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Lūdzu,
rūpīgi izlasiet šos norādījumus pirms aizsargtērpa lietošanas.
REF: 2USP
Jums vajadzētu arī konsultēties ar savu drošības speciālistu vai tiešo vadītāju,
par piemērotiem apģērbiem Jūsu konkrētajā darba situācijā.
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Rūpīgi uzglabāt šos norādījumus, laiEN
JūsISO
varētu
ar tiem iepazīties jebkurā laikā.

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.

RIS-3279

Plašāku informāciju par attiecīgajiem
CERTIFIED Lietošanas ierobežojumi (EN ISO 20471:2013 + A1:2016,
RIS 3279 & ANSI/ISEAwww.portwest.com/declarations
107-2015) : Vienmēr valkāt apģērbu.
standartiem skatiet produkta marķējumā.
Uzturēt tīru, ja pamanāmi šis apģērba kļūst neatgriezeniski B
ISO 13688:2013 Aizsargapģērbs
Piemēro tikai standartus un ikonas, kas
(Skatīt etiķeti)
netīrs vai inficēts, nomainiet pret jaunu. Šis apģērbs ir
tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja
Vispārīgās prasības Šis Eiropas standarts
A nosaka vispārējās prasības ražotājam
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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..
Pieejamie izmēri un izvēle:
Noregulējiet atkarībā no lietotāja krūšu kurvja un vidukļa.
Detaļas ir izmēru tabulā. Šis apģērbs irveidots tā, lai to varētu
ērti valkāt uz citiem apģērbiem ar vidēju biezumu.
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.

www.portwest.com/declarations

2USP0519

Klasifikācija (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
36-38
92-96 un izvēle:
52-54
46-48
Pieejamie
izmēri
X klase fluorescējoša un atstarojošā materiāla platībai
40-41
100-104
56
50-52
Noregulējiet
atkarībā no 58-60
lietotāja krūšu
kurvja un vidukļa. X - 3. līmenis
42-44
108-112
54-56
46-47 ir izmēru
116-120
62 apģērbs58-60
Detaļas
tabulā. Šis
irveidots tā, lai to varētu Klase 1 - minimālais līmenis, ātrums līdz 30 km/h
48-50
124-128
64-68
62-64
2 - vidējais līmenis, ātrums līdz 60 km/h
ērti valkāt uz citiem apģērbiem ar vidēju biezumu.
X Klase
Klase 3 - augstākais līmenis, ātrums virs 60 km/h
Uzglabāšana:
MANUFACTURER
Uzglabāt vietās, kurās nav tieša vai spēcīga saules gaisma.
ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA,
FABRICANT,tīros,
HERSTELLER,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ,
Uzglabāt
sausos
apstākļos.GYÁRTÓ, FABBRICANTE,
ENPROFHUESI,
ISO 20471:2013
+ A1:2016
RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA,
RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) : Dzelzceļa
Lietošanas
norādījumi:
PROIZVAJALEC, TILLVERKARE,
ÜRETICI, ВИРОБНИК
X Paaugstinātas redzamības apģērbs,
Industrijas Standarts RIS-3279-TOM
CO MAYO,neuzņemas
IRELAND atbildību par apģērbiem, kuru kopšanas
gan dienas gan nakts laikāPORTWEST, WESTPORT,Ražotājs
Issue 1 aizstāja GO / RT 3279. Dzelzceļa
nozares standarti (RIS) ir obligāti visiem
etiķetes ir ignorētas, bojātas vai noņemtas.
(skat. instrukciju)
dzelzceļa grupas dalībniekiem un attiecas uz
TEST HOUSE
Sastāvs.
visiem attiecīgajiem pasākumiem.
kācija (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
UzZKUŠEBNÍ
apģērba
etiķeti
atrodama
sastāva informāciju.
AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA,
DŮM,
TESTHUIS,
TEST MAJA,atbilstoša
TESTAAJA, ORGANISME
e fluorescējoša
un
atstarojošā
materiāla
platībai
NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO,
TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN,
Brīdinājums:
menis
LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA,
Ja pastāv risks, redze un dzirde var tikt traucēta.
Mazgāšanas norādījumi: Attiecas uz apģērba etiķetē norādītajiem tīrīšanas simboliem.
LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
1 - minimālais līmenis, ātrums līdz 30 km/h
Atstarojošās lentas un etiķetes.
INTERTEK
WN7 2RJ UK
2 - vidējais
līmenis, ātrums līdzThe60Warehouse,
km/h Brewery Lane, Leigh,
ūdens temperatūra 30°C,
Atstarojošās
lentes
vai
etiķetes
nedrīkst
gludināt!
W Žāvēt normālā temperatūrā
m Maksimālā
		 līmenis, ātrumsNotified
body number: 0362
Saudzīgā režīmā.
3 - augstākais
virs 60 km/h
Žāvēšana pakārtā stāvoklī
LūdzuNorthamptonshire,
pievērst uzmanību uz apģērba etiķetes norādīto
SATRA
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Maksimālā ūdens temperatūra 40°C.
n
Noteciniet sausu
mazgāšanas
ciklus0321
skaitu.
Saudzīgā režīmā.
		
NN16 8SD, United Kingdom Notified
body number:
Maksimālā
ūdens
temperatūra
40°C.
		
Bracetown Business Park, Clonee,Norādītais
Dublin 15, D15
YN2P Ireland skaits tīrīšanas ciklu, nav vienīgaish
maksimālais
C Negludināt!
Normālā režīmā.
maksimālā
		
Notified Body: 2777
faktors, kas saistīts ar lietošanas ilgumu apģērbam.
D Gludināšanas
Maksimālā
ūdens
temperatūra
60°C.
temperatūra 110°C
VARTEST
Vartest Laboratories, Inc,, 19Kalpošanas
West 36th Street,
j Normālā režīmā.
laiks būs atkarīgs arī no izmantošanas, aprūpes,
		
10th
Floor
New
York,
NY
10018,
ISO/IEC
17025
Testing
Certificate
No.
Gludināšanas
maksimālā
RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) : Dzelzceļa
uzglabāšanas, uc
E temperatūra 150°C
		
A2LA is 2180.01
H Nedrīkst balināt.
Industrijas
Standarts through
RIS-3279-TOM
jāiznīcina, kad aizsardzības īpašības vairs nav spēkā,
AITEX
Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy,Apģērbi
Alicante, Spain
Nedrīkst
žāvēt
mehāniski
U2.
Issue
1 aizstāja GO / RTNotified
3279.body
Dzelzceļa
K Nežāvēt veļas žavētājā
		
number: 0161 piemēram, tiek sasniegts 1. Maksimālais skaits mazgāšana.
V Žāvēt zemā temperatūrā
nozares
obligāti
visiem
L Profesionālā ķīmiskā tīrīšana
OTI standarti (RIS) irInstitut
fur Okologie,Technik
undMateriāls
Innovation GmbH,
Spengergasse
ir bojāts
vai izbalējis, vai ir saplēsts. 3. Atstarojošas
dzelzceļa
grupas
dalībniekiem
un
attiecas
uz
		
20 1050 Vienna, Austria Notified
bodyirnumber:
0534 4. Apģērbs ir netīrs, saplaisājis, sadedzināts
lentes
izbalējušas.
visiem attiecīgajiem pasākumiem.
vai stipri no nodilis.

mais garums valkātājam D
apkārtmērs valkātājam
apkārtmērs valkātājam
kšējais garums valkātājam

MAX Maksimums

50x

50 mazgāšanas reizes

MAX Maksimums

25x

25 mazgāšanas reizes

MAX

Maksimums
12 mazgāšanas reizes

12x

MAX Maksimums

5x

5 mazgāšanas reizes

