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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
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ИНФОРМАЦИИ ЗА 
КОРИСНИКОТ

Ве молиме прочитајте ги овие упатства пред да ја користите оваа заштитна облека. Исто така треба да се 
консултирате со вашиот референт за безбедност или непосреден претпоставен во врска со соодветната 
облека за вашата специфична работна ситуација. Чувајте ги внимателно овие упатства, така што ќе може 
да ги погледнете во секое време. 
 

ISO 13688: 2013 Заштитна облека 
(Погледнете ја етикетата)
Општи барања Овој европски стандард 
ги специфицира општите услови за 
ергономијата, стареењето, големината, 
означувањето на заштитната облека, 
како и за информациите обезбедени од 
страна на производителот. 

AC

B

D

А = Препорачан опсег на висината на носителот
Б = Препорачан обем на градите на носителот
В = Препорачан обем на струкот на носителот
Г = Препорачано мерење на внатрешниот дел 
 од ногата на носителот

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016,  
Облека со висока видливост, 
Облека која сигнализира 
присуството на корисникот во текот 
на денот и ноќта (види етикета) 

Класификации (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)  
X Класа за флуоресцентна и рефлективна површина 
- 3 нивоа
Класа 1- Минимална брзина на сообраќај <30 км / ч
Класа 2– Средна брзина на сообраќај <60 км / ч
Класа 3- Највисока брзина на сообраќај > 60 км / ч

X

Ограничување за употреба (EN ISO 20471:2013 + 
A1:2016, RIS 3279 и ANSI / ISEA 107-2015):Секогаш носете 
ја облека закопчана. Чувајте ја чиста: Доколку облеката 
за висока видливост стане неповратно валкана или 
контаминирана, заменете ја со нова. Оваа облека е 
погодна за носење во текот на целиот работен ден и 
не содржи токсични материи кои можат да влијаат 
негативно на здравјето на било кој начин. Не се познати 
алергиски реакции од облеката при контакт со кожата. Не 
обидувајте се да ја поправите оштетената облека. Целата 
облека треба да се отстрани безбедно. Облеката не смее 
да се менува или да е додаваат дополнителни етикети 
или лого. Облеката треба да се носат само во ситуации 
за кои е наменета.. 
Ограничување за употреба (RIS 3279):Класа 1 
Панталоните со RIS 3279 усогласеност треба да се носат со 
горен дел кој е усогласен со RIS 3279. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Заштита од дожд (Види ја етикетата) 

Отпорност од навлегување на вода   3 нивоа 

Отпорност од продирање на 
водена пареа   3 нивоа 
 

Класа 1 Минимално ниво 
Класа 2 Средно ниво 
Класа 3 Највисоко ниво

EN343: 2003 Времетраење на носење (во 
минути)

Темп: 
Температура 
на работната 
средина

“__”   Значи дека нема ограничување во времето за носење

Ефект на пропустливост на водена пареа за обложени 
ткаенини во различни температури на околината

Облеката со отстранливи ракави нуди целосна заштита само  
кога ракавите се закачени на облека.  
Препорачано максимално постојано време за носење на 
целосен костим што се состои од јакна и панталони без 
термичка обвивка.

X Y
 
 

Класа 1 Минимално ниво 
Класа 2 Средно ниво 
Класа 3 Највисоко ниво на  
  дишење на телото

Достапни големини и избор: Вклопете во согласност 
со точната големина на градите и струкот, погледнете ја 
табелата со големини. Овие облеки имаат толеранција за 
удобност и овозможуваат облеката да се носи над средно 
кабасти облеки. За да се добие целосна заштита, носителот 
може ќе треба да носи ракавици (според EN 407 или EN 
12477), чизми (според EN 20345) и/или безбедносен шлем 
(според EN 397).  
Чување: НЕ чувајте на места изложени на директна или 
силна сончева светлина. Чувајте во чисти и суви услови.  
Нега:Производителот нема да прифати одговорност 
за облеките кај кои етикетите за нега се игнорирани, 
изобличени или отстранети.  
Етикета за содржина на влакна: Погледнете ја етикетата 
на облеката за соодветни детали во врска со содржината.  
Предупредување:Онаму каде што има качулка, 
периферниот вид и слухот може да бидат нарушени.   
Флуросцентна лента и етикети:  Флуросцентната лента 
или етикети не треба да се пеглаат! Ве молиме видете 
ја етикетата на облеката за бројот и типот на перње. 
Наведениот максимален број на перење на облеката не е 
единствениот фактор поврзан со животниот век на облека. 
Животниот век, исто така, зависи од употребата, начинот на 
складирање и заштита, итн. Облека треба да се исфрли кога 
заштитни квалитети веќе не важат на пример, во случаи кога 
1. Е достигнат максималниот број на перења. 2. Материјалот 
е оштетен или скинат. 3.Рефлексивните својства на лента се 
избледени. 4. Облеката е трајно валкана, испукана, изгорена 
или во голема мера износена.

m Макс. температура 30°C, благ процес

n Макс. температура 40°C, благ процес 

h Макс. температура 40°C, нормален процес 

j Макс. температура 60°C, нормален процес 

H Не белете 

U Не сушете во машина 

V Сушете на ниска температура 

W  Сушете на нормална температура 

Етикети за перење: Погледнете ја етикетата на облеката за соодветни детали во врска со перењето.

RIS-3279-TOM Издание 1 (2016) : Railway 
Industry Standar RIS-3279-TOM Издание 
1 го замени GO/RT 3279. Railway Industry 
Standards (RIS) се задолжителни за сите 
членови на Railway Group и се применуваат 
на сите релевантни активности.

Погледнете во етикетата на производот 
за подетални информации за соодветните 
стандарди. Се применуваат само 
стандардите и иконите што се појавуваат 
на производот и на информациите за 
корисникот подолу. Сите овие производи 
се во согласност со барањата на 
Регулативата (ЕУ 2016/425).

X

Темп Класа 1 Класа 2 Класа 3

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

MAX
50x

Максимум 
50 перења  
Максимум 
25 перења  
Максимум 
12 перења  
Максимум 
5 перења

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

 Сушете закачено на жица 

 Сушете оставајќи да искапе 

C  Не пеглајте 

D  Пеглајте на макс. 110°C 

E  Пеглајте на макс. 150°C 

K  Да не се чисти хемиски 

L  Професионално хемиско чистење 

 

X

Y 
 

Овој стандард ги специфицира можностите облеката 
направена од флексибилни материјали кои се дизајнирани 
за да се заштити телото на носителот, освен главата, рацете 
и нозете, за време на операции за противпожарна заштита 
и придружните активности на пр. спасување, помош при 
катастрофи, итн. 

Во рамките на овој стандард, две нивоа на 
перформанси при изведба се дадени:
EN469 Ниво 1 - Одело за заштита од пожар, односно со 
пониско ниво за заштита од пожар. Ова одело може да се 
користи за придружните активности на пример, спасување, 
помош при непогоди, сообраќајни незгоди и гаснење на 
пожар во природа. Оделото против пожар со Ниво 1 не треба 
да се користи каде што постои ризик од навлегување во 
пожар или продор на вода.
EN469 Ниво 2 - Одело за заштита од пожар обезбедува 
повисоко ниво на заштита за структурно гаснење на 
пожар и се користи од страна на професионални обучени 
пожарникари. 
Сите одела за заштита од пожар се внатрешно 
означени како што е прикажано:
· Xf1 (Ниво 1- Одело) или Xf2 (2 Ниво 2 - Одело) за пренос на 
топлина при пламен.
· Y1 (по избор за Ниво 1- Одело) или Y2 (Ниво 2 - Одело) за 
отпорност на вода.
· Y1 (по избор за Ниво 1- Одело) или Y2 (Ниво 2 - Одело) за 
отпорност на вода.
· Z1 (изборно за Ниво 1- Одело) или Z2 (Ниво 2 - Одело) за 
отпорност од водена пареа.
Структурните Одела против пожар од Ниво 2 се изградени 
со следниве слоеви:

MK

ИНФОРМАЦИИ ЗА 
КОРИСНИКОТ

m Макс. температура 30°C, благ процес 

n Макс. температура 40°C, благ процес 

h Макс. температура 40°C, нормален процес 

j Макс. температура 60°C, нормален процес

H Не белете 

U Не сушете во машина 
 V Сушете на ниска температура 
 W  Сушете на нормална температура 

Етикети за перење: Погледнете ја етикетата на облеката за соодветни детали во врска со перењето.

Максимум 50 
перења  
Максимум 25 
перења  
Максимум 12 
перења  
Максимум 5 
перења

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

 Сушете закачено на жица 
 Сушете оставајќи да искапе 

C  Не пеглајте 
D  Пеглајте на макс. 110°C 
E  Пеглајте на макс. 150°C 
K  Да не се чисти хемиски 
L  Професионално хемиско чистење 
 

A

B

C

D

Ве молиме прочитајте ги овие упатства пред да ја користите оваа заштитна облека. Исто така треба да се 
консултирате со вашиот референт за безбедност или непосреден претпоставен во врска со соодветната 
облека за вашата специфична работна ситуација. Чувајте ги внимателно овие упатства, така што ќе може да 
ги погледнете во секое време.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

Погледнете во етикетата на производот за подетални информации за соодветните стандарди. Се 
применуваат само стандардите и иконите што се појавуваат на производот и на информациите за 
корисникот подолу. Сите овие производи се во согласност со барањата на Регулативата (ЕУ 2016/425).

EN 469: 2005/A1: 2006 + AC: 2006 
Заштитна облека - Облека наменета 
за да се носи против заштита од пожар 
и придружни активности. (Види ја 
етикетата)

· Надворешен слој (го штити носителот од повреди при 
топлина и пламен),
· Бариера за влага (го штити носителот од надворешно 
навлегување на вода и овозможува внатрешната водена 
пареа да излезе).
· Термален слој (понекогаш се опишува како 2 слоја) 
(обезбедува заштита на топлината при блискоста на пламен)
ВАЖНИ ПРЕПОРАКИ
При облекување и соблекување на заштитната облека, 
секогаш целосно да ги вратите системите за прицврстување. 
Облеката треба да се носи цврсто затворена.
Секогаш носете облека со соодветна големина. Производите 
кои се или премногу широки или премногу тесни ќе го 
ограничат движењето и нема да обезбедат оптимално ниво 
на заштита. Големината на овие производи е означена на 
самиот производ (секогаш прочитајте ја етикетата).
Носителот мора да се погрижи да има доволно преклопување 
помеѓу јакната и панталоните кога рацете се целосно 
оптегнати над главата и кога носителот е наведнат.
Производителот не е одговорен во случај на несоодветно или 
и неправилно користење.
Изолацискиот ефект на заштитната облека ќе биде намален 
од влага, влажност или пот.
Валканата облека може да доведе до намалување на 
заштитата, во секое време оваа облека може да стане 
неповратно валкана или контаминирана, во тој случај 
заменете ја со нова.
Искористената облека треба да се отстранува во согласност со 
локалните правила за отстранување на отпад.
За да се намали ризикот од загадување не ги перете во 
домашни услови.
EN 469:2005/A1:2006+AC:2006
Во случај на случај на излив на хемикалија или запалива 
течноста на облека опфатени со овој меѓународен стандард 
додека се носи, носителот треба веднаш да се повлече (од 
опасната животната средина) и внимателно да ја отстрани 
облеката без хемикалиите или течноста да дојдат во контакт 
со било кој дел од кожата. Облеката потоа треба да се исчиси 
или отстрани од употреба.
Повисок број, повисоко ниво на безбедност.
Горниот и долниот дел од телото вклучувајќи го и вратот, 
рацете до зглобовите и нозете до глуждовите, се заштитени 
и покриени со облеката. Потребна е дополнителна заштита 
на главата, рацете и нозете за носителот да биде заштитен 
од топлина и пламен. За да се добие целосна заштита, на 
носителите им е потреба заштита на главата (до EN443), 
заштита на рацете (до EN 659) и заштита на нозете (до 
EN 15090).
Периодот, времето за обезбедување на заштита со заштитната 
облека не може прецизно да се дефинира и ќе зависи од 
специфичните услови на кои е изложена.

А = Препорачан опсег на висината на носителот
Б = Препорачан обем на градите на носителот
В = Препорачан обем на струкот на носителот
Г = Препорачано мерење на внатрешниот дел од ногата 
на носителот

ISO 13688: 2013 Заштитна облека 
(Погледнете ја етикетата) 
Општи барања Овој европски стандард 
ги специфицира општите услови за 
ергономијата, стареењето, големината, 
означувањето на заштитната облека, како 
и за информациите обезбедени од страна 
на производителот.


