
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

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

GR
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ενδυμασία ασφαλείας, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Θα πρέπει 
επίσης να συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο ασφαλείας ή τον αμέσως ιεραρχικά ανώτερό σας σε σχέση με τα κατάλληλα 
ενδύματα για την ιδιάζουσα κατάσταση της εργασίας σας. Φυλάξετε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές, έτσι ώστε να 
μπορείτε να τις συμβουλευθείτε ανά πάσα στιγμή.

A= Συνιστώμενο εύρος ύψους χρήστη
B= Συνιστώμενη περίμετρος θώρακα χρήστη
C= Συνιστώμενη περίμετρος μέσης χρήστη
D= Συνιστώμενη διάσταση εσωτερικού μέρους ποδιού χρήστη

Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος 
για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 
με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν 
μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια 
που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν 
όσο και στις πληροφορίες χρήστη 
παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
του κανονισμού (ΕΕ 2016/425).

Προστατευτική ενδυμασία σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 
13688:2013 (δείτε ετικέτα) 
Γενικές απαιτήσεις Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει τις 
γενικές απαιτήσεις σχετικά με την εργονομία, την παλαίωση, τα 
μεγέθη, και τη σήμανση της προστατευτικής ενδυμασίας και τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

EN 15614 
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει 
μεθόδους δοκιμών και ελάχιστες απαιτήσεις 
απόδοσης για προστατευτικά ρούχα, που έχουν 
σχεδιαστεί για να προστατεύουν το σώμα του 
χρήστη, εκτός από το κεφάλι, τα χέρια και 
τα πόδια, που φοριούνται σε πυρόσβεση και 
συναφείς δραστηριότητες. Αυτά τα ρούχα δεν 
προορίζονται να παρέχουν προστασία κατά την 
παγίδευση πυρκαγιάς.
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καλύπτει τον 
γενικό σχεδιασμό των ενδυμάτων, το ελάχιστο 

m Μέγιστη θερμοκρασία 30°C, ήπια διαδικασία 

n Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, ήπια διαδικασία 

h Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, κανονική διαδικασία 

j Μέγιστη θερμοκρασία 60°C, κανονική διαδικασία 

H 
Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό 

U Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα 

V Στεγνωτήριο ρούχων, χαμηλή θερμοκρασία 

W  Στεγνωτήριο ρούχων, κανονική   
 θερμοκρασία 

Ετικέτες φροντίδας πλυσίματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες πλυσίματος.

 Κρεμάστε όρθιο για να στεγνώσει 
 Κρεμάστε όρθιο για να στεγνώσει  

 χωρίς να το στραγγίξετε

C  Μην σιδερώνετε

D  Σιδερώνετε το πολύ στους 110°C

E  Σιδερώνετε το πολύ στους 150°C

K  Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα 

L  Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα 

 

MAX

50x
Μέγιστο 50 
πλύσεις

Μέγιστο 12 
πλύσεις

Μέγιστο 25 
πλύσεις

Μέγιστο 5 
πλύσεις

MAX

25x

MAX

12x

MAX

5x

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
Για να φοράτε και να βγάζετε τα ενδύματα, πάντα να αναιρείτε 
πλήρως τα συστήματα εφαρμογής. Η ενδυμασία πρέπει να φοριέται 
σταθερά κλειστή.
Να φοράτε μόνο ενδύματα του κατάλληλου μεγέθους. Τα προϊόντα 
που είναι είτε πολύ χαλαρά ή πάρα πολύ σφιχτά θα περιορίσουν 
την κίνηση και δεν θα παρέχουν το βέλτιστο επίπεδο προστασίας. 
Το μέγεθος αυτών των προϊόντων είναι σημειωμένο πάνω τους (να 
διαβάζετε πάντα την ετικέτα).
Αν η ενδυμασία έχει μία συνημμένη κουκούλα αυτή πρέπει να 
φορεθεί, ενώ ο χρήστης εργάζεται.
Παντελόνια ή φόρμες τιράντες πρέπει να φοριούνται σε συνδυασμό 
με ένα κατάλληλο άνω ένδυμα, επίσης σακάκια ή παντελόνια 
πρέπει να φορεθούν σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο κάτω 
μέρος. Ο χρήστης πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκής 
αλληλεπικάλυψη μεταξύ του σακακιού και του παντελονιού όταν 
εκτείνονται πλήρως τα χέρια πάνω από το κεφάλι και όταν ο χρήστης 
είναι σκυμμένος κάτω.
Αν η ενδυμασία έχει τσέπες επιγονατίδων αυτές θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένες με προστατευτικά γονάτων που συμμορφώνονται με 
EN14404: 2004, για την πρόληψη ιατρικών επιπλοκών. Η διάσταση 
της επιγονατίδας πρέπει να είναι 195 x 145 x 15mm (μήκος x 
πλάτος x πάχος). Ωστόσο, η προστασία του γόνατος δεν παρέχει 
απόλυτη προστασία. Μπαλώματα στο γόνατο που προστίθενται 
στην ενδυμασία συμβάλλουν στη βελτίωση της άνεσης και δρουν 
ως ενισχυτικό (της ένδυσης). Δεν προστατεύουν το χρήστη από την 
ανάπτυξη πιθανής ιατρικής επιπλοκής.
Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση 
εσφαλμένης ή λανθασμένης χρήσης.
Η μονωτική δράση του προστατευτικού ρουχισμού θα μειωθεί από 
βρέξιμο, υγρασία ή ιδρώτα.
Βρώμικα ρούχα μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της προστασίας, θα 
πρέπει ανά πάσα στιγμή που αυτό το ρούχο αμετάκλητα λερωθεί ή 
μολυνθεί, να το αντικαταστήστε με ένα νέο.
Κατεστραμμένα ενδύματα δεν πρέπει να επισκευαστούν - να τα 
αντικαταστήσετε με ένα νέο ένδυμα.

Αποσυρόμενα ενδύματα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανόνες διάθεσης αποβλήτων.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης μήν πλένετε σε οικιακό 
περιβάλλον. 
Διαθέσιμα μεγέθη & επιλογές: Επιλέξτε σύμφωνα με το σωστό 
μέγεθος θώρακα και μέσης, ανατρέξτε στον πίνακα μεγεθών. Αυτά 
τα ενδύματα έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα την άνεση και για 
να επιτρέπουν στο ένδυμα να φοριέται πάνω από μεσαίου όγκου 
ρούχα. Για την επίτευξη συνολικής προστασίας, ο χρήστης μπορεί να 
χρειάζεται να φορέσει γάντια (που συμμορφώνονται με το Πρότυπο 
EN 407 ή EN 12477), μπότες (που συμμορφώνονται με το Πρότυπο 
EN 20345) ή/και κράνος ασφαλείας (που συμμορφώνεται με το 
Πρότυπο EN 397). 
Αποθήκευση: ΜΗΝ αποθηκεύετε σε μέρη που εκτίθενται σε άμεση 
ή ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία. Αποθηκεύετε σε καθαρά, στεγνά μέρη.
Φροντίδα μετά τη χρήση: Ο κατασκευαστήςδεν θα φέρει 
ευθύνη για ενδύματα όπου οι ετικέτες φροντίδας έχουν αγνοηθεί, 
καταστραφεί ή έχουν αφαιρεθεί.
Ετικέτα περιεκτικότητας σε ίνες: Ανατρέξτε στην ετικέτα του 
ενδύματος για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες περιεκτικότητας.
Προειδοποίηση:Όπου υπάρχει κουκούλα, ενδέχεται να επηρεαστεί 
αρνητικά η περιφερική όραση και ακοή.
“Αντανακλαστική ταινία και ετικέτες: Αντανακλαστική ταινία 
ή ετικέτες δεν πρέπει να σιδερώνονται!Ανατρέξτε στην ετικέτα 
του ρούχου για τον αριθμό και το πρόγραμμα πλυσίματος που 
ισχύει.Ο δηλωμένος μέγιστος αριθμός κύκλων καθαρισμού δεν 
είναι ο μόνος παράγοντας που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής 
του ενδύματος. Η διάρκεια ζωής θα εξαρτηθεί επίσης από τη 
χρήση, την αποθήκευση, φροντίδα, κλπΕνδύματα θα πρέπει να 
απορρίπτονται, όταν οι προστατευτικές ιδιότητες δεν ισχύουν πλέον 
για παράδειγμα, 1. Μέγιστος αριθμός πλύσεων έχει επιτευχθεί. 2. 
Το υλικό έχει καταστραφεί είτε από το ξεθώριασμα ή έχει σχιστεί. 
3. Οι ανακλαστικές ιδιότητες της ταινίας έχουν ξεθωριάσει. 4.Το 
Ένδυμα είναι μόνιμα λερωμένο, τσαλακωμένο, καμμένο ή με 
βαριές εκδορές. “

επίπεδο απόδοσης για τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις 
μεθόδους δοκιμής για τον προσδιορισμό αυτών των επιπέδων. 
Αυτό το ένδυμα έχει επιβραδυντικό φωτιάς (CE Δοκιμασμένο και 
πιστοποιημένο μετά από 5 πλύσεις).
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο δεν ισχύει για ρούχα για χρήση σε 
καταστάσεις που συναντώνται στη δομική πυρόσβεση (EN 469 
και ISO 11613) ή όπου αναμένεται υψηλό επίπεδο υπέρυθρης 
ακτινοβολίας (EN 1486), ούτε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καλύπτει 
ρούχα για προστασία από χημικά, βιολογικοί, ηλεκτρικοί ή 
ακτινοβολικοί κίνδυνοι.

Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης @ www.portwest.com/declarations
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