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REF:13USP

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

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

A D
CM CM

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

X TALL 188-202 92

A

B

C

D
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BRUGERVEJLEDNING

Læs venligst denne vejledning før brug af denne sikkerhedsbeklædning. Kontakt din sikkerhedsrepræsentant for 
valg af beklædning til din specifike arbejdssituation. Opbevar denne vejledning så den altid er tilgængelig. 
 

ISO 13688:2013 
 Sikkerhedsbeklædning (Se label)
Denne europæiske standard specificerer 
generelle krav for ergonomi, ældring, 
størrelse, mærkning af 
 beskyttelsesbeklædning og information 
leveret af producenten. 

AC

B

D

A= Anbefalet højde af bruger
B= Anbefalet brystmål af bruger
C= Anbefalet taljemål af bruger
D= Anbefalet indvendig benlængde af bruger

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 High 
Visibility Beklædning signalerer 
brugerens tilstedeværelse om dagen 
og natten (se mærket) 

Klassifikationer (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) 
X Klasse for fluorescerende og reflekterende overflade 
- 3 levels

Klasse 1 - Minimum niveau trafik hastigheder 
<30 kilometer i timen 
Klasse 2 - Mellemniveau trafik hastigheder 
<60 kilometer i timen 
Klasse 3 - Højeste niveau trafik hastigheder > 
60 kilometer i timen

X

Begrænsninger i brug af (EN ISO 20471:2013 + A1:2016 
,RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015): Bær altid beklædningen 
lukket. Holdes rent: Hvis Høje Synlighed egenskaberne på 
denne beklædningsgenstand blive uigenkaldeligt snavset 
eller forurenet, skal det udskiftes med ny beklædning. Denne 
beklædningsgenstand er velegnet til brug en hel arbejdsdag 
og indeholder ingen giftige stoffer, der kan påvirke sund-
heden negativt. Der er ingen kendte allergiske reaktioner ved 
hudkontakt med denne beklædningsgenstand. Forsøg ikke 
at reparere beskadigede beklædningsgenstande. Alle klæder 
skal kasseres sikkert. Tøjet må ikke ændres eller filtreres med 
ekstra etiketter eller logoer. Tøjet bør kun bæres i situationer, 
hvor det er hensigten.. 
 
Begrænsninger i brug (RIS 3279): Klasse 1 bukser hævder 
RIS 3279 Compliance er forpligtet til at blive båret med en RIS 
3279 overkroppen beklædningsgenstand. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Beskyttelse mod regn (se label) 

Vandtæthed imod vandgennemtrængning  
 3 levels 

Vandtæthed imod vanddampe    
3 levels 
 

Klasse 1 Minimum level 
Klasse 2 Mellem level 
Klasse 3 Højeste level

EN343: 2003
Varighed iført beklædning 
(i minutter)

Temp. 
Temperatur i 
arbejdsmil-
jøet

“__”   Betyder ingen grænse for at bære tid

Vandgennemtrængning for coated metervare eller laminater i 
forskellige temperaturer

Beklædning med aftagelige ærmer yder kun fuld beskyttelse 
når ærmer er monteret.  
Anbefalet maksimal bæretid for komplet set bestående af 
jakke og bukser uden for.

X Y
Klasse 1 Minimum level 
Klasse 2 Mellem level 
Klasse 3 Højeste level af 
åndbarhed

Tilgængelige størrelser & valg:Beklædningen passer i 
overensstemmelse med korrekt bryst og talje størrelse. Se 
skema. Disse beklædningsgenstande er fremstillet til at blive 
båret over medium tykkelse tøj. For at opnå fuld beskyttelse, 
kan brugeren være nødt til at bære handsker (EN 407 eller EN 
12477), Støvler (EN 20345) og eller Sikkerhedshjelm (EN 397).  
Opbevarnig: Opbevar i rent og tørt miljø udenfor direkte sollys  
Garanti: Producent står ikke til ansvar for beklædningen hvis 
tøjets label er fjernet eller ignoreret.  
Fiber indhold label: Læs på tøjets label for fiber indholdet  
Advarsel:Ved brug af hætte kan udsyn og hørelse nedsættes.   
Refeksbånd og etiketter: Refleksbånd eller etiketter 
bør ikke stryges! 
Se tøjet mærke for antal vaskecyklusser det må have. 
Den angivne maksimale antal rensninger er ikke den eneste 
faktor for tøjets levetid. Levetiden vil også afhænge af brug, 
pleje oplagring osv 
Beklædningsgenstande skal kasseres, når de beskyttende 
kvaliteter ikke længere overholdes f.eks er 1. Højeste antal vask 
nået. 2. Materialet er blevet beskadiget, enten ved blegning 
eller er blevetbeskadiget. 3. Refleksbåndet er falmet. 4. 
Beklædningen er snavset, revnet, brændt eller beskadiget.

m Max temp 30°C, skåneprogram

n Max temp 40°C, skåneprogram 

h Max temp 40°C, normal vask 

j Max temp 60°C, normal vask 

H Brug ikke blegemiddel 

U Må ikke tørretumbles 

V Tørretumbles ved lav varme 

W  Tørretumbles ved normal varme 

Vaske anvisning:  Se label på beklædning før vask.

RIS-3279-TOM Issue 1 (2016): Railway 
Industry Standard RIS-3279-TOM Issue 
1 har erstattet GO / RT 3279. Railway 
Industry Standards (RIS) er obligatoriske på 
alle medlemmer af Railway Group og gælder 
for alle relevante aktiviteter.

Se produktmærket for detaljerede 
oplysninger om de tilsvarende standarder. 
Kun standarder og ikoner, der vises på både 
produktet og brugeroplysningerne nedenfor, 
gælder. Alle disse produkter overholder 
kravene i forordning (EU 2016/425).

X

Temp Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

25oC 60 100 200
20oC 75 250 __
15oC 100 __ __
10oC 240 __ __
5oC  __ __ __

MAX
50x

Max 
50 vaske  
Max 
25 vaske  
Max 
12 vaske  
Max 
5 vaske

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

 Tørres fugtigt hængende på snor eller bøjle 

 Tørres vådt hængende på snor eller bøjle 

C  Må ikke stryges 

D  Stryges ved max 100°C 

E  Stryges ved max 150°C 

K  Må ikke renses 

L  Professionel rens 

 

X

Y 
 

Denne standard specificerer krav til ydeevne for 
beklædningsgenstande fremstillet af fleksible materialer, som 
er designet til at beskytte brugerens krop, undtagen hovedet, 
hænder og fødder, under brandsluknings operationer og 
tilknyttede aktiviteter, f.eks. redningsarbejde, assistance under 
katastrofer, osv. 

Inden for denne standard, er der givet to ydelsesniveauer 
for præstationskrav:
EN469 niveau 1 branddragter er et lavere beskyttelsesniveau 
for branddragter og de kan anvendes til tilknyttede aktiviteter, 
f.eks redningsarbejde, assistance under katastrofer, trafikulykker 
og Skov brandbekæmpelse. Niveau 1 branddragter må 
ikke anvendes, hvor der er risiko for fastklemning eller 
vandgennemtrængning.

EN469 niveau 2 branddragter er højere krav til strukturel 
brandbekæmpelse og bruges af professionelle uddannede 
brandmænd. 
Alle branddragter vil blive markeret som følgende:
· XF1 (niveau 1 Dragter) eller XF2 (niveau 2 Dragter) til 
varmeoverførsel flammer.
· XR1 (niveau 1 Dragter) og XR2 (niveau 2 Dragter til 
varmeoverførsel stråling.)
· Y1 (Valgfrit for niveau 1 Dragter eller Y2 (niveau 2 Suits) til 
Modstand mod vand Gennemstrøm.
· Z1 (Valgfrit for niveau 1 Dragter) eller Z2 (niveau 2 Dragter) 
for Åndbarhed.
Strukturelle branddragter til niveau 2 er konstrueret med 
følgende lag:
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BRUGERVEJLEDNING

m Max temp 30°C, skåneprogram 

n Max temp 40°C, skåneprogram 

h Max temp 40°C, normal vask 

j Max temp 60°C, normal vask

H Brug ikke blegemiddel 

U Må ikke tørretumbles 
 V Tørretumbles ved lav varme 
 W  Tørretumbles ved normal varme 

Vaske anvisning:  Se label på beklædning før vask.

Max 50 vaske 

 
Max 25 vaske 

 
Max 12 vaske 

 
Max 5 vaske

MAX
50x
MAX
25x
MAX
12x
MAX
5x

 Tørres fugtigt hængende på snor eller bøjle 
 Tørres vådt hængende på snor eller bøjle 

C  Må ikke stryges 
D  Stryges ved max 100°C 
E  Stryges ved max 150°C 
K  Må ikke renses 
L  Professionel rens 
 

A

B

C

D

Læs venligst denne vejledning før brug af denne sikkerhedsbeklædning. Kontakt din sikkerhedsrepræsentant for 
valg af beklædning til din specifike arbejdssituation. Opbevar denne vejledning så den altid er tilgængelig.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der 
vises på både produktet og brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i 
forordning (EU 2016/425).

EN 469: 2005 / A1: 2006 + AC: 2006 
Beskyttelsesbeklædning - Beklædning til 
brug ved brandbekæmpelses operationer og 
tilknyttede aktiviteter. (Se etiketten)

· Ydre lag (beskytter brugeren mod personskader fra Ild 
og Varme),
· Fugtbarriere (beskytter brugeren mod ekstern 
vandindtrængning og tillader intern fugtdamp at undslippe).
· Termisk Foring (undertiden beskrevet som 2 lag) (giver varme 
beskyttelse fra flammer)

VIGTIGE ANBEFALINGER
Ved påklæding eller afklædning åben altid lynlåsen. Tøjet 
skal helt lukket.
Brug kun beklædningsgenstande i en passende størrelse. 
Produkter, der enten er for løse eller for stramme vil begrænse 
bevægelse og vil ikke give den optimale beskyttelse. 
Størrelsen af   disse produkter er tilgængelige på mærket(altid 
læse etiketten).
Bæreren skal sikre, at der er et tilstrækkeligt overlap mellem 
jakke og bukser, når armene er fuldt strakt over hovedet og 
eller når brugeeren bøjer sig.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af uretmæssig 
eller forkert brug.
Den isolerende virkning af den beskyttende beklædning vil 
blive reduceret med fugtighed, fugt eller sved.
Snavset tøj kan føre til en reduktion i beskyttelsen, hvis 
beklædningsgenstanden blive uigenkaldeligt snavset eller 
forurenet, skal den erstattes med en nyt.
Kasserede tøj skal bortskaffes i overensstemmelse med regler 
for bortskaffelse af affald lokalt.
For at reducere risikoen for forurening bør det ikke vaskes 
i private hjem.

EN 469: 2005 / A1: 2006 + AC: 2006
I tilfælde af en utilsigtet stænk af kemiske eller brændbare 
væsker på tøjet der er omfattet af denne internationale 
standard og samtidig være i brug, skal brugeren straks forlade 
( det farlige miljø) og forsigtigt fjerne tøjet (e) for at sikre, at de 
kemikalier eller væske ikke kommer i kontakt med huden. Tøjet 
skal derefter renses eller fjernes fra tjenesten.
Jo højere tal, jo højere sikkerhedsniveau.
Den øverste og nederste del af kroppen, herunder hals, arm 
til håndled og ben til ankler, er beskyttet og dækket af tøetj. 
Ekstra beskyttelse af hoved, hænder og fødder er forpligtet til 
at beskytte bæreren mod varme og ild. For at opnå generelle 
beskyttelse, har brugeren brug for hovedbeskyttelse (for 
at EN443), håndbeskyttelse (EN 659) og beskyttelse fødder 
(EN 15090).
Den periode, hvor beskyttelsen vil blive leveret af en 
beskyttelsesbeklædning er ikke præcist angivet, da det vil 
afhænge af de særlige omstændigheder samt brug og slidtage.

A= Anbefalet højde af bruger
B= Anbefalet brystmål af bruger
C= Anbefalet taljemål af bruger
D= Anbefalet indvendig benlængde af bruger

ISO 13688:2013 Sikkerhedsbeklædning 
(Se label) 
Denne europæiske standard specificerer ge-
nerelle krav for ergonomi, ældring, størrelse, 
mærkning af beskyttelsesbeklædning og 
information leveret af producenten.


