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Kérjük olvassa el az alábbi instrukciókat figyelmesen, mielőtt használná a védőruhát. Kérjük, hogy szintén
konzultáljon a munkavédelmis kollégával, vagy más kompetens személlyel, hogy a ruházat megfelelő vagy nem az
ön munkakörülményeinek. Kérjük őrizze meg ezeket az információkat, hogy bármikor konzultálhasson velük.
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A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a terméken
és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek
megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek.
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Kérjük olvassa el az alábbi instrukciókat figyelmesen, mielőtt használná a védőruhát. Kérjük, hogy szintén
konzultáljon a munkavédelmis kollégával, vagy más kompetens személlyel, hogy a ruházat megfelelő vagy nem
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(percben mérve)

A szabvány két teljesítmény szintet határoz meg:
EN469 Level 1 tüzoltóruhák alacsonyabb védelmi képességgel
rendelkeznek, melyeket pl. mentési munkák, katasztrófa után
történő segítségnyújtás, közlekedési balestek, erdőtüzek esetén
lehet használni. Level 1 tüzoltóruhákat ne használjuk tűz csapda
vagy víz behatolás esetén.
EN469 Level 2 magasabb védelmi szintű ruházat strukturális
tűzoltáshoz, szakmailag képzett tűzoltók részére.
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NOTIFIE, TESTIERHAUS,
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yozás (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
szkáló és visszaverő felület - 3 szint

TEST HOUSE

környezeti hőmérsékleteken.

· Nedvességzáró réteg (megvédi vielőjét a külső víz
behatolása ellen és lehetővé teszi, hogy a belső nedvesség
gőz eltávozhasson),
· Termál réteg (néha 2 réteg) (megvédi viselőjét a meleg hőtől,
közeli láng esetén)
FONTOS UTASÍTÁSOK
Fel és levételkor minden esetben oldja illetve zárja az összes
gombolási, záródási lehetőséget. A ruházatnak viseléskor
pontosan zártnak kell lennie.
Mindig a megfelelő méretű védőruhát használja. A túl nagy
vagy túl kis méret használata akadályozhatja a mozgásban és
így nem biztosítja az optimális védelmet. A méretinformációk a
terméken megtalálhatóak. (Minden eseben olvassa el a címkét)
A ruházatnak megfelelő átfedést kell biztosítania abban az
esetben is, ha viselője kinyújtja a karját vagy lehajol.
A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, nem
rendeltetésszerű használatból eredő károk esetén.
A védőképességet befolyásolhatja a páratartalom, nedvesség
és izzadtság.
Szennyezett védőruházat védőképessége csökkenhet.
Amennyiben a ruházat nem tisztítható mértékben
szennyeződött, cseréje azt új védőruhára.
Elhasznált védőruhákat a helyi hulladékkezelési előírásoknak
megfelelően kezelje.
A továbbszennyezés elkerülése érdekében nem mossa
háztartási körülmények között.
EN 469:2005/A1:2006+AC:2006
Abban az esetben, ha vegyi vagy gyúlékony folyadék kerül
a ruhára, amelyre ez a nemzetközi szabvány vonatkozik és
az kopott, viseltes, a viselője azonnal hagyja el a veszélyes
környezetet, és óvatosan vegye le a ruhadarabot. Biztosítsuk,
hogy a vegyi anyagok vagy folyadékok ne léphessenek
kapcsolatba semmilyen bőrfelülettel. A ruhát ezt követően
meg kell tisztítani, vagy kivonni a használatból.
A jelzőszám növekedésével arányosan nő a védelmi szint.
A felső és az alsó testet, beleértve a nyak, a kartól a csuklóig
és a lábszártól a bokáig, védi és fedi a ruházat. Kiegészítő
védőeszközök szükségesek a fej, a kezek és a láb védelmére.
A teljes körű védelemhez fejvédelem (EN 443 szabványnak
megfelelően), kézvédelem (EN 659 szabványnak megfelelően)
és lábvédelem (EN 15090 szabványnak megfelelően)
szükséges.
A ruházat védelmi képességének időtartamát nem
lehet pontosan meghatározni, mert ez függ a használat
körülményeitől.

Kezelésre vonatkozó jelölések : A vonatkozó információk a ruha címkéjén találhatók
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Tárolás:Ne tároljuk olyan helyeken ahol direkt vagy erős
V
napsütésnek van kitéve. Tároljuk tiszta, száraz környezetben. W

Maximális hőmérséklet 30°C, kímélő mosás

Szárítás kötélen függesztve

Maximális hőmérséklet 40°C, kímélő mosás
Maximális hőmérséklet 40°C, normál mosás
Maximális hőmérséklet 60°C, normál mosás
Nem fehéríthető
Ne szárítsuk szárítógéppel
Szárítógéppel szárítható, alacsony hőmérséklet
Szárítógéppel szárítható
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Függesztve, csepegtetve szárítható
Nem vasalható
Vasalható max 110°C
Vasalható max 150°C
Vegyileg nem tisztítható
Vegyileg tisztítható

MAX

Maximum 50
mosás

MAX

Maximum 25
mosás

MAX

Maximum 12
mosás

MAX

Maximum 5
mosás

50x
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5x

