HU

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.
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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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.

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

EN 15614
Ez az európai szabvány meghatározza a
védőruházat vizsgálati módszereit és minimális
teljesítménykövetelményeit, amelyek célja a
viselő testének védelme, a fej, a kéz és a láb
kivételével, amelyet a vadon élő tűzoltásoknál
és a kapcsolódó tevékenységeknél kell viselni. Ez
a ruházat nem alkalmas tűzvédelemi célra.
Ez az európai szabvány kiterjed a ruházat
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 termék rejtett kapucnival rendelkezik, melyet a
munkavégzés közben viselni kell.
Nadrágok és kantáros nadrágok minden eseben a megfelelő
felsőrésszel együtt viselendők. A ruházatnak megfelelő
átfedést kell biztosítania abban az esetben is, ha viselője
kinyújtja a karját vagy lehajol.
Amennyiben a nadrág rendelkezik térdpárnatartó zsebekkel,
úgy azokat, egészségkárosodás elkerülése céljából csak
az EN14404 : 2004 szabványnak megfelelő térdpárnákkal
használja. A szabványos méret a következő: 195 x 145 x
15mm (hossz x szélesség x vastagság). A térdpárna nem
biztosít teljes védelmet. A térdpárnák növelik a viselő
komfortérzetét és megerősítik a védőruházatot. Nem
akadályozzák meg teljes mértékben az esetlegesen felmerülő
egészségkárosodást.
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.
Sérült védőruházat nem javítható. Cserélje új védőruhára.
Elhasznált védőruhákat a helyi hulladékkezelési előírásoknak

általános kialakítására, az alkalmazott anyagok minimális
teljesítményszintjére és az ezen szintek meghatározásának
vizsgálati módszereire. Ez a ruha tűzgátló felülettel rendelkezik
(CE minősített és tanúsított 5 mosást követően).
Ez az európai szabvány nem alkalmazható azokra a ruházatokra,
amelyek szerkezeti tűzoltásra (EN 469 és ISO 11613) vagy magas
infravörös sugárzásra (EN 1486), és vegyszerekkel szemben.
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Ne szárítsuk szárítógéppel
Szárítógéppel szárítható, alacsony hőmérséklet
Szárítógéppel szárítható
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INCHES

CM

EURO

CM
152-164
164-176
176-188
188-202

CM
74
79
84
92

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
5XL

32”-34”
36”-38”
40”-41”
42”-44”
46”-48”
50”-52”
54”-55”
56”-58”
60”-64”

80-88
92-96
100-104
108-112
116-124
128-132
136-140
144-148
152-160

40-44
46-48
50-52
54-56
58-62
64-66
68-70
72-74
76-80

B
C

megfelelően kezelje.
A továbbszennyezés elkerülése érdekében nem mossa
háztartási körülmények között.
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.

Kezelésre vonatkozó jelölések : A vonatkozó információk a ruha címkéjén találhatók

hőmérséklet 30°C, kímélő mosás
m Maximális
hőmérséklet 40°C, kímélő mosás
n Maximális
Maximális hőmérséklet 40°C, normál mosás
h Maximális hőmérséklet 60°C, normál mosás
j Nem fehéríthető

SHORT
REG
TALL
X TALL

MAX Maximum 50

C
D
E
K
L

Szárítás kötélen függesztve
50x mosás
Függesztve, csepegtetve szárítható
MAX Maximum 25
Nem vasalható
25x mosás
Vasalható max 110°C
MAX Maximum 12
Vasalható max 150°C
12x mosás
Vegyileg nem tisztítható
Vegyileg tisztítható

Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot @ www.portwest.com/declarations

MAX Maximum 5

5x

mosás
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INCHES

CM

DE

FR

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL

26-28
30-32
33-34
36-38
40-41
42-44
46-47
48-50

68-72
76-80
84-88
92-96
100-104
108-112
116-120
124-128

42-44
46-48
50
52-54
56
58-60
62
64-68

34-36
38-40
42-44
46-48
50-52
54-56
58-60
62-64

MANUFACTURER
PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT,
HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ,
PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA,
PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК
PORTWEST, WESTPORT, CO. MAYO, IRELAND

TEST HOUSE
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
SATRA
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