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Lūdzu,
rūpīgi izlasiet šos norādījumus pirms aizsargtērpa lietošanas.
REF: 5USP
Jums vajadzētu arī konsultēties ar savu drošības speciālistu vai tiešo vadītāju,
par piemērotiem apģērbiem Jūsu konkrētajā darba situācijā.
Rūpīgi uzglabāt šos norādījumus, laiEN
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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 343: 2019
Aizsardzība pret lietu (Skat. instrukciju)

X Ūdensnecaurlaidība 4. līmenis
Y Ūdens tvaika necaurlaidība 4. līmenis
R Gatavā apģērba lietus pārbaude, pēc izvēles

tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja
instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas
(ES 2016/425) prasībām.
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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.
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apģērbu. Uzturiet tīru: ja šī apģērba īpašības redzamības
menis

TEST HOUSE

apstākļos ir neatgriezeniski bojātas vai piesārņotas, nomainiet

EN 343: 2019
Aizsardzība pret lietu (Skat. instrukciju)

X Ūdensnecaurlaidība 4. līmenis
Y Ūdens tvaika necaurlaidība 4. līmenis
R Gatavā apģērba lietus pārbaude, pēc izvēles
Simbolu “R” var aizstāt ar simbolu “X”, ja testu neveic vai
tas nav piemērots..
Minimālais līmenis Y
X 1.2. klase
klase
3. klase
4. klase Augstākais līmenis

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
EN 343: 2019
Temp.
Darba vides
temperatūra

Temp.
o
25 C
o
20 C
o
15 C
o
10 C
o
5C

Valkāšanas ilgums (minūtēs)
1. klase 2. klase 3. klase 4. klase
60
105
180
__
75
250
__
__
100
__
__
__
240
__
__
__
__
__
__
__

“__” Nav limitēts valkāšanas reižu skaits
Ūdens tvaika izturības efekts pārklātajiem audumiem vai
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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. Pirms iesaiņošanas/glabāšanas,
lūdzu, pārliecinieties, ka ir pilnībā sauss.
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.
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MAX Maksimums

50x

50 mazgāšanas reizes

MAX Maksimums

25x

25 mazgāšanas reizes

MAX

Maksimums
12 mazgāšanas reizes

12x

MAX Maksimums

5x

5 mazgāšanas reizes

