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TEST HOUSE, AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME 
NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM 
BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, 

TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, 
RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, 

PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК

PORTWEST,  WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

REF: 6USP0519

C INCHES CM DE FR
XS 26-28 68-72 42-44 34-36
S 30-32 76-80 46-48 38-40
M 33-34 84-88 50 42-44
L 36-38 92-96 52-54 46-48

XL 40-41 100-104 56 50-52
XXL 42-44 108-112 58-60 54-56
3XL 46-47 116-120 62 58-60
4XL 48-50 124-128 64-68 62-64
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TEST HOUSE

MANUFACTURER

EN 342
CERTIFIED

B INCHES CM EURO
XS 32”-34” 80-88 40-44
S 36”-38” 92-96 46-48
M 40”-41” 100-104 50-52
L 42”-44” 108-112 54-56

XL 46”-48” 116-124 58-62
XXL 50”-52” 128-132 64-66
3XL 54”-55” 136-140 68-70
4XL 56”-58” 144-148 72-74
5XL 60”-64” 152-160 76-80

A D
CM CM

SHORT 152-164 74
REG 164-176 79
TALL 176-188 84

X TALL 188-202 92

 
INTERTEK The Warehouse, Brewery Lane, Leigh,  WN7 2RJ  UK  
  Notified body number: 0362
SATRA Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, 
  NN16 8SD, United Kingdom.  Notified body number: 0321
  Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
  Notified Body: 2777
VARTEST  Vartest Laboratories, Inc,, 19 West 36th Street, 
  10th Floor New York, NY 10018 
  ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. through A2LA is 2180.01
AITEX Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain 
  Notified body number: 0161
OTI   Institut fur Okologie,Technik und Innovation GmbH, Spengergasse 
  20 1050 Vienna, Austria  
  Notified body number: 0534

AR

معلومات املستخدم

 وقد تم تصميم هذه املالبس لتوفري الحامية ضد الطقس البارد . ومع ذلك، تذكر دامئا أن أي بند من معدات الوقاية الشخصية ميكن أن
توفر الحامية الكاملة و يجب توخي الحذر عند تنفيذ األنشطة املتعلقة بالخطر .

قراءة هذه التعليامت بعناية قبل استخدام هذا املنتج .

AC

B

D

املوىص به االرتفاع تحتل حينها
املوىص به مقاس الصدر من املالبس

املوىص به محيط الخرص حينها
d = أوصت قياس الساق داخل من يرتديها

OSI 3102:88631 املالبس الواقية. )راجع العالمة(
 املتطلبات العامة وتحدد هذه املواصفة املتطلبات
 العامة لبيئة العمل، والشيخوخة، والتحجيم، وضع

 عالمات عىل املالبس الواقية واملعلومات املقدمة من
قبل الرشكة املصنعة.

مقاومة ل نفاذ املياه ،
 الفسفور االبيض )اختياري ( الفسفور االبيض يقيس معارضة ملرور

املياه من خالل املواد من الخارج .

ويتم اختبار املواد و طبقات الخرتاق املياه .

بخار املاء املقاومة
 هذا يقيس األقمشة عدم الرغبة يف السامح بخار املاء باملرور. يتم

 قياس مقاومة بخار املاء عىل الجمع بني جميع طبقات من املالبس، و
 إال الرتداء تحت . لتمرير NE 243 قيمة يجب أن يكون أقل من 55

W / aP2m

تحديدات االستعامل
 قبل االستخدام، يجب التأكد من إغالق املالبس بشكل صحيح ،

 وتشديد األصفاد و الخرص لرتكيب وثيق . املالبس يحمي ضد الطقس
 البارد ، ولكن الحظ أن األمر ليس حامية مضمونة يف كل الظروف

 واألحوال . الحظ أن الحامية سوف تنخفض قيمته إذا كان الثوب أو
 حينها يصبح الرطب . متجر املالبس يف منطقة جافة و جيدة التهوية

 ل مستوى الحامية الحفاظ عليها. يجب أن يهتم املالبس ل وفقا
 للتعليامت عىل املالبس . الحظ أن العزل الحراري قد ينخفض   بعد أية

 خصائص التطهري . لزيادة الحامية والوقاية من التربيد املحيل ، تأكد
 من استخدام الحامية املناسبة ل الرأس واليدين والقدمني ) الحامية

 لهؤالء أجزاء الجسم ليست مدرجة يف 243NE (قبل االستخدام، يجب
 التأكد من إغالق املالبس بشكل صحيح ، وتشديد األصفاد و الخرص

 لرتكيب وثيق . املالبس يحمي ضد الطقس البارد ، ولكن الحظ أن
 األمر ليس حامية مضمونة يف كل الظروف واألحوال . الحظ أن

 الحامية سوف تنخفض قيمته إذا كان الثوب أو حينها يصبح الرطب .
 متجر املالبس يف منطقة جافة و جيدة التهوية ل مستوى الحامية

 الحفاظ عليها. يجب أن يهتم املالبس ل وفقا للتعليامت عىل املالبس
 . الحظ أن العزل الحراري قد ينخفض   بعد أية خصائص التطهري .

 لزيادة الحامية والوقاية من التربيد املحيل ، تأكد من استخدام
 الحامية املناسبة ل الرأس واليدين والقدمني ) الحامية لهؤالء أجزاء

) 243NE الجسم ليست مدرجة يف

متاح الحجم و التحديد:
 تناسب وفقا ل صحيح الصدر و الخرص حجم ، يرجى الرجوع إىل

 الرسم البياين للحجم . هذه املالبس قد بنيت يف بدل للراحة والسامح
 لل مالبس التي يرتديها فوق املالبس ضخمة املتوسط.

تخزين:
 ال تخزن يف األماكن املعرضة ألشعة الشمس املبارشة أو قوية . تخزين

 يف ظروف نظيفة وجافة .
بعد الرعاية :

 الرشكة املصنعة لن تقبل املسؤولية عن املالبس حيث تم تجاهل
 تسميات الرعاية ، تشويه أو إزالتها.

تسمية املحتوى :
 الرجوع إىل تسمية املالبس لل املقابلة تفاصيل املحتوى.

تحدير:
 حيث هناك غطاء محرك السيارة ، قد يكون ضعف الرؤية املحيطية

والسمع.

 

 املالبس وفقا لشهادة 243NE 2017 يتم
 اختبار يف تركيبة مع معيار تحت املالبس ب )
 2 طبقات ( و / أو اختياريا مع تحت املالبس

)ج( من الرشكة املصنعة.

)relcI( العزل الحراري = Y
  Y = نفاذية الهواء ، ا ف ب ، والطبقة 1-3 ، حيث 3 هو أفضل
 Y = مقاومة الطبقة اخرتاق املياه )1-2 ، حيث 2 هو األفضل (؛

اختياري

العزل الحراري

 تعرف relcI ، الناتجة العزل الحراري الفعال ، والعزل الحراري من
 الجلد إىل السطح الخارجي املالبس يقاس أو يحسب مع عارضة أزياء

تتحرك .

الهواء الواقي من املا ، ا ف ب
 ا ف ب يقيس السهولة التي ميكن للهواء أن مير من خالل املواد . هو

مقياس ملدى صامد للريح كان الثوب

 تشري إىل تسمية املنتج للحصول عىل معلومات
 مفصلة حول املعايري املقابلة. وتطبق املعايري

 والرموز التي تظهر عىل كل من املنتج
 ومعلومات املستخدم أدناه فقط. جميع هذه

 املنتجات االمتثال ملتطلبات البند )6102 االتحاد
األورويب/524(.

تسميات غسل الرعاية: الرجوع إىل التسمية املالبس لغسل تفاصيل املقابلة.

درجة الحرارة 30 درجة مئوية، وعملية خفيفة

درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وعملية خفيفة

درجة الحرارة 40 درجة مئوية، عملية طبيعية

درجة الحرارة 60 درجة مئوية، عملية طبيعية

ال التبييض

ال تستخدمي التنظيف الجاف

تعرث منخفض جاف

تستخدمي التنظيف الجاف وضعها الطبيعي

الحد األقىص 50 غسالت

 

الحد األقىص 25 غسالت

 

الحد األقىص 12 غسالت

 

الحد األقىص 5 غسالت
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خط جاف

تقطر خط املالبس

ال يكوي 

الحد األقىص الحديد 110 درجة مئوية 

الحد األقىص الحديد 150 درجة مئوية 

ال يجف التنظيف

نظافة املالبس املهنية
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