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REF:13USP

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

D

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

LV

LIETOTĀJU 
INSTRUKCIJA

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. 
 

ISO 13688:2013 Aizsargapģērbs 
(Skatīt etiķeti)
Vispārīgās prasības Šis Eiropas standarts 
nosaka vispārējās prasības ražotājam 
sniegt informāciju par ergonomiku, 
nolietošanās ilgumu, izmēriem un 
aizsargapģērba marķēšanu 

AC

B

D

A = ieteicamais garums valkātājam
B = krūšu apkārtmērs valkātājam
C = gurnu apkārtmērs valkātājam
C = kāju iekšējais garums valkātājam

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Paaugstinātas redzamības apģērbs, 
gan dienas gan nakts laikā 
(skat. instrukciju) 

Klasifikācija (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) 
X klase fluorescējoša un atstarojošā materiāla platībai 
- 3. līmenis

Klase 1 - minimālais līmenis, ātrums līdz 30 km/h 
Klase 2 - vidējais līmenis, ātrums līdz 60 km/h 
Klase 3 - augstākais līmenis, ātrums virs 60 km/h

X

Lietošanas ierobežojumi (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 
RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015) : Vienmēr valkāt apģērbu. 
Uzturēt tīru, ja pamanāmi šis apģērba kļūst neatgriezeniski 
netīrs vai inficēts, nomainiet pret jaunu. Šis apģērbs ir 
piemērots valkāšanai visu darba dienu, un nesatur toksiskas 
vielas, kas var ietekmēt veselību nelabvēlīgi jebkādā citā 
veidā. Nav alerģiskas reakcijas dēļ saskares ar šo apģērbu. 
Nemēģiniet labot bojātos apģērbus. Visi apģērbi jāiznīcina 
droši. Apģērbu nedrīkst mainīt vai lietot ar papildus etiķetēm 
vai logo. Apģērbu jāvalkā tikai situācijās, kam tas ir paredzēts.. 
 
Lietošanas ierobežojumi (RIS 3279); Lai nodrošinātu 
Klases1 bikses RIS 3279 Atbilstību, tiek prasīts valkāt ar RIS 
3279 augšējo apģērbu.. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Aizsardzība pret lietu (Skat. instrukciju) 

Ūdensnecaurlaidība  3. līmenis 

Ūdens tvaika necaurlaidība   3. līmenis 
 

1. klase Minimālais līmenis 
2. klase Vidējais līmenis 
3. klase Augstākais līmenis

EN343: 2003 Valkāšanas ilgums (minūtēs)

Temp. Darba 
vides 
temperatūra

“__”   Nav limitēts valkāšanas reižu skaits

Ūdens tvaika caurlaidība audumam ir  
atkarīga no apkārtējas vides temperatūras.

Apģērbs ar noņemamām piedurknēm  
nodrošina pilnu aizsardzību, kad piedurknes ir  
piestiprinātas pie apģērba.  
Ieteicams vienmēr valkāt pilnu komplektu, kas sastāv no jakas 
un biksēm, bez siltinātas oderes

X Y 1. klase Minimālais līmenis 
2. klase Vidējais līmenis 
3. klase Augstākais līmenis  
  gaisa caurlaidībai

Izmēri un pieejamība: Izmēru skatiet izmēra tabulā saskaņā 
ar krūšu un vidukļa izmēriem. Šie  
apģērbi ir komfortabli un apģērbu valkā atbilstoši izmēriem. 
Lai iegūtu vispārējo aizsardzību, valkātājam nepieciešams 
valkāt cimdus (EN 407 vai EN 12477), zābakus (EN 20345), vai 
drošības ķiveres (EN 397).  
Uzglabāšana: Uzglabāt vietās, kurās nav tieša vai spēcīga 
saules gaisma. Uzglabāt tīros, sausos apstākļos.  
Lietošanas norādījumi: Ražotājs neuzņemas atbildību par 
apģērbiem, kuru kopšanas etiķetes ir 
ignorētas, bojātas vai noņemtas.  
Sastāvs. Uz apģērba etiķeti atrodama atbilstoša sastāva 
informāciju.  
Brīdinājums: Ja pastāv risks, redze un dzirde var tikt traucēta.   
Atstarojošās lentas un etiķetes. 
Atstarojošās lentes vai etiķetes nedrīkst gludināt! 
Lūdzu pievērst uzmanību uz apģērba etiķetes  norādīto 
mazgāšanas ciklus skaitu. 
Norādītais maksimālais skaits tīrīšanas ciklu, nav vienīgais 
faktors, kas saistīts ar lietošanas ilgumu apģērbam. 
Kalpošanas laiks būs atkarīgs arī no izmantošanas, aprūpes, 
uzglabāšanas, uc 
Apģērbi jāiznīcina, kad aizsardzības īpašības vairs nav spēkā, 
piemēram, tiek sasniegts 1. Maksimālais skaits mazgāšana. 2. 
Materiāls ir bojāts vai izbalējis, vai ir saplēsts. 3. Atstarojošas 
lentes ir izbalējušas. 4. Apģērbs ir netīrs, saplaisājis, sadedzināts 
vai stipri no nodilis.

m Maksimālā ūdens temperatūra 30°C,   
 Saudzīgā režīmā.

n Maksimālā ūdens temperatūra 40°C.   
 Saudzīgā režīmā. h Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. 
 Normālā režīmā. 

j Maksimālā ūdens temperatūra 60°C. 
 Normālā režīmā. 

H Nedrīkst balināt.

U Nedrīkst žāvēt mehāniski 

V Žāvēt zemā temperatūrā 

Mazgāšanas norādījumi: Attiecas uz apģērba etiķetē norādītajiem tīrīšanas simboliem.

RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) : Dzelzceļa 
Industrijas Standarts RIS-3279-TOM 
Issue 1 aizstāja GO / RT 3279.  Dzelzceļa 
nozares standarti (RIS) ir obligāti visiem 
dzelzceļa grupas dalībniekiem un attiecas uz 
visiem attiecīgajiem pasākumiem.

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.

X

Temp. 1. klase 2. klase 3. klase

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

MAX
50x

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

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

W  Žāvēt normālā temperatūrā 
 Žāvēšana pakārtā stāvoklī 
 Noteciniet sausu 

C  Negludināt! 

D  Gludināšanas maksimālā 
 temperatūra 110°C 

E  Gludināšanas maksimālā 
 temperatūra 150°C 

K  Nežāvēt veļas žavētājā 

L  Profesionālā ķīmiskā tīrīšana 

 

X

Y 
 

Šajā standartā ir noteiktas energoefektivitātes prasības 
attiecībā uz apģērbu, kas izgatavoti no elastīga materiāla, 
kas ir paredzēti, lai aizsargātu valkātāju ķermeni, izņemot 
galvu, rokām un kājām, ugunsdzēšanas darbībām un saistītām 
darbībām, piemēram, laikā. glābšanas darbi, palīdzība 
katastrofu gadījumā, uc 

Šajā standartā, divas izpildes līmeņi ir doti darbības 
prasībām:
EN469 līmenis 1. Apģērbam ir zemāks aizsardzības līmenis. 
Aizsargapģērbs no  
uguns un to var izmantot, saistīto darbību piem glābšanas darbi, 
palīdzība katastrofu,  
ceļu satiksmes negadījumiem un savvaļas apgabalu 
ugunsdzēsības laikā. 1 līmenis  
aizsargapģērbam no uguns netiek izmantot, ja pastāv risks, ka 
uguns iesprūšanas vai ūdens iekļūšanu.

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

LV

LIETOTĀJU INSTRUKCIJA

m Maksimālā ūdens temperatūra 30°C, Saudzīgā režīmā. 

n Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Saudzīgā režīmā. 

h Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Normālā režīmā. 

j Maksimālā ūdens temperatūra 60°C. Normālā režīmā.

H Nedrīkst balināt. 

U Nedrīkst žāvēt mehāniski 
 V Žāvēt zemā temperatūrā 
 W  Žāvēt normālā temperatūrā 

Mazgāšanas norādījumi: Attiecas uz apģērba etiķetē norādītajiem tīrīšanas simboliem.

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

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

 Žāvēšana pakārtā stāvoklī 
 Noteciniet sausu 

C  Negludināt! 
D  Gludināšanas maksimālā temperatūra 110°C 
E  Gludināšanas maksimālā temperatūra 150°C 
K  Nežāvēt veļas žavētājā 
L  Profesionālā ķīmiskā tīrīšana 
 

A

B

C

D

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.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

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.

EN 469: 2005 / A1: 2006 + AC: 2006 
Aizsargapģērbs -  
Apģērbu valkāšanai ugunsdzēšanas dar-
bībām un saistīto darbību laikā. (Sk etiķeti)

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.

A = ieteicamais garums valkātājam
B = krūšu apkārtmērs valkātājam
C = gurnu apkārtmērs valkātājam
C = kāju iekšējais garums valkātājam

ISO 13688:2013 Aizsargapģērbs 
(Skatīt etiķeti) 
Vispārīgās prasības Šis Eiropas standarts 
nosaka vispārējās prasības ražotājam sniegt 
informāciju par ergonomiku, nolietošanās 
ilgumu, izmēriem un aizsargapģērba 
marķēšanu


