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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
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Palun lugeda hoolikalt kasutusjuhendit enne kaitseriietuse kasutamist.Konsulteerige sobiva kaitseriietuse 
valimiseks otsese ülemuse või ohutuse eest vastutava isikuga oma konkreetses töösituatsioonis. Hoidke juhiseid 
hoolikalt, siis saate vajadusel uuesti lugeda. 
 

ISO 13688:2013 Kaitseriietus 
(vt.etiketti)
Põhinõudmised. Käesolev Euroopa 
standard määratleb üldised nõudmised 
ergonoomika, kulumise, suuruse, 
kaitseriieruse markeerimise ja info 
valmistaja kohta. 
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B
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A = soovitav pikkus
B = soovitatav rinnaümbermõõt
C = soovitatav vööümbermõõt
D = soovitatav sammupikkus

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Kõrgnähtavusega riietus hoiatab 
kasutaja kohalolekust nii päeval kui 
öösel.(vaata etiketti) 

Klassifikatsioonid (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) 
X Klass fluorestsentsdetektsioon ja helkurpind - 3 tase

Klass 1- Miinimum tase liikluse kiirus <30km/h 
Klass 2 -Kesktaseme Klass liikluse kiirus <60km/h 
Klass 3- Kõrgtase liikluse kiirus>60km/h

X

Piirangud kasutamisel (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 
RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015) Kandke riietust alati 
kinnitatuna. Hoia puhtana : kui kõrgnähtavusega toode on 
saastunud või määrdunud tuleb see asendada uuega. Riietus 
sobib kandmiseks terve tööpäeva, see ei sisalda mürgiseid 
aineid , mis võivad kahjustada Teie tervist mõnel muul viisil. 
Nahaga kokkupuutele ei ole teadaolevalt esinenud allergilisi 
reaktsioone. Mitte parandada kahjustatud toodet. Kõik riided 
tuleb hävitada ohutult. Riietust ei tohi muuta ega lisada 
etikette või logosid. Riietust tuleb kasutada olukordades, 
milleks see on ettenähtud.. 
 
Piirangud kasutamisel(RIS 3279)Klass 1 pükse RIS 3279 
tuleb kanda koos RIS 3279 ülemise osaga. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Vihmavastane kaitse (vt. etiketti) 

Veekindlus  3 tase 

Veeauru kaitsekindlus   3 tase 

 Klass 1 Miinimum tase 
Klass 2 Keskmine tase 
Klass 3 Kõrgeim tase

EN343: 2003 Kasutusaeg (minutites)

Temp: 
temperatuur 
töökesk-
konnas

“__”   Tähendab, et kandmisaja piirangut ei ole

Veeauru läbilaskvus toime, kaetud või lamineeritud materjalidele 
erinevates temperatuurides.

Tooted eemaldatavate varrukatega tagavad täieliku kaitse 
ainult sel juhul, kui varrukad on kinnitatud tootele.  
Soovitatav maksimaalne kandmisaeg. Täiskomplekt koosneb 
jopest ja pükstes ilma termilise voodrita.

X Y Klass 1 Miinimum tase 
Klass 2 Keskmine tase 
Klass 3 Kõrgeim  
  hingavus tase

Saadaval suurused ja valikud : valige sobiv suurus vastavalt 
rinna- ja vööümbermõõdule. Tooted on disainitud mugavateks 
ja mõeldud ka keskmiselt kogukamale kandjale. Et saada üldist 
kaitset võib olla vaja kanda kindaid ( EN 407 või EN 12477), 
jalatseid ( EN 20345) ja kaitsekiivrit (EN 397).  
Ladustamine: Mitte ladustada otsese või tugeva 
päikesevalguse käes. Ladustada puhtas ja kuivas kohas.  
Hooldus:Tootja ei võta vastutust, kui hooldusjuhiseid on 
ignoreeritud, eemaldatud või rikutud.  
Kiudaine koostis:Vaadake üksikasjalised detailid toote 
etiketilt.  
Hoiatus:kui on kapuuts, siis võib olla häiritud perifeerne 
nägemine jakuulmine   
Helkurpaelasid ja etikette ei tohi triikida! Palun vaadake 
tooteetiketilt, mitu pesu tsüklit on ettenähtud. Maksinum 
pesuprogramm ei ole ainus, mis määrab riietuse kasutusaja. 
Toote kasutusaeg sõltub samuti kasutustihedusest, hooldusest 
ladustamisel, st et riietus, mille omadused enam ei kehti tuleb 
hävitada. 1. mõjutab maksimaalne pesude arv. 2. Materjal 
on kahjustatu kulumisest või katki.3. helkuri kvaliteet on 
vähenenud.4. Riietus on püsivalt määrdunud, pragunenud, 
põlenud või kõvasti hõõrdunud.

m Max temp 30°C, keskmine protsess

n Max temp 40°C, keskmine protsess 

h Max temp 40°C, normaalne protsess 

j Max temp 60°C, normaalne protsess 

H Mitte valgendada 

U Mitte trummelkuivatust 

V Tumble dry low 

W  Normaalne trummelkuivatus 

Pesujuhend:Vaadake üksikasjalised pesemisjuhendi detailid toote etiketilt.

RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) :Raudtee 
tööstuse Standard RIS-3279-TOM Issue 1 
asendatud GO/RT 3279.  Raudtee tööstuse 
Standard(RIS) on kohustuslik kõigile Raudtee 
Grupi liikmetele ja kehtivad kõigi asjakohaste 
tegevuste korral.

Detailse informatsiooni vastavate 
standardite kohta leiate tootesildilt. Ainult 
standardid ja ikoonid, mis on kuvatud 
tootel ja kasutusjuhendis on kehtivad. 
Kõik need tooted vastavad määruse (EL 
2016/425) nõuetele.

X

Temp Klass 1 Klass 2 Klass 3

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

MAX
50x

Maximum 
50 pesu  
Maximum
 25 pesu  
Maximum 
12 pesu  
Maximum 
5 pesu

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

 Kuivatus nööril 

 Kuivatada tilkuvana nööril 

C  Mitte triikida 

D  Triikida max 110°C 

E  Triikida max 150°C 

K  Mitte kuivpuhastada 

L  Profesionaalne kuivpuhastus 

 

X

Y 
 

See Euroopa standard määrab katsemeetoditega ja miinimum 
nõuded kaitseriietusele, mille eesmärk on kaitsta keha v.a pae, 
käed ja jalad, mida tuleb kanda tule kustutamisel ja nendega 
seotud tegevustega nt. päästetööd, katastroofid jne.
 

Selles standardis on antud 2 taset, mis vastavad 
nõuetele:
EN 469 tase 1 tuletõrje kostüüm on madalam tase ja kasutada 
vastavalt seotud tegevustega nt. päästetööd, abi katastroofidel, 
liiklusõnnetused, ja metsikul maaal tuletõrjumine. Taseme 
1 tuletõrje kostüümi ei tohi kasutada, kui on oht jääda 
tulekahjusse või vette.

EN 469 tase 1 tuletõrje kostüüm on kõrgema taseme, mis 
sobib struktuursetele ja professionaalsetele tuletõrjujatele 
kasutamiseks. 

Kõik tuletõrje kostüümid märgistatakse järgnevalt:
· Xf1 (Tase 1 kostüüm) või Xf2 (Tase 2 kostüüm) kuumuse 
ülekandumine leegiks.
· Xf1 (Tase 1 kostüüm) või Xf2 (Tase 2 kostüüm) kuumuse 
ülekandumine radiatsiooniks.
· Y1 (Suvaline kostüüm tase 1) või Y2 (Tase 2 kostüüm) 
veekindluse kaitse.
· Z1 (Suvaline kostüüm tase 1) või Z2 (Tase 2 kostüüm) 
veeauru kaitse.
Strukturaalne tuletõrje kostüüm tase 2 on konstrueeritud 
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m Max temp 30°C, keskmine protsess 

n Max temp 40°C, keskmine protsess 

h Max temp 40°C, normaalne protsess 

j Max temp 60°C, normaalne protsess

H Mitte valgendada 

U Mitte trummelkuivatust 
 V Tumble dry low 
 W  Normaalne trummelkuivatus 

Pesujuhend:Vaadake üksikasjalised pesemisjuhendi detailid toote etiketilt.

Maximum 
50 pesu  
Maximum 
25 pesu  
Maximum 
12 pesu  
Maximum 
5 pesu

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

 Kuivatus nööril 
 Kuivatada tilkuvana nööril 

C  Mitte triikida 
D  Triikida max 110°C 
E  Triikida max 150°C 
K  Mitte kuivpuhastada 
L  Profesionaalne kuivpuhastus 
 

A
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Palun lugeda hoolikalt kasutusjuhendit enne kaitseriietuse kasutamist.Konsulteerige sobiva kaitseriietuse valimiseks 
otsese ülemuse või ohutuse eest vastutava isikuga oma konkreetses töösituatsioonis. Hoidke juhiseid hoolikalt, siis 
saate vajadusel uuesti lugeda.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

Detailse informatsiooni vastavate standardite kohta leiate tootesildilt. Ainult standardid ja ikoonid, mis on 
kuvatud tootel ja kasutusjuhendis on kehtivad. Kõik need tooted vastavad määruse (EL 2016/425) nõuetele.

EN 469:2005/A1:2006+AC:2006 
Kaitseriietus- Riietust tuleb kanda tule 
kustutamisel ja sellga seotud tegevusetel. 
(vt.etiketti)

järmistest kihtidest:
· Välimine kiht (see kiht on välja töötatud kaitsmaks kandjat 
tule ja leegi eest)
· Niiskus tõke: Hingav niiskustõke on välja töötatud hoidma 
kandjat kuivana ja võimaldab põgeneda veeauru eest)
· Termiline kaitse (mõnikord kuvab 2 kihti) (pakkudes kuumuse 
kaitset leegi eest)

OLULISED SOOVITUSED
Riietuse selga panemiseks ja äravõtmiseks tuleb kinnitused 
täielikult avada. Riietust tuleb kanda täielikult kinnitatuna
Kanda ainult sobivat suurust. Toode, mis on liiga lõdvalt või 
pingul ei taga optimaalset kaitset. Suurus on märgitud toote 
etiketil (loe alati etiketti).
Kandja peab tagama piisava kattuvuse jopel ja pükstel, kui 
käed välja sirutatud pea kohale ja ette kummardades.
Tootja ei vastuta ebaõige paigaldamise eest.
Isoleeriva mõjuga kaitseriietus vähendab märgumist, niiskust 
ja higistamist
Määrdunud riietus võib vähendada kaitset, liialt määrdunud 
või saastunud riietus tuleb asendada uue tootega
Kasutusest eemaldatud tooted tuleb hävitada kohaliku 
jäätmekäitluse seaduse järgi
Et vähendada saastumise riske, ärge peske kodustes 
tingimustes.

EN 469:2005/A1:2006+AC:2006
Kui juhuslikult on keemilise või tuleohtliku vedeliku tilk 
sattunud riietele, siis käesoleva standardi järgi on toode 
kulunud, kandja peab koheselt taganema(ohtlikust alast) ja 
ettevaatlikult eemaldama riietuse, tagamaks, et keemiline 
vedelik ei puutuks kokku nahaga. Riietus tuleb eemaldada 
või puhastada.
Mida kõrgem number, seda kõrgem kaitse tase
Riietus katab ja kaitseb nii keha ülemise ja alumise poole kui ka 
kaela, käevarred kuni randmeteni ja jalad pahkluudeni. Nõutav 
on täiendav kaitse kaitsmaks kasutaja pead,käsi ja jalgu tule 
ja leegi eest. Peakaitse peab vastama nõudele EN 443, käte 
kaitse peab vastama (EN 659)ja jalgade kaitse peab vastama 
nõudele (EN 15090).
Riietuse kaitse perioodi ei saa garanteerida täpselt, kuna see 
oleneb tekkinud eritingimustest. Raskusaste tingimused võivad 
muutuda väga kiiresti ja ulatuslikult.

A = soovitav pikkus
B = soovitatav rinnaümbermõõt
C = soovitatav vööümbermõõt
D = soovitatav sammupikkus

ISO 13688:2013 Kaitseriietus (vt.
etiketti) 
Põhinõudmised. Käesolev Euroopa standard 
määratleb üldised nõudmised ergonoomika, 
kulumise, suuruse, kaitseriieruse markeerim-
ise ja info valmistaja kohta.


