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LIETOTĀJU
INSTRUKCIJA

Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējumā. Piemēro tikai standartus un
ikonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas
(ES 2016/425) prasībām.

Lūdzu,
rūpīgi izlasiet šos norādījumus pirms aizsargtērpa lietošanas.
REF:13USP
Jums vajadzētu arī konsultēties ar savu drošības speciālistu vai tiešo vadītāju,
par piemērotiem apģērbiem Jūsu konkrētajā darba situācijā.
Rūpīgi uzglabāt šos norādījumus, lai Jūs varētu ar tiem iepazīties jebkurā laikā.
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Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus pirms aizsargtērpa lietošanas. Jums vajadzētu arī konsultēties ar savu drošības
speciālistu vai tiešo vadītāju, par piemērotiem apģērbiem Jūsu konkrētajā darba situācijā.
Rūpīgi uzglabāt šos norādījumus, lai Jūs varētu ar tiem iepazīties jebkurā laikā.
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EN469 Level 2. Aizsargapģērbam ir lielāka prasība strukturālo
ugunsdzēsības un to izmanto profesionāli apmācīti ugunsdzēsēji.
Visas Ugunsdzēsības tērpi tiks atzīmēti iekšēji šādi:
Xf1 (līmenis 1) vai Xf2 (līmenis 2) siltuma pārvēršanās liesmās.
Xr1 (līmenis 1) vai Xr2 (līmenis 2)
siltuma pārvēršanās starojumā.
Y1 (optimāls līmenis 1) vai Y2 (līmenis 2)
aizsardzībai pret ūdens iekļūšanu
Z1 (optimāls līmenis 1) vai Y2 (līmenis 2)
aizsardzībai pret ūdens tvaika iekļūšanu

Ugunsdrošības apģērbs līdz 2. līmenim tiek veidots ar
šādiem slāņiem:
· Ārējais slānis (pasargā valkātāju no karstuma un liesmu
traumas),
· Mitruma Barjera (pasargā valkātāju no ārējās ūdens iekļūšanu,
un ļauj iekšējā mitruma tvaiku izvairīties).
· Termiskā (dažkārt raksturo kā 2 slāņi) (nodrošina siltuma
aizsardzību no tuvumā esošās liesmas)
SVARĪGI IETEIKUMI
Ģērbties un novilkt apģērbu, vienmēr pilnībā noņemt
stiprinājumu sistēmu.
Valkājot drēbes jābūt cieši piestiprinātām.
Valkāt tikai apģērbu atbilstošu izmēra. Pārāk brīvs vai pārāk
mazs apģērbi ierobežo kustību, un
nenodrošinās optimālu aizsardzības līmeni. Apģērbam uzrādīts
izmērs izmērs (vienmēr izlasīt etiķeti).
Lietotājam ir jānodrošina, ka ir pietiekams pārklāšanās starp
jaku un biksēm, kad rokas ir pilnībā izvilkts virs galvas un, kad
valkātājs ir noliecies.
Ražotājs nav atbildīgs par tās neatbilstīgu vai nepareizas
lietošanas.
Efekts aizsargapģērbam ir samazināts, ja tiek pakļauti
mitrumam vai sviedriem.
Netīrās drēbes var radīt mazāku aizsardzību, tāpēc apģērbs, ja
ir piesārņots vai bojāts jebkādā veidā būtu jāaizstāj ar jaunu.
No apģērbiem, ko vairs izmantot nevar, jums jaatbrīvojas
saskaņā ar vietējo atkritumu apglabāšanas noteikumiem.
Lai samazinātu risku nedrīkst mazgāt vietējā vidē.
EN 469:2005/A1:2006+AC:2006
Gadījumā, ja nejauša saskare ar ķīmisko vai uzliesmojošus
šķidrumus uz apģērbu, uz ko attiecas šī starptautiskā
standarta vienlaikus tiek valkātas, valkātājs nekavējoties
atsauc (no bīstamā vidē) un uzmanīgi noņemiet apģērbs
(-us), nodrošinot, ka ķīmiskās vielas vai šķidrums nav nonākt
kontaktā ar kādu daļu no ādas. Apģērbu tad jātīra vai noņemt
no lietošanas.
Jo lielāks skaitlis, jo augstāks drošības līmenis.
Augšējo un apakšējo ķermeņa, ieskaitot kakla, roku uz
plaukstas un kājas līdz potītēm, ir aizsargāti un sedz apģērbs.
Papildus aizsardzība galvu, rokām un kājām ir nepieciešami,
lai aizsargātu valkātāju no karstuma un liesmām. Lai iegūtu
vispārējo aizsardzību, valkātājs būs nepieciešama galvas
aizsardzību (līdz EN443), roku aizsardzību (uz EN 659) un pēdu
aizsardzību (līdz EN 15090).
Laika periods, kurā aizsardzība tiks nodrošināta ar aizsargājošu
apģērbu nevar precīzi norādīt, jo tas būs atkarīgs no
konkrētajiem darba apstākļiem.

LABORATORIO
1 - minimālais līmenis, ātrums
līdz DE30ENSAYOS,
km/h TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
Mazgāšanas norādījumi: Attiecas uz apģērba etiķetē norādītajiem tīrīšanas simboliem.
Izmēri un pieejamība: Izmēru skatiet izmēra tabulā saskaņā
2 - vidējais līmenis, ātrums līdz 60 km/h
MAX
IW TEXTILE RESEARCH
Maksimālā ūdens temperatūra 30°C, Saudzīgā režīmā.
ar krūšu unINSTITUTE,
vidukļa izmēriem. Šie
3 - augstākais līmenis, ātrums virs 60 km/h
Žāvēšana pakārtā stāvoklī
50x
m
92-103 Łódź, 5/15 apģērbi
Brzezinska
Street, Poland
ir komfortabli
un apģērbu valkā atbilstoši izmēriem.n Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Saudzīgā režīmā.
Noteciniet sausu
Notified body number: 1435
MAX
Lai iegūtu vispārējo aizsardzību, valkātājam nepieciešams h Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Normālā režīmā. C Negludināt!
25x
Maksimālā ūdens temperatūra 60°C. Normālā režīmā.
RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) :BTTG
Dzelzceļa
Gludināšanas maksimālā temperatūra 110°C
cimdus (EN LTD.,
407 vai EN 12477), zābakus (EN 20345), vai
TESTING &valkāt
CERTIFICATION
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MAX
Nedrīkst balināt.
Gludināšanas maksimālā temperatūra 150°C
Industrijas Standarts
UnitRIS-3279-TOM
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Manchester
M17
1EH,
UK
12x
drošības ķiveres (EN 397).
H Nedrīkst žāvēt mehāniski
E Nežāvēt veļas žavētājā
Notified body number: 0339
Issue 1 aizstāja GO / RT 3279. Dzelzceļa
U
K
MAX
Uzglabāšana: Uzglabāt vietās, kurās nav tieša vai spēcīga
zemā temperatūrā
Profesionālā ķīmiskā tīrīšana
nozares standarti (RIS) ir obligāti visiem
5x
V Žāvēt
L
saules gaisma. Uzglabāt tīros, sausos apstākļos.
dzelzceļa grupas dalībniekiem un attiecas uz
W Žāvēt normālā temperatūrā
Lietošanas
norādījumi:
Ražotājs
neuzņemas
atbildību
par
visiem attiecīgajiem pasākumiem.

Maksimums 50
mazgāšanas reizes
Maksimums 25
mazgāšanas reizes
Maksimums 12
mazgāšanas reizes
Maksimums 5
mazgāšanas reizes

