
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

B

C

D

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

A D
CM CM

SHORT 152-164 74
REG 164-176 79
TALL 176-188 84

X TALL 188-202 92

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, WESTPORT, CO. MAYO, IRELAND
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MK
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.

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

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).

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.

EN 15614 
Овој европски стандард ги специфицира 
методите за тестирање и минималните 
барања за изведба на заштитната облека, 
дизајнирани да го заштитат телото на 
корисникот, освен главата, рацете и нозете, 
што треба да се носат во гаснење пожари 
и придружни активности. Оваа облека не е 
наменета да обезбеди заштита при зафаќање 
на пожар.
Овој европски стандард го опфаќа 
генералниот дизајн на облеката, 

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.

 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 

 

MAX

50x
Максимум 50 
перења

Максимум 12 
перења

Максимум 25 
перења

Максимум 5 
перења

MAX

25x

MAX

12x

MAX

5x

ВАЖНИ ПРЕПОРАКИ 
При облекување и соблекување на облеката секогаш треба 
целосно да го вратите системот за прицврстување. Облеката 
треба да се носи цврсто затворена.
Секогаш носете облека со соодветна големина. Производи 
кои се или премногу лабави или премногу тесни ќе го 
ограничат движењето и нема да обезбедат оптимално ниво 
на заштита. Големината на овие производи е означени на 
самиот производ (Секогаш проверете ја етикетата).
Доколку облеката има качулка таа мора да се носи при 
извршување на работата.
Панталоните или целосните панталони со прерамки треба да 
се носат во комбинација со соодветен горед дел, исто така, 
јакната и панталоните треба да се носи во комбинација со 
соодветен долен дел. Носителите мора да се погрижат да има 
доволно преклопување помеѓу јакната и панталоните кога 
рацете се целосно испружени над главата и кога носителот 
е наведнат.
Доколку облеката има дополнителен џеб на коленото тој 
мора да биде обезбеден со штитници за коленото кои се 
во согласност EN14404: 2004, за да се спречат медицински 
компликации. Димензијата на заштитниците на коленото 
мора да биде 195 x 145 x 15 мм (должина х ширина х 
дебелина). Сепак, заштита на коленото не обезбедува 
апсолутна заштита. Дополнителн материјал во делот кај 
коленото служи за подобрување на удобноста и да дејствува 
како засилување на облеката. Тие не го штитат носителот од 
развојот на можни здравствени компликации.
Производителот не е одговорен во случај на несоодветна или 
неправилна употреба.
Изолацискиот ефект на заштитната облека ќе биде намалена 
од влага, влажност или пот.
Валканата облека може да доведе до намалување на 
заштитата, доколку оваа облека стане неповратно валкана 
или контаминирана, треба да се замени со нова.
Оштетената облека не треба да се поправата, корегира – 

потребно е да се замени со нова облека.
Износената, оштетената облека треба да се отстрани во 
согласност со правилата за локално отстранување на отпадот.
За да се намали ризикот од загадување не ја чистете во 
домашни услови. 
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.

минималното ниво на изведба за употребените материјали 
и методите на тестирање за да се утврдат овие нивоа. Оваа 
облека има завршна обработка против отпорност на пожар 
(тестирана CE и сертифицирани по 5 перења ).
Овој европски стандард не се применува на облеката 
за употреба во ситуации кои се среќаваат во структурно 
гаснење пожар (EN 469 и ISO 11613) или кога се очекува 
високо ниво на инфрацрвено зрачење (EN 1486), ниту 
пак овој европски стандард опфаќа облека за заштита од 
хемикалии, биолошки, електрични опасности или опасности 
од зрачење.

Преземи декларација за усогласеност @ www.portwest.com/declarations
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