
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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B

C

D

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

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

TEST HOUSE

MANUFACTURER

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
SGS SGS United Kingdom Ltd., Weston Super Mare,  
  BS22 6WA, England  
  Notified body number: 0120
SGS Fimko Oy Takomotie 8 Helsinki, 00380
  Finland
  Notified Body Number 0598

DK 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.

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

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).

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

EN15164 
Denne europæiske standard specificerer 
testmetoder og mindstekrav til ydeevne for 
beskyttelsesbeklædning, der er designet 
til at beskytte bærerens krop, undtagen 
hoved, hænder og fødder, der skal bæres i 
brandbekæmpelse i vildmark og tilknyttede 
aktiviteter. Dette tøj er ikke beregnet til at yde 
beskyttelse under brandindeslutning.
Denne europæiske standard dækker 
det generelle design af tøjet, 

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.

 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 

 

MAX

50x
Max 50 vaske

Max 12 vaske

Max 25 vaske

Max 5 vaske

MAX

25x

MAX

12x

MAX

5x

VIGTIGE ANBEFALINGER 
For at tage tøjet af og på. Åben altid lukkesystemer. Tøjet skal 
bæres helt lukket.
Benyt kun beklædningsgenstande af en passende størrelse. 
Produkter, der enten er for løs eller for stram vil begrænse 
bevægelse og vil ikke give den optimale beskyttelse. Størrelsen 
af disse produkter er mærket på dem (læs altid etiketten).
Hvis tøjet har en vedhæftet hætte, skal denne bæres, mens 
bruger arbejder.
Bukser eller overalls skal bæres i kombination med en passende 
overdel, ligeledes jakker eller bukser skal bæres i kombination 
med en passende bund. Bruger skal sikre, at der er et 
tilstrækkeligt overlap mellem jakke og bukser, når armene er 
fuldt løftet over hovedet og bruger bukker sig forover.
Hvis tøjet har knæ lommer disse skal være forsynet med 
knæbeskyttere, der overholder EN14404: 2004, for at forhindre 
medicinske komplikationer. Dimensionen af knæbeskyttelsen 
skal være 195 x 145 x 15mm (længde x bredde x tykkelse). 
Men knæbeskyttelse giver ikke absolut beskyttelse. Knæ 
forstærkninger tilføjet til tøjet tjener til at forbedre komforten og 
fungere som en forstærkning (af tøj). De behøver ikke beskytte 
bæreren mod at udvikle mulige medicinske komplikationer.
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 beskyttelse, Beklædning 
bør til enhver tid udskiftes hvis uigenkaldeligt snavset eller 
forurenet.
Beskadiget tøj bør ikke repareres - i stedet erstattes med en ny 
beklædningsgenstand.

Kasserede tøj skal bortskaffes i overensstemmelse med regler for 
bortskaffelse af affald lokalt.
For at reducere risikoen for forurening. Vask ikke beklædningen 
i private hjem. 
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.

minimumsydelsesniveauet for de anvendte materialer og 
testmetoderne til bestemmelse af disse niveauer. Dette 
beklædningsgenstand har en brandhæmmende finish (CE-testet 
og certificeret efter 5 vask).
Denne europæiske standard gælder ikke for tøj til brug i 
situationer, der opstår i strukturel brandbekæmpelse (EN 469 
og ISO 11613), eller hvor der forventes et højt niveau af infrarød 
stråling (EN 1486), og heller ikke denne europæiske standard 
dækker tøj til beskyttelse mod kemikalier, biologiske, elektriske 
eller strålingsfarer.

Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations
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