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REF:13USP

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

EN 469
CERTIFIED

IW TEXTILE RESEARCH INSTITUTE, 
92-103 Łódź, 5/15 Brzezinska Street, Poland

Notified body number: 1435

BTTG TESTING & CERTIFICATION LTD., 
Unit 14, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, UK

Notified body number: 0339

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 LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

TEST HOUSE

MANUFACTURER

NL

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de kleding gaat gebruiken. U dient te allen tijde uw  
veiligheidskundige of direct leidinggevende te raadplegen voor de juiste kleding voor uw werkzaamheden. 
Bewaar deze instructies zorgvuldig zodat u deze ieder moment kunt raadplegen. 
 

ISO 13688:2013 Beschermende 
kleding (Zie label)
Algemene vereisten. Deze Europese 
Normering geeft de algemene vereisten 
weer op het gebied van ergonomie, 
veroudering, maten, markering van 
beschermende kleding en voor informatie 
die door de producent gegeven moet 
worden. 

AC

B

D

A = Aanbevolen lengte van de drager
B = Aanbevolen borstomvang van de drager
C = Aanbevolen taillewijdte van de drager
D = Aanbevolen binnenbeenlengte van de drager

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
Hogezichtbaarheidskleding zorgt 
ervoor dat de gebruiker zowel 
overdag als ‘s nachts goed zichtbaar 
is (zie label) 

Klassificaties (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) 
X Klasse voor fluoricerend en reflecterende oppervlak 
-3 niveau’s

Klasse 1 - Minimum niveau verkeerssnelheid < 30km/u 
Klasse 2 - Minimum niveau verkeerssnelheid < 60/km/u 
Klasse 3 - Minimum niveau verkeerssnelheid > 60km/u

X

Gebruikersbeperkingen (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 
RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015): Draag de kleding altijd 
gesloten. Houd de kleding schoon: Mochten de hogezicht-
baarheids eigenschappen van de kleding onherstelbaar ver-
vuild raken, vervang deze dan door een nieuwe. Deze kleding 
is geschikt om de gehele dag te dragen en bevat geen giftige 
substanties die invloed kan hebben op de gezondheid. Er zijn 
geen allergische reactie bekend bij direct op de huid dragen. 
Repareer beschadigde kleding niet. Alle kleding dient veilig 
verwijderd te worden. De kleding mag niet voorzien worden 
van extra labels of logo’s. De kleding dient alleen gedragen te 
worden bij omstandigheden waarvoor deze bedoeld is.. 
 
Gebruikersbeperkingen (RIS 3279)Klasse 1 broeken die 
aangeven te voldoen aan de RIS 3279 dienen gedragen te 
worden met een RIS 3279 bovenkledingstuk. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Bescherming tegen regen (zie tabel) 

Weerstand tegen water  3 niveau’s 

Weerstand tegen waterdruk   3 niveau’s 
 

Klasse1 Minimum Niveau 
Klasse 2 Intermediair Niveau 
Klasse 3 Hoogste niveau

EN343: 2003 Draagtijd (in minuten)

Temperatuur: 
Temperatuur 
van de 
werkom-
geving

“__”   Dit betekent geen limiet in draagtijd.

De waterdamp doorlatendheid heeft effect op gecoate doeken of 
laminaten bij verschillende temperaturen.

Kleding met uitneembare mouwen beschermen alleen 
volledig als de mouwen aan de body van het kledingstuk 
bevestigd zitten.  
Aanbevolen maximum draagtijd voor een compleet pak 
bestaande uit een broek en jack zonder thermische voering.

X Y Klasse1 Minimum Niveau 
Klasse 2 Intermediair Niveau 
Klasse 3 Hoogste niveau 
ademend vermogen

Beschikbare maten & Selectie:Pas de juiste maat volgens 
de borst- en taille maat, zie de maattabel. Deze kleding houdt 
rekening met het comfort voor de drager en houdt er rekening 
mee dat kleding over medium dikke kleding gedragen wordt. 
Om volledige bescherming te krijgen, kan het noodzakelijk zijn 
dat de drager handschoenen (volgens EN407 of EN 12477), 
schoenen (volgens EN 20345) en of een veiligheidshelm (volgens 
EN 397) moet dragen.  
Opslaan: Niet bewaren op plaatsen met direct zonlicht. Bewaar 
onder schone en droge omstandigheden.  
Nazorg: De productent accepteert geen aansprakelijkheid voor 
kledingstukken waarvan de instructies op het label niet zijn 
genegeerd, onleesbaar gemaakt of verwijderd zijn.  
Vezel samenstelling label: Zie het kledingstuk voor 
samenstelling  
Waarschuwing: Indien er een capuchon gedragen wordt kan dit 
gevolgen hebben voor het zicht.   
Retroreflecterende striping en labels: Retroreflecterende 
striping of labels mogen niet gestreken worden! Zie het waslabel 
voor het aantal wasbeurten. Het maximaal aantal wasbeurten 
is niet de enige factor die de levensduur van kleding bepaald.
De levensduur hangt ook af van gebruik, verzorging en hoe 
het kledingstuk bewaard wordt etc. Kledingstukken dienen 
verwijderd te worden indien de beschermende kwaliteiten niet 
langer aanwezig zijn bijvoorbeeld bij 1. Het maximum aantal 
wasbeurten is bereikt. 2. Het materiaal is beschadigd. 3. De 
reflecterende striping is verkleurd. 4. De kleding is permanent 
vervuild, verbrand, gescheurd of vertoont zware slijtage.

m Max temp 30°C, mild proces

n Max temp 40°C, mild proces 

h Max temp 40°C, normaal proces 

j Max temp 60°C, normaal proces 

H Niet bleken 

U Niet in de droger 

V Drogen op lage stand 

W  Drogen op normale stand 

Wasinstructies: zie het label voor de wasinstructies.

RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) : Engelse 
Spoorwegen Industrie Normering RIS-3279-
TOM Issue 1 heeft de GO/RT3279 vervangen.  
De Engelse Spoorwegen Normering (RIS) 
gelden voor alle leden van de Engelse 
Spoorwegen groep en gelden voor alle 
activiteiten.

Se produktmærket for detaljerede 
oplysninger om de tilsvarende standarder. 
Kun standarder og ikoner, der vises på 
både produktet og brugeroplysningerne 
nedenfor, gælder. Alle disse produkter 
overholder kravene i forordning (EU 
2016/425).

X

Temp Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

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

MAX
50x

Maximaal 
50 wasbeurten  
Maximaal 
25 wasbeurten  
Maximaal 
12 wasbeurten  
Maximaal 
5 wasbeurten

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

 Lijndrogen 

 Uit laten druppelen 

C  Niet strijken 

D  Strijken op max 110°C 

E  Strijken op max 150°C 

K  Niet chemisch reinigen 

L  Professioneel chemisch reinigen 

 

X
Y 
 

Deze normering geeft de prestatievereisten weer van kleding 
gemaakt van flexibele materialen die ontworpen zijn om het 
lichaam van de drager te beschermen, behalve hoofd, handen 
en voeten, tijdens brandbestrijdingsoperaties en aanverwante 
activiteiten zoals bijvoorbeeld reddingswerk, assisteren bij 
rampenbestrijding enz. 

Binnen deze normering zijn er twee prestatieniveaus 
voor prestatievereisten:
EN469 Niveau 1 Brandweerpakken bieden een mindere 
beschermingals brandweerpak en mogen alleen bij aanverwante 
activiteiten zoals bijvoorbeeld reddingswerk, assisteren bij 
rampenbestrijding, verkeersongevallen en natuurbranden 
worden ingezet. Niveau 1 brandweerpakken mogen niet 
gebruikt worden als het risico bestaat van brand entrapment 
of water doorlaten.

EN469 Niveau 2 Brandweerpakken moeten aan hogere eisen 
voldoen voor structurele brandbestrijding wordt gebruikt bij: 

Alle brandweerpakken zijn als volgt gemarkeerd aan 
de binnenzijde:
· Xf1 (Niveau 1 Pakken) of Xf2 (Niveau 2 Pakken) tegen Hitte 
van Vlammen.
· Xr1 (Niveau 1 Pakken) of Xr2 (Niveau 2 Pakken) tegen 
Stralingshitte.
· Y1 (Optioneel voor Niveau 1 Pakken) of Y2 (Niveau 2 Pakken) 
Weerstand tegen Waterdoorlatendheid.
· Z1 (Optioneel voor Niveau 1 Pakken) of Z2 (Niveau 2 pakken) 
tegen waterdampweerstand

NL

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

m Max temp 30°C, mild proces 

n Max temp 40°C, mild proces 

h Max temp 40°C, normaal proces 

j Max temp 60°C, normaal proces

H Niet bleken 

U Niet in de droger 
 V Drogen op lage stand 
 W  Drogen op normale stand 

Wasinstructies: zie het label voor de wasinstructies.

Maximaal 50 
wasbeurten  
Maximaal 25 
wasbeurten  
Maximaal 12 
wasbeurten  
Maximaal 5 
wasbeurten

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

 Lijndrogen 
 Uit laten druppelen 

C  Niet strijken 
D  Strijken op max 110°C 
E  Strijken op max 150°C 
K  Niet chemisch reinigen 
L  Professioneel chemisch reinigen 
 

A

B

C

D

Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de kleding gaat gebruiken. U dient te allen tijde uw veiligheidskundige 
of direct leidinggevende te raadplegen voor de juiste kleding voor uw werkzaamheden. Bewaar deze instructies 
zorgvuldig zodat u deze ieder moment kunt raadplegen.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

Zie het label in het product voor gedetailleerde informatie over de corresponderende normeringen. Alleen de 
normeringen die als icoon op zowel het product als de gebruikersinformatie staan zijn van toepassing. Al deze 
producten voldoen aan de vereisten van de richtlijn (EU 2016/425)

EN 469:2005/A1:2006+AC:2006 Bescher-
mende kleding - Kleding die gedragen kan 
worden bij brandbestrijdingsoperaties en 
aanverwante activiteiten (zie label)

Structurele brandweerpakken Niveau 2 zijn opgebouwd uit de 
volgende lagen:
· Buitenlaag (besschermt de drager tegen vlammen en 
brandwonden),
· Vochtbarriere (beschermt de drager tegen water van buitenaf en 
laat vocht vanuit de binnenzijde door naar buiten).
· Thermische lagen (soms omschreven als 2 lagen) (beschermen 
tegen de hitte bij het benaderen van vlammen)
BELANGRIJKE AANBEVELINGEN
Maak de sluitingen altijd volledig open bij het aan- en uittreken 
van de kleding. De kleding dient volledig gesloten gedragen 
te worden.
Draag alleen kleding in de juiste maat. Produkten die te wijdt of 
te strak zitten beperken bewegingen en bieden niet het optimale 
beschermingsniveau. De maten van deze producten staan 
aangegeven (lees altijd het label)
De drager moet zich er altijd van verzekeren dat er een overlap is 
tussen het jack en de broek als de armen volledig uitgerekt zijn en 
wanneer de drager voorover buigt.
De producent is niet aansprakelijk bij onjuist gebruik.
Het isolerende effect van beschermende kleding vermindert door 
nattigheid, vocht en zweten.
Vervuilde kleding kan leiden tot verminderde bescherming, mocht 
op een bepaald moment deze kleding onherstelbaar vervuild of 
besmet zijn, vervang deze dan door een nieuwe.
Kleding die vervangen moet worden dient op een juiste wijze te 
worden afgevoerd naar locale regelgeving.
Om het risico van kruisbesmetting te verminderen dient u deze 
kleding niet in een huiselijke omgeving te reinigen.
EN 469:2005/A1:2006+AC:2006
In geval de kleding die voldoet aan deze internationale normering 
per ongeluk getroffen wordt door chemische middelen of 
ontvlambare vloeistoffen tijdens het dragen, dient de drager zich 
direct terug te trekken (uit de gevaarlijke omgeving) en voorzichtig 
de kleding uit te trekken. Zorg ervoor dat de besmette delen van de 
kleding niet in contact komen met de huid. De kleding moet dan 
gereinigd worden of uit roulatie gehaald worden.
Hoe hoger het nummer, hoe hoger het veiligheidsniveau.
Het boven- en onderlijf inclusief de nek, van arm tot de pols en 
benen tot de enkels worden beschermd door de kleding. Extra 
bescherming voor het hoofd, handen en voeten is noodzakelijk om 
de drager te beschermen tegen hitte en vlammen. Om algehele 
bescherming te krijgen heeft de drager hoofdbescherming nodig 
(die voldoet aan de EN443), handbescherming (die voldoet aan 
EN659) en schoeisel (die voldoet aan EN15090)
De tijd dat de beschermende kleding de juiste bescherming 
biedt is niet precies aan te geven. Het hangt van de specifieke 
omstandigheden af waaronder de kleding gebruikt wordt.

A = Aanbevolen lengte van de drager
B = Aanbevolen borstomvang van de drager
C = Aanbevolen taillewijdte van de drager
D = Aanbevolen binnenbeenlengte van de drager

ISO 13688:2013 Beschermende kleding 
(Zie label) 
Algemene vereisten. Deze Europese Normer-
ing geeft de algemene vereisten weer op het 
gebied van ergonomie, veroudering, maten, 
markering van beschermende kleding en 
voor informatie die door de producent 
gegeven moet worden.


