING SURVEILLANCE:
SGS UK Ltd., Weston Super MareBS22 6WA, England Notified Body number: 0120
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B S M L XL XXL 3XL
Metric  (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140

Imperial (inches) 36 38 40 41 42 44 46 47 48 50 52 54 55

Euro 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
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يُرجى قراءة هذه التعليامت بعناية قبل ارتداء مالبس السالمة. ينبغي عليك استشارة موظف شؤون السالمة أو 
رئيسك املبارش بشأن املالبس املناسبة لطبيعة عملك. احرص عىل االحتفاظ بتلك التعليامت حتى تتمكن من الرجوع 

إليها يف أي وقت.
ارجع إىل ملصق املالبس للحصول عىل معلومات تفصيلية حول املعايري املقابلة. تُطبق املعايري والرموز املوجودة فقط عىل 

املالبس ويف معلومات املستخدم الواردة فيام بعد.
تخضع جميع املالبس هذه إىل رشوط الالئحة )االتحاد األورويب رقم 2016 / 425(.

وضع العالمات:
تُعرف كل قطعة من املالبس مبلصق داخيل. يُشري هذا امللصق إىل نوعية الحامية التي توفرها تلك املالبس إىل جانب 

معلومات أخرى عىل النحو التايل:
1. العالمة التجارية لجهة التصنيع 2.  فئة معدات الوقاية الشخصية )PPE( وفًقا لالئحة االتحاد األورويب رقم 2016/425

.”Notified Body“ ورقم هيئة التصديق ”CE“ 3. تتضمن مراقبة املنتج النهايئ عالمة
 4.  املعايري املطبقة 

5. صور توضيحية
EN 13034:2005+A1:2009  A - حامية من املواد الكيميائية السائلة، كالرذاذ املخفف، مالبس الوقاية من “النوع 
6”  - تُستخدم مالبس الوقاية من “النوع 6” للحامية من التعرض إىل أي رذاذ مخفٍف أو رذذات جوية سائلة أو ضغط 

منخفض أو بقع بكميات منخفضة، ومن خالله ال حاجة إىل استخدام حاجز ضد اخرتاق السوائل الكامل، عىل سبيل املثال 
يف حالة َتكن مرتدو املالبس من اتخاذ اإلجراءات املناسبة يف الوقت املناسب عند تلوث مالبسهم. تُوفر مالبس الوقاية 

من “النوع 6” أدىن مستوى من الحامية ضد املواد الكيميائية، كام تُستخدم لتوفري الحامية من احتاملية التعرض لكميات 
قليلة من الرذاذ أو البقع بكميات منخفضة والتي تحدث بشكل عريض.

EN ISO 13982-1:2004+A1 :2010  B - حامية من املواد الكيميائية الصلبة املنقولة بالهواء، مالبس الوقاية من 
“النوع 5” - تُستخدم مالبس الوقاية من “النوع 5” للحامية من مخاطر التعرض للمنتجات الكيميائية، والتي تُقاوم 

تغلغل الجسيامت الصلبة املتطايرة يف الهواء ملنطقة الجذع بالكامل
EN 1149-5:2018  C - مالبس وقاية ذات خواص كهروستاتيكية - 

تُستخدم للمالبس الواقية الكهروستاتيكية املبددة وذلك للحامية من اإلفرازات الحارقة.
EN 1073-2 :2002  D - حامية من التلوث اإلشعاعي - تُستخدم لتوفري الحامية من مخاطر التعرض للتلوث 

اإلشعاعي الجسيمي
EN ISO 14126:2003+AC :2004 E - حامية من العنارص الفعالة - تُستخدم لتوفري الحامية من التعرض 

 للعنارص الفعالة
III مالبس حامية ضد املواد الكيميائية من فئة  F

ANSI/ISEA 101-2014  G خضعت الختبار املعايري األمريكية

6. صور توضيحية ملقاسات الجسم طبًقا ملعيار EN ISO 13688: مالبس الوقاية 2013 - املتطلبات العامة   7. صورة 
توضيحية: اقرأ هذه التعليامت قبل االستخدام

8. رموز العناية باملالبس: ال تُغسل، وال تعرّض ملواد التبييض، وال تُجفف وال يتم كيها، وال تعرّض للتنظيف الجاف
8أ. قابل االشتعال: ال تُقربها من الحرارة أو اللهب املكشوف أو الرشارات

9. نسب توزيع املواد تعريف الطراز 10.
 مالحظة:  يُعد تاريخ التصنيع موضًحا عىل ملصق التغليف يف كل علبة كرتونية أو حافظة.

التصنيف وفًقا لـ EN 14325: انظر الجدول املنفصل

www.portwest.com/declarations @ تحميل إعالن املطابقة

مجاالت االستخدام:  تُستخدم مالبس الوقاية يف حال احتاملية التعرض لرذاذ مخفف أو رذذات سائلة أو ضغط منخفض أو بقع 
بكميات منخفضة، ومن خاللها ال حاجة إىل حاجز اخرتاق السوائل املتكامل )عىل املستوى الجزيئ( وكذلك الجسيامت الصلبة 

 املنقولة بالهواء.  توفر هذه املآزر حامية ضد العنارص الفعالة.  
خضعت مالبس “النوع 6” الختبار البدلة بأكملها )مقاومة االخرتاق بواسطة اختبار الرذاذ.  

القيود: رمبا يتطلب التعرض ملواد كميائية معينة أو تركيزات عالية خواص منع أعىل، سواًء فيام يخص أداء النسيج أو تكوين البدلة 
أو مجاالت كهذه ميكن توفري حامية ضدها من خالل مالبس النوع 1 حتى النوع 4. ينبغي أن يكون املستخدم هو الحكم الوحيد 

عىل مدى الصالحية، ونوع الحامية املطلوبة والجمع املناسب بني املآزر وامُلعدة اإلضافية.
تحذيرات:  قبل االستخدام تحقق من حالة املالبس )ال ثقوب أو شقوق وما إىل ذلك( من خالل املعاينة البرصية قبل االستخدام 

تحقق أن مقاس املالبس مناسب. ال ميكن تعديل الشكل املوافق عليه أو تغيريه. إذا استدعت الرضورة استخدام أجهزة إضافية )مثل 
القفازات أو أجهزة التنفس أو األحذية وغريه( لتوفري حامية كاملة للجسم، فيجب أن تحتوي عىل األقل عىل خصائص معادلة فيام 

يخص الحامية ضد املواد الكيميائية وكذلك يجب أن يتم التحقق من توافقها مع املآزر. للحصول عىل حامية كاملة، ينبغي غلق 
جميع الفتحات.  قد يؤدي االرتداء املطول إىل إجهاد حراري.  ميكن تقليل اإلجهاد الحراري وكذلك الشعور بعدم الراحة أو التخص 
منهام من خالل استخدام مالبس داخلية مالمئة أو معدات تهوية مناسبة.  يف حالة الجسيامت الصلبة املنقولة بالهواء يُنصح بغلق 

السّحاب وأن يتم لف أطراف األكامم والرساويل برشيط الصق.  تستخدم املآزر مرة واحدة فقط ويجب التخلص منها بعد كل 
استخدام. يف حال التمزق أو نشوء ثقوب وغريه، غادر منطقة العمل فوًرا واستبدله مبئزر جديد. ال تستطيع جهة التصنيع تحمل 
مسؤولية االستخدام الخاطئ أو غري املناسب.  ينبغي أن يرتكز الشخص الذي يرتدي مالبس الوقاية املبددة الكهروستاتيكية أرًضا 

بشكل مناسب. ينبغي أن تكون املقاومة بني الشخص واألرض أقل من 7.9 × 810 أوم من خالل ارتداء أحذية مناسبة. ال ينبغي أن 
تُفتح مالبس الوقاية املبددة الكهروستاتيكية أو تتم إزالتها يف أجواء قابلة لالشتعال أو االنفجار أو أثناء معالجة مواد قابلة لالشتعال 
أو االنفجار. ال ينبغي أن تُستخدم مالبس الوقاية املبددة الكهروستاتيكية يف أجواء غنية باألكسجني دون موافقة مسبقة من مهندس 

السالمة املسؤول. سوف يتم تقليل تأثري العزل الخاص مبالبس الوقاية بالبلل أو الرطوبة أو التعرق.
كيفية ارتداء مالبس الوقاية: أخرج املآزر من األغلفة، افتح السّحاب بأكمله وقم بارتدائه. أغلق السّحاب تاًما. ينبغي ارتداء املالبس 

وهي محكمة اإلغالق. يف حال خطر الجسيامت الصلبة املنقولة بالهواء، يُنصح بربط الّسحاب ويف حال استخدمت قفازات حامية، 
اربط أطراف األكامم والرساويل برشيط الصق، مع التأكد من تغطية الكم حتى مقدمة القفاز. ارتِد فقط مالبس ذات مقاس 

مناسب. املنتجات ذات املقاس الواسع جًدا أو الضيق جًدا سوف تقيد حركتك ولن توفر املستوى األمثل من الحامية.
تخزينها والتخلص منها: يجب تخزين مآزر الوقاية يف األغلفة األصلية وحفظها يف مكان جاف بعيًدا عن مصادر الحرارة. إذا مل 

تتلوث املالبس، فحينها ميكن التخلص منها باعتبارها نفايات حرضية. عندما تتلوث ينبغي حينها التخلص من مآزر الوقاية طبًقا 
للقوانني واألنظمة املطبقة.

تخلص منها بعد االستخدام. ال تستخدمها مجدًدا.
الصيانة:

تستخدم مآزر الوقاية مرة واحدة فقط، ال حاجة إىل الصيانة. ارجع إىل ملصق املالبس لتفاصيل عملية الغسل.
انتهاء الصالحية:

العمر االفرتايض للمنتج بحد أقىص 5 سنوات من تاريخ التصنيع.  شهر وسنة اإلنتاج موجودان يف ملصق املنتج.

تم إجراء اختبار عىل البدلة بأكملها املعيار املتطلبات ST40/ST41 ST50
ST42/43

44/45/47

مقاومة اخرتاق السوائل، اختبار الرذاذ للنوع 6 EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034 االجتياز االجتياز االجتياز

مقاومة اخرتاق الرذذات، الترسب الداخيل للنوع 5 EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982
  Ljmn, 82/90  ≤  30% االجتياز االجتياز

 Ls     8/10    ≤ 15%
عامل حامية إعتباري  EN ISO 13982-2 – EN 1073-2 الفئة 1 الفئة 1

اختبارات األداء العميل EN 1073-2 االجتياز االجتياز

الدرزات: قوية  EN ISO 13935-2
75N < 125N< الفئة 3 الفئة 3

N < 300 N 125< الفئة 4

تم إجراء اختبار عىل النسيج

مقاومة تغلغل السوائل EN ISO 6530
الفئة 3: > 1% 
الفئة 2: > 5%  
الفئة 1: > 10% 

 :H2SO4 30% الفئة 3 الفئة 3 الفئة 3
 :NaOH 10% الفئة 3 الفئة 3 الفئة 3

 :o-xylene الفئة 3 NC NC
 :Butan-1-ol الفئة 3 NC NC

إبعاد السوائل EN ISO 6530
 الفئة 3: > 95% 

 الفئة 2: > 90%   
الفئة 1: > 80% 

 :H2SO4 30% الفئة 3 الفئة 3 الفئة 3
 :NaOH 10% الفئة 3 الفئة 3 الفئة 3

 :o-xylene الفئة 2 NC NC
 :Butan-1-ol الفئة 2 NC NC

اخرتاق املواد الكيميائية EN ISO 6529 min 480<  :H2SO4 30%

مقاومة الخدش  EN530 1500cycles< 1000< الفئة 4
500cycles < 100< )SMS( 2 الفئة )SMS( 2 الفئة

مقاومة التمزق الرباعي   EN ISO 9073-4 EN 1073-2
 20N <40N< الفئة 3  )MP( 3 الفئة
 40N <80N<  )SMS(4 الفئة

مقاومة التمزق الرباعي  EN ISO 9073-4
 20N <40N<  )MP( 2 الفئة
 40N <60N<  )SMS( 3 الفئة  )SMS( 3 الفئة

 60N <100N<

قو الشد EN ISO 13934-1
60N <100 N< الفئة 2   )MP( 2 الفئة   )MP( 3 الفئة

100N <250 N< )SMS( 3 الفئة
مقاومة الثقب  EN 863 - EN 1073-2  10N <50N< الفئة 2 الفئة 2   الفئة 1  

مقاومة تشققات االنثناء  EN 7854
cycles 100,000 < الفئة 6 الفئة 6 
cycles 40,000 < الفئة 5  

مقاومة الربط  EN 25978  EN 1073-2 فقط عىل النسيج الرقائقي االجتياز االجتياز
مقاومة االشتعال EN 13274-4  EN1073-2 االجتياز االجتياز االجتياز

مقاومة السطح الكهربايئ / تلف الشحن   EN 1149-1 / EN 1149-3 االجتياز االجتياز
قوة االنفجار  EN ISO 13938-1 160kPa < 320 kPa < الفئة 3

مقاومة تغلغل السوائل امللوثة تحت الضغط الهيدروستايت ISO 16603 / ISO 16604 kPa 20 الفئة 6
مقاومة تغلغل العنارص الفعالة بسبب التالمس امليكانييك مع املواد التي 

 تحتوي عىل سوائل سامة 
- )اختبار الكائنات املجهرية: عنقودية ذهبية(

ISO 22610 t < 75
الفئة 6

 مقاومة تغلغل األهباء السائلة امللوثة -
 )اختبار الكائنات املجهرية: عنقودية ذهبية(

ISO 22611 Log < 5
الفئة 3

 مقاومة تغلغل الجسيامت الصلبة امللوثة
- )اختبار الكائنات املجهرية: أبواغ عصوية رقيقة(

ISO 22612 Log ufc <1
الفئة 3

األس الهيدروجيني  ISO 3071 االجتياز االجتياز االجتياز

القطعة:
60G النسيج: بويل بروبلني املغطى دقيق املسام بويل إيثيلني AR

21USP

BIZTEX ST40, ST41, ST50, ST42, ST43, ST44, ST45, ST47
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