Naudotojo informacija

LT

119-USP

Prašome atidžiai perskaityti apsauginės aprangos naudojimo instrukcijas prieš pradedant ją naudoti. Aptarti jūsų specifines darbo
sąlygas ir joms tinkamą saugos aprangą turite su saugos inžinieriumi ar tiesioginiu viršininku. Saugokite šias instrukcijas, kad bet
kada galėtumėte jas perskaityti.
Produkto etiketėje rasite
išsamesnės informacijos apie
atitinkamus standartus. Galioja
tik tie standartai ir ikonos, kurie
nurodyti ant produkto ir
naudotojo informacijos
lape. Visi šie produktai
atitinka EU 2016/425 normatyvo
reikalavimus.

B
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ISO 13688:2013 Apsauginai drabužiai (Žiūrėkite etiketę)
Bendri reikalavimai. Šis Europos standartas nurodo bendrus reikalavmus ergonomiškumui, nusidėvėjimui, dydžiams, apsaugos drabužių
A
žymėjimui ir gamintojo pateiktai informacijai.

D

A= rekomenduojamas dėvėtojo ūgis
B= rekomenduojama krūtinės apimtis
C= rekomenduojama liemens apimtis
D= rekomenduojami dėvėtojo vidines kojos išmatavimai

EN ISO 11611
Norėdami pasirinkti tinkamos klasės suvirintojo drabužius, pasitikrinkte priedo A nuorodą.
Dėl operatyvių priežasčių ne visos suvirinimo įrangos elektros srovę nešančios dalys gali būti apsaugotos nuo tiesioginio kontakto.
Papildoma dalinė kūno apsauga gali būti reikalinga, pvz. suvirinant virš galvos.
Drabužis skirtas apsaugoti nuo trumpo netyčinio kontakto su aktyvia suvirinimo elektra grandinės dalimi; papildoma elektros izoliacija yra
reikalaujami ten, kur yra padidinta elektrinio šoko tikimybė. Standartą EN ISO 11611 atitinkanti apranga yra skirta apsaugoti nuo trumpalaikio,
netyčinio kontakto su aktyviais elektros puslaidininkiais iki 100 V d.c.
Deguonies kiekio padidėjimas ore sumažina suvirintojo drabužių apsaugą nuo liepsnos. Reikia stebėti, kad suvirinant mažose erdvėse oras
neprisisotintų deguonies.
Vien tik apsauginiai rūbai neapsaugo nuo elektros šoko. Suvirinant turi būti pasirūpinta izoliacinias sluoksniais, kad apsaugoti suvirintoją nuo
kontakto su suvirinimo įrangos elektrinėm puslaidinėm dalim.
Ši apranga apsaugo nuo liepsnos, metalo suvirinimo tišklaų, spinduliuojančio karščio, trumpalaikio netyčinio elektrinio kontakto..

Suvirintojo
aprangos tipas
KLASĖ 1

EN ISO 11612: 2015
Apsauginiai drabužiai nuo karščio ir liepsnos (žiūrėkite į etiketę)
Šis standartas nurodo našumo reikalavimus drabužiams, skirtiems apsaugoti dėvėtojo kūną, išskyrus rankas, nuo karščio ar liepsnos.
Našumo reikalavimai nurodyti šiame standarte yra taikomi drabužiams, naudojamiems įvairiose situacijose, tada, kai reikia drabužio
su ribota liepsnos plitimo savybe ar naudotojas gali būti paveiktas spinduliuojančio, konvektyvaus ar kontaktinio karščio ar lydyto
metalo tiškalų.
KLASĖ 2

Kodas A : Ribotas liepsnos plitimas (A1 Paviršiaus užsidegimas, A2 Krašto užsidegimas
Kodas B : Apsauga nuo konvekcinio karščio - 3 lygiai (3 lygio našumas didžiausias)
Kodas C : Apsauga nuo spinduliuojančio karščio - 4 lygiai (4 lygio našumas didžiausias)
Kodas D : Apsauga nuo lydyto aliuminio tiškalų - 3 lygiai (3 lygio našumas didžiausias)
Kodas E : Apsauga nuo lydytos geležies tiškalų - 3 lygiai (3 lygio našumas yra didžiausias)
Kodas F : Apsauga nuo kontaktinio karščio - 3 lygiai (3 lygio našumas didžiausias)
EN ISO 11612
Jei ant nešiojamų drabužių atitinkančių šį tarptautinį standartą netyčia užtiško chemikalų ar degių skysčių, naudotojas turi nedelsiant
pasišalinti iš pavojingos aplinkos ir atsargiai, kad chemikalai ar skysčiai nepatektų ant odos, nusiimti drabužius. Apranga turi būti
nuvalyta ir nebenaudojama.
Didesnis skaičius rodo aukštesnį saugos lygį.
Apranga pagal EN ISO 11612 D standartą arba E apsauga nuo lydyto metalo: užtiškus lydytam metalui, naudotojas turi tuoj pat palikti
darbo vietą ir nusiimti drabužius. Užtiškus lydytam metalui, jei drabužis dėvimas iš karto ant odos, galima nudegimo rizika.

EN 1149
Apsauginiai drabužiai su elektrostatinėms savybėmis
Šis standartas nurodo elektrostatinius reikalavimus elektrostatinį lauką išsklaidantiems apsauginiams drabužiams, kad išvengti
užsidegimo pavojaus. Jis netaikomas apsauginiams drabužiams nuo aukštos įtampos.
Dėvėtojo apranga turi būti pilnai užsagstyta
EN 1149-1 : 2006 - Testas paviršiaus puslaidinėm medžiagom
EN 1149-3 : 2004 - Įkrovos slopinimo metodas visoms medžiagoms.
EN 1149-5 : 2018 - Našumo reikalavimai visoms medžiagoms ir drabužiams.
EN 1149-5
Darbuotojas dėvintis elektrostatinį lauką išsklaidančius apsauginius drabužius turi būti tinkamai įžemintas. Pasipriešinimas tarp
žmogaus ir žemės turi būti mažesnis nei 108Ω, pvz. dėvint atitinkamą avalynę.
Elektrostatinį lauką išsklaidantys apsauginiai drabužiai turi būti dėvimi esant užsidegančiom sprogstančiom atmosferom ar dirbant su
užsidegančion ar sprogstančiom medžiagom.
Elektrostatinį lauką išsklaidanti apsauginė apranga neturi būti dėvima deguonies prisotintoje atmosferoje be atsakingo saugos
inžinieriaus leidimo.
Elektrostatinį lauką išsklaidanti našumo savybė gali būti veikiama drabužių nusidėvėjimo, skalbimo ar galimo užteršimo.
Elektrostatinį lauką išsklaidantys drabužiai normaliai naudojant turi uždengti kitas medžiagas (lenkiantis ar atliekant judesius)
Šių drabužių negalima taisyti, klijuoti papildomas etiketes ar logotipus.
EN1149-5 - Dirbant sprogstamoje aplinkoje ant drabužių negalima segtis jokių metalinių daiktų.
EN1149-5 - Drabužiai negali būti dėvimi kartu su kitais drabužiais kurių apsaugos lygis yra mažesnis.
* Elektrostatiniai drabužiai skirti dėvėti 1,2,20 ir 22 zonose (žiūrėkite EN60079-10-1 [7 ] ir EN 60079-10-2 [8]) kuriose galima užsidegimo
energija sprogimą sukeliančioje aplinkoje yra ne mažesnė nei 0,016mJ.

CERTIFICATION
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149

Atrankos kriterijai aplinkai

Proceso atrankos kriterijai:
Suvirinimas rankiniu būdu, mažas tiškalų ir lašų formavimasis, pvz.:
• Suvirinimas dujomis
• TIG suvirinimas
• MIG suvirinimas
• Suvirinimas mikro plazma
• Litavimas
• Spragų suvirinimas
• MMA suvirinimas (rutilu dengtu elektrodu)

SHORT
REG
TALL
X TALL

Įrangos veikimas, pvz:
• Pjovimo deguonimi įranga
• Pjovimo plazma įranga
• Atsparaus suvirinimo įranga
• Terminio purškimo įranga
• Stalinis suvirinimas
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INCHES

CM

EURO

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
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• Ankštose patalpose,
• Suvirinant virš galvos/esant
nepatogiose pozicijose

D

Galimi dydžiai ir pasirinkimas: Dėl tinkamo krūtinės ir liemens dydžio
pasitikslinkite dydžių lentelėje. Ši apranga leidžia po jais patogiai dėvėti
kitus drabužius. Dėl visapusiškos apsaugos gali reikėti dėvėti pirštines(EN
407 arba EN 12477), batus (EN 20345) ir/ar saugos šalmą ( EN 397).
Laikymas: Nelaikykite vietose, kur patenka tiesioginiai saulės spinduliai.
Laikykite švarioje ir sausoje vietoje.
Priežiūra:Gamintojas neatsako už gaminius, jei nesilaikoma etikečių
nurodymų, jos yra sugadintos ar nuimtos.
Pluošto sudėties etiketė: dėl pluošto sudėties žiūrėkite drabužio
etiketę.

Medžiagos ir siūlių testavimas prieš ir po bandymo:
Kodas A : ribotas liepsnos plitimas (A1 paviršiaus užsidegimas, A2 krašto užsidegimas)
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Nedžiovinti džiovyklėje
Džiovinti džiovyklėje žemoje temperatūroje
Džiovinti džiovyklėje normalioje temperatūroje
MAX Daugiausia 50

50x skalbimų

MAX

25x

Daugiausa 25
skalbimai

MAX

12x

FR

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

TEST HOUSE

TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA,
AGJENSIA E TESTIMIT,
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA,
TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA,
ORGANISME NOTIFIE,
TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА,
TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
TESTORGAN, LABORATORIUM
BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA
ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST
HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS,
TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

SATRA

Retroreflektyvinė juosta ar etiketės:
neturi būti lyginamos lygintuvu! Skalbimų ir valymo ciklų skaičius
nurodytas etiketėje. Gaminio dėvėjimo laikas priklauso ne vien tiktai
nuo skalbimų skaičiaus, bet ir nuo naudojimo, laikymo ir tt. Drabužių
nebenaudokite jei jų apsauginės savybės prarado savo funkcijas,
pavyzdžiui: 1. pasiektas maksimalus skalbimų skaičius; 2. medžiaga
yra nublukusi arna įplėšta; 3. juostų atspindinčios savybės nubluko; 4.
drabužis yra nepataisomai išteptas, įtrūkės, nudegęs ar nusitrynęs.

Džiovinti pakabinus
Džiovinti negręžtus pakabinus
Nelyginti
Lyginimas 110°C
Lyginimas max 150°C
Sausas valymas negalimas
Profesionalus sausas valymas

Daugiausia 12
skalbimų

DE

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

PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК
PORTWEST, WESTPORT, CO. MAYO, IRELAND

INTERTEK

Dėmesio:Ten kur yra gobtuvas, periferinis matymas ar klausa gali
susilpnėti.

C
D
E
K
L

CM

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

MANUFACTURER

Skalbimas : dėl skalbimo informacijos žiurėkite etiketę.

temperatūra 30°C, lengvas skalbimas
m Aukščiausia
temperatūra 40°C, lengvas skalbimas
n Aukščiausia
temperatūra 40°C, normalus skalbimas
h Aukščiausia
Aukščiausia temperatūra 60°C, normalus skalbimas
j Nebalinti

INCHES

MANUFACTURER

PRO

Šio tipo apsauginiai drabužiai skirti apsaugoti darbuotoją nuo mažų lydyto metalo tiškalų, trumpo kontakto su liepsna,
spinduliuojančio karščio ir elektros iškrovos. Jie sumažina trumpalaikio elektrinio šoko galimybę, atsitiktinio kontakto su 100 V d.c.
ir daugiau elektros laidininkais atliekant suvirinimo darbus. Prakaitas, užterštumas ir kiti teršalai gali sumažinti apsaugos lygį nuo
trumpalaikio atsitiktinio kontakto su elektros laidininkais.
Šis tarptautinis standartas apibrėžia dvi klases su specifinias našumo reikalavimais. (Žiūrėkite priedo A nuorodą iš
EN ISO 11611).
Klasė 1 - tai apsauga nuo mažiau pavojingų suvirinimo darbų su mažesniu tiškalų bei spinduliuojančio karščio.
Klasė 2 - tai apsauga nuo pavojingesnių suvirinimo darbų su didesniu tiškalų ir spinduliuojančio karščio lygiu.
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S
M
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XL
XXL
3XL
4XL

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

CENTEXBEL
BTTG
SGS

EN ISO 11611:2015
Apsauginiai drabužiai suvirinimo darbams ir procesams (Žiūrėkite etiketę)

www.portwest.com/declarations

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

Įrangos veikimas, pvz:

Suvirinimas rankiniu būdu, didelis tiškalų ir lašų formavimasis, pvz.:
• MMA suvirinimas (su baziniu ar celiulioze dengtu elektrodu)
• MAG suvirinimas (su CO2 ar kitom dujom)
• MIG suvirinimas (aukšta įtampa)
• Suvirinimas apsaugine srautine iškrova
• Pjovimas plazma
• Kalimas
• Pjovimas deguonimi
• Terminis purškimas

SVARBIOS REKOMENDACIJOS
Apsirengiant ar nusirengiant visada pirmiausia pilnai atsekite drabužių
užsegimo sistemas. Drabužis turi būri dėvimas pilnai užsegtas.
Visada dėvėkite tik tinkamo dydžio drabužius. Drabužiai kurie yra per
laisvi ar per ankšti riboja judesius ir nesuteikia optimalios apsaugos.
Dydžiai yra nurodyti ant drabužių (visada perskaitykite etiketę).
Jei drabužis turi kapišoną, jis turi būti dėvimas viso darbo metu.
Kelnės ar kombinezonai turi būti dėvimi su atitinkamu viršutiniu
drabužiu, o švarkai su atitinkamom kelnėm. Drabužiai turi pakankamai
užeiti vienas ant kito kai darbuotojo rankos yra iškeltos virš galvos ir kai
darbuotojas yra pasilenkęs žemyn.
Jei drabužis turi antkelių kišenes, jos turi būti užpildytos kelio apsaugos
priemone, atitinkant standartą EN14404 : 2004 siekiant išvengti
medicininių komplikacijų. Kelio apsaugos priemonės dydžiai turi būti 195
x 145 x 15mm (ilgis x plotis x storis). Kelio apsaugos priemonė nesuteikia
pilnos apsaugos, bet pagerina komfortą. Neapsaugo nuo galimų
medicininių komplikacijų.
Gamintojas nėra atsakingas jei naudojamasi netinkamai ir nesilaikant
nurodymų.
Izoliuojantis saugos drabužio efektas sumažėja sušlapus, sudrėkus ar
suprakaitavus.
Purvini drabužiai gali sumažinti apsaugos lygį. Jei drabužis nepataisomai
užterštas ir purvinas, pakeiskite jį nauju.
Pažeisti drabužiai neturi būti taisomi, jie turi būti pakeisti naujais.
Išmetimui skirtus drabužius palikite tam skirtose vietose laikantis
vietos įstatymų.
Siekiant sumažinti užteršimo riziką, neskalbkite namuose.

REF: 119USP

1
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CENTRO
TESSILE

Pramoniniu būdu
skalbiami FR drabužiai
buvo vertinti pagal EN
ISO 15797 standartą.
Tunnel džiovinimas
Skalbimo procedūra
1-8

MAX Daugiausia 5

5x

skalbimai
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AITEX
OTI

The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK
Notified body number: 0362
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
Technologiepark 7, B-9052, Zwijnaarde, Belgium
Notified body number: 0493
BTTG Fire Technology Services, Unit 4B, Stag Industrial Estate,
Atlantic Street, Broadheath, Aitrincham, WA14 5DW, England
Notified body number: 0339
SGS United Kingdom Ltd., Weston Super Mare,
BS22 6WA, England
Notified body number: 0120
Centro Tessile Contoniero e Abbigliamento S.p.A,
1-Piazza S Anna, 2-21052 Busto Arsizio (VA)
Notified body number: 0624
Plaza Emilio Sala, 1
03801 ALCOY (Alicante) SPAIN
Notified body number: 0161
Institut fur Okologie, Technik und Innovation GmbH
Spengergasse 20, 1050 Vienna, Austria
Notified body number: 0534

0319

The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an
explosive atmosphere may exist. Portwest recommends using garments certified to EN 1149
for added protection in an ATEX environment.This garment has not been assessed under the
ATEX directive which currently excludes PPE
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