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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.
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.
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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

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

EN 15614
Šis Eiropas standarts nosaka testa metodes
un minimālās veiktspējas prasības
aizsargapģērbam, kas paredzēts, lai aizsargātu
lietotāja ķermeni, izņemot galvu, rokas un
kājas, kas jāvelk mežu ugunsgrēku gadījumā un
saistītās aktivitātēs. Šis apģērbs nav paredzēts,
lai nodrošinātu aizsardzību ugunsgrēka laikā.
Šis Eiropas standarts aptver vispārējo apģērba
dizainu, izmantoto materiālu minimālo
Svarīgi ievērot!
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).
Ja apģērbs ir pievienota kapuce, tas jāizmanto darbības laikā.
Bikses vai kombinezons jālieto apvienojumā ar piemērotu jaku,
līdzīgi šim, jaka jālieto apvienojumā ar piemērotu apakšu.
Darbiniekam ir jāpārliecinās atbilstošu lietošanu. Jaka un bikses
ar pilnīgi nosedz rokas un kājas.
Ja apģērbam ir kabatas uz ceļiem, tie ir paredzēti lai lietotu
ceļu sargus ceļgaliem, attiecīgajā EN14404: 2004, lai novērstu
veselības komplikācijas. Izmēri ceļu sargiem jābūt 195 x 145
x 15 mm (garums x platums x biezums). Tomēr aizsardzības
ceļgalu spilventiņi nenodrošina pilnīgu aizsardzību. Kabata
ceļiem, pievieno drēbes, kalpo, lai uzlabotu komfortu. Tie
neaizsargā darbinieku no attīstības potenciālajiem medicīniskām
komplikācijām.
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.
Bojāti apģērbu nevajadzētu atjaunot, tā vietā, tie tiek aizstāti
ar jauniem.
No apģērbiem, ko vairs izmantot nevar, jums jaatbrīvojas saskaņā
ar vietējo atkritumu apglabāšanas noteikumiem.

veiktspējas līmeni un testa metodes šo līmeņu noteikšanai. Šim
apģērbam ir ugunsdroša apdare (CE pārbaudīts un sertificēts pēc
5 mazgāšanas reizēm).
Šis Eiropas standarts nav piemērojams apģērbam,
kas paredzēts lietošanai situācijās, kas rodas strukturālā
ugunsgrēka dzēšanā (EN 469 un ISO 11613) vai kur ir sagaidāms
augsts infrasarkanā starojuma līmenis (EN 1486), un šis Eiropas
standarts neattiecas arī uz apģērbu, kas pasargā no ķīmiskas,
bioloģiskas, elektriskas vai radiācijas bīstamības.
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Nedrīkst žāvēt mehāniski
Žāvēt zemā temperatūrā
Žāvēt normālā temperatūrā
Žāvēšana pakārtā stāvoklī
Noteciniet sausu

A

D

B

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
A

Lai samazinātu risku nedrīkst mazgāt vietējā vidē.
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.

Mazgāšanas norādījumi: Attiecas uz apģērba etiķetē norādītajiem tīrīšanas simboliem.

ūdens temperatūra 30°C, Saudzīgā režīmā.
m Maksimālā
ūdens temperatūra 40°C. Saudzīgā režīmā.
n Maksimālā
ūdens temperatūra 40°C. Normālā režīmā.
h Maksimālā
Maksimālā ūdens temperatūra 60°C. Normālā režīmā.
j Nedrīkst balināt.

SHORT
REG
TALL
X TALL

C
D
E
K
L

Negludināt!
Gludināšanas maksimālā temperatūra 110°C
Gludināšanas maksimālā temperatūra 150°C
Nežāvēt veļas žavētājā
Profesionālā ķīmiskā tīrīšana

MAX Maksimums 50

MAX Maksimums 12

MAX Maksimums 25

MAX Maksimums 5

50x mazgāšanas reizes
25x mazgāšanas reizes

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

12x mazgāšanas reizes
5x

mazgāšanas reizes
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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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