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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

A

B

C
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EN 469
CERTIFIED

IW TEXTILE RESEARCH INSTITUTE, 
92-103 Łódź, 5/15 Brzezinska Street, Poland

Notified body number: 1435

BTTG TESTING & CERTIFICATION LTD., 
Unit 14, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, UK

Notified body number: 0339

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 LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

TEST HOUSE

MANUFACTURER

HU

HASZNÁLATI 
UTASÍTÁS

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. 
 

ISO 13688:2013 Védőruha - Általános 
követelmények (lásd a címkén)
Ez az nemzetközi szabvány pontosan 
meghatározza az általános követ-
elményeket ergonómiai szempontokból. 
Az információ a gyártó által van jelölve 
a védőruhákon. 

AC

B

D

A = A ruha viselőjének ajánlott magassága
B = A ruha viselőjének ajánlott mellbősége
C = A ruha viselőjének ajánlott derékbősége
D = A ruha viselőjének ajánlott belső lábhossza

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 A  jól 
láthatósági ruházat jelzi viselőjének 
jelenlétét éjjel és nappal (lásd 
a címkén) 

Osztályozás (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)  
Fluoreszkáló és visszaverő felület - 3 szint

Osztály 1 - Alacsony forgalmi sebesség <30km/h
Osztály 2 -Közepes forgalmi sebesség <60km/h
Osztály 3 -Magas forgalmi sebesség >60km/h

X

Használati előírások (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 
RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015) :A ruhát mindig feszesen, 
szorosan kell viselni. Tartsuk tisztán : Ha a ruha fényvisszaverő 
tulajdonsága csökken a szennyeződések és elhasználódás 
következtében, helyettesítsük újjal. Ne javítsuk a tönkrement 
ruházatot. Ez a ruházat alkalmas arra, hogy az egész munkan-
apon viseljék, nem tartalmaz olyan toxikus alkotóelemeket, 
amelyek bármilyen módon is egészségügyi problémákat 
okozhatnak a ruházat viselőjének. Nincs olyan ismert allergiás 
reakció amely abban az esetben jelentkezhetne, ha a bőrrel 
közvetlenül érintkezik a ruházat. Az eredeti ruházat címkéi és 
logói nem változtathatóak, vagy kiegészíthetőek. A ruházat 
csak olyan szituációkban viselhető amelyre tervezett.. 
 
Használati előírások (RIS 3279): Class 1 nadrág viselése 
esetén kötelező a felsőtesten is RIS 3279 szabványnak 
megfeleő ruhát hordani.. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Eső elleni védelem (lásd a címkén) 

Átázás elleni védelem   3 szint 

Átázás és pára elleni védelem   3 szint 
 

Osztály 1Minimum szint 
Osztály 2Közepes szint 
Osztály 3Legmagasabb szint

EN343: 2003
A viselés időtartama 
(percben mérve)

Temp: A 
megfelelő 
környezeti 
hőmérséklet

“__”   jelenti: nincs limit a viselés időtartamára vonatkozóan

Víz, gőz, pára A5:B26 képesség hatása a bevont, burkolt 
alapanyagokra, vagy a réteges alapanyagokra, különböző 

környezeti hőmérsékleteken.

A levehető ujjakkal rendelkező ruházat csak akkor biztosítja a 
teljes védelmet, ha az ujjak a ruházaton vannak.  
Ajánlott maximális viselési idő egy teljes öltöny esetében 
– amely tartalmaz egy nadrágot és egy dzsekit - meleg 
bélés nélkül.

X Y Osztály 1Minimum szint 
Osztály 2Közepes szint 
Osztály 3A légáteresztés  
legmagasabb szintje

Elérhető méret és választék :Váll és derékméret esetében a 
méretskála a mérvadó. Ez a ruházat lehetővé teszi a kényelmes 
viseletet közepesen vastag ruházat felett is. A teljes körű védelem 
érdekében viseljen kesztyűt (EN 407 vagy EN 12477), védőlábbelit 
(EN 20345) és védősisakot (EN 397).  
Tárolás:Ne tároljuk olyan helyeken ahol direkt vagy erős 
napsütésnek van kitéve. Tároljuk tiszta, száraz környezetben.  
Utókezelés:A gyártó nem fogad el reklamációt amennyiben 
a ruházat címkéi nem találhatóak vagy az azokon előírtak 
nem betartottak.  
A ruhacímke:A szabányoknak megfelelő tulajdonságokról 
adnak információt.  
Figyelmeztetés :Ahol kapucni található ott a periférikus látás és 
a hallás jelentősen csökkenhet.   
Fényvisszaverő csíkok és címkék: A fényvisszaverő csíkokat, 
vagy a címkéket tilos vasalni. A mosási ciklusszám a belső címkén 
van feltüntetve. A megadott maximális mosási ciklusszám nem 
az egyetlen, a termék élettartamát meghatározó tényező. Az 
élettartamot befolyásolhatja a használat és tárolás módja és 
egyéb tényezők. A ruhát ki kell selejtezni, ha a védelmi funkciót 
már nem tölti be maradéktalanul. 1. Maximum mosási számot 
elérte. 2. A ruhában mechanikus kár keletkezett: lyuk vagy 
lehorzsolt területek. 3. A fényvisszaverő képessége jelentősen 
csökkent a ruhának.  4. A ruha tartósan szennyezett, repedt, égett 
vagy erősen kopott.

m Maximális hőmérséklet 30°C, kímélő mosás

n Maximális hőmérséklet 40°C, kímélő mosás 

h Maximális hőmérséklet 40°C, normál mosás 

j Maximális hőmérséklet 60°C, normál mosás 

H Nem fehéríthető 

U Ne szárítsuk szárítógéppel 

V Szárítógéppel szárítható, alacsony hőmérséklet 

W  Szárítógéppel szárítható 

 

 Szárítás kötélen függesztve 

 Függesztve, csepegtetve 

 szárítható 

C Nem vasalható 

D Vasalható max 110°C 

E Vasalható max 150°C 

K Vegyileg nem tisztítható 

L  Vegyileg tisztítható 

 

Kezelésre vonatkozó jelölések : A vonatkozó információk a ruha címkéjén találhatók

RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) : 
Vasúti szabvány RIS-3279-TOM Issue 1 et 
felváltotta a GO/RT 3279. A vasúti szabványok 
minden Railway Group tagjára vonatkozóan 
kötelezőek

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.

X

Temp Osztály 1 Osztály 2 Osztály 2

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

MAX
50x

Maximum 
50 mosás  
Maximum 
25 mosás  
Maximum 
12 mosás  
Maximum 
5 mosás

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

X

Y 

 

Ez az európai szabvány meghatározza, hogy a tűzoltási 
védőruházatoknak flexibilis anyagból kell készülnie, amely 
megvédi viselője testét - kivéve a fej, a kezek és a lábak - 
tűzoltási műveletek és ahhoz kapcsolódó tevékenységek esetén. 
Pl. mentési munkák, segítség kastasztrófa esetén. 

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. 

Minden tűzoltó ruházat a következő belső jelölésekkel 
kell rendelkezzen:
· Xf1 (Level 1 ruhák) vagy Xf2 (Level 2 ruhák) teljesítmény hővel 
szemben (láng).
· Xr1 (Level 1 ruhák) vagy Xr2 (Level 2 ruhák) teljesítmény hővel 
szemben (sugárzó).
· Y1 (Opcionális Level 1 ruhák esetén) vagy Y2 (Level 2 ruhák) 
vízzel szembeni ellenállás.
· Z1 (Opcionális Level 1 ruhák esetén) vagy Z2 (Level 2 ruhák) 
vízgőzzel szembeni ellenállás.
Strukturális Level 2 tűzoltó ruháknak a következő rétegeket 
kell tartalmaznia:
· Külső réteg (megvédi viselőjét a hő- és láng sérülések ellen),

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

m Maximális hőmérséklet 30°C, kímélő mosás 

n Maximális hőmérséklet 40°C, kímélő mosás 

h Maximális hőmérséklet 40°C, normál mosás 

j Maximális hőmérséklet 60°C, normál mosás

H Nem fehéríthető 

U Ne szárítsuk szárítógéppel 
 V Szárítógéppel szárítható, alacsony hőmérséklet 
 W  Szárítógéppel szárítható 

Kezelésre vonatkozó jelölések : A vonatkozó információk a ruha címkéjén találhatók

Maximum 50 
mosás  
Maximum 25 
mosás  
Maximum 12 
mosás  
Maximum 5 
mosás

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

 Szárítás kötélen függesztve 
 Függesztve, csepegtetve szárítható 

C  Nem vasalható 
D  Vasalható max 110°C 
E  Vasalható max 150°C 
K  Vegyileg nem tisztítható 
L  Vegyileg tisztítható 
 

A

B

C

D

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.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

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.

EN 469:2005/A1:2006+AC:2006 Védőru-
házat – Ruházat tűzoltási műveletekhez 
és ahhoz kapcsolódó tevékenységekhez 
(lásd a címkén)

· 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.

A = A ruha viselőjének ajánlott magassága
B = A ruha viselőjének ajánlott mellbősége
C = A ruha viselőjének ajánlott derékbősége
D = A ruha viselőjének ajánlott belső lábhossza

ISO 13688:2013 Védőruha - Általános 
követelmények (lásd a címkén) 
Ez az nemzetközi szabvány pontosan 
meghatározza az általános követelményeket 
ergonómiai szempontokból. Az információ a 
gyártó által van jelölve a védőruhákon.


