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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

NO

BRUKERINFORMASJON

Les disse instruksene nøye før du bruker disse sikkerhetsplagg. Du bør også rådføre deg med verneombudet eller 
nærmeste overordnede med hensikt plagg egnet til din bestemte arbeidssituasjon. Oppbevar disse instruksene 
et trygt sted slik at du kan konsultere dem når som helst. 
 

ISO 13688:2013 Verneplagg (se 
merkelapp)
Generelle krav. Denne europeiske 
standarden spesifiserer generelle krav for 
ergonomi, aldring, størrelser, markering 
av verneplagg og for informasjon levert 
av produsenten. 

AC

B

D

A = Anbefalte høyde til brukeren
B = Anbefalt brystmål (omkrets) til brukeren
C =Anbefalt midjemål (omkrets) til brukeren
D = Anbefalt buksebenmål (innsidemål) til brukeren

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Synlighetsklær (high vis) 
varselsklær advarer om brukerens 
tilstedeværelse i daglys og i mørket 
(se merkelapp) 

Klassifiseringer (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) 
X Klasse for fluoriserende og reflekterende 
overflate - 3 nivåer

Class 1 - Minimumsnivå trafikkhastigheter < 30 km/t
Class 2 -Mellomliggende nivå trafikkhastigheter < 60 km/t
Class 3 -Høyeste nivå trafikkhastigheter > 60 km/t

X

Begrensninger i bruk (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS 
3279 og ANSI/ISEA 107-2015):Lukk alltid plagget når du bruk-
er det. Hold plagget rent: Skulle høysynlighets-egenskapene 
til dette plagget bli så skittent eller forurenset at det ikke kan 
rengjøres, skal det erstattes med et nytt plagg. Dette plagget 
er egnet til bruk i løpet av en hel arbeidsdag og inneholder 
ingen giftige stoffer som kan ha negativ innvirkning på 
helsen på noen måte. Det foreligger ingen kjente allergiske 
reaksjoner på grunn av hudkontakt med dette plagget. Ikke 
forsøk å reparere skadede plagg. Alle plaggene skal kastes 
forsvarlig. Plaggene skal ikke endres eller utstyres med 
ekstra merkelapper eller logoer. Plaggene bør bare brukes i 
situasjoner som det er tiltenkt til.. 
 
Begrensninger i bruk (RIS 3279): Bukser i klasse 1 som 
påberoper RIS 3279-samsvar skal brukes sammen med et RIS 
3279-plagg til overkroppen. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Beskyttelse mot regn (se merkelappen) 

Motstand mot vanninntrengning  3 nivåer 

Motstand mot vanndampinntrengning   3 nivåer 

 
Klasse 1 Minste nivå 
Klasse 2 Middels-nivå 
Klasse 3 Høyeste nivå

EN343: 2003
Varigheten av brukstiden (i 
minutter)

Temp.: Tem-
peraturen på 
arbeidsmil-
jøet

“__”   Betyr ingen grense for brukstid

Gjennomtrengingseffekten av vanndamp for tekstiler med belegg 
eller laminater i forskjellige omgivelsestemperaturer

Plagg med avtakbare ermer gir bare fullstendig  
beskyttelse når ermene er festet til plaggets kropp  
Anbefalt maksimal kontinuerlig brukstid for en komplett 
drakt som består av en jakke og bukser uten termisk fôr.

X Y Klasse 1  Minste nivå 
Klasse 2  Middels-nivå 
Klasse 3  Høyeste nivå av  
   pustbarhet

Tilgjengelige størrelser og utvalg: Passform i henhold til 
bryst- og midjemål, se størrelsestabellen. Disse plaggene har 
innebygget bevegelsesmonn for å være behagelig i bruk og 
for at plagget skal kunne brukes over middels tykke klær. For å 
oppnå generell beskyttelse, må brukeren kanskje bruke hansker 
(til EN 407 eller EN 12477), støvler (til EN 20345) og/eller en 
vernehjelm (til EN 397).  
Oppbevaring: SKAL IKKE lagres på steder utsatt for direkte 
eller sterkt sollys. Oppbevares i rene og tørre forhold.  
Pleie: Produsenten er ikke ansvarlig for klær hvor 
vaskeanvisningene har blitt ignorert, blitt gjort uleselig 
eller fjernet.  
Merkelapp for fiberinnhold: Se plaggets merkelapp for 
tilsvarende innholdsinformasjon.  
Advarsel: På plagg utstyrt med en hette kan det perifere 
synsfeltet og hørselen bli nedsatt.   
Reflekstape og merkelapper: Reflekstapen eller 
merkelappene skal ikke strykes! Se plaggets merkelapp for 
antallet og hva slags vaskesykluser det skal kunne tåle. Angitt 
antall vaskesykluser er ikke den eneste faktoren i forbindelse 
med levetiden av plagget. Levetiden vil også være avhengig av 
bruk, pleie og oppbevaring m.m. Plaggene skal kastes når dets 
beskyttende egenskaper ikke lenger gjelder, f.eks. 1. Maksimalt 
antall vask er nådd. 2. Materialet har blitt skadet, falmet eller 
revet. 3. De reflekterende egenskapen til tapen har falmet. 4. 
Plagget er permanent skittent, sprukket, brent eller sterkt slitt.

m Maks. temp. 30°C, skånsom behandling

n Maks. temp. 40 °C, skånsom behandling 

h Maks. temp. 40 °C, normal behandling 

j Maks. temp. 60 °C, normal behandling 

H Må ikke blekes 

U Tåler ikke tørketrommel 

V Tåler tørketrommel, lav 

W  Tåler tørketrommel, normal 

Merkelapper vaskeanvisning: Se plaggets merkelapp for korrekte vaskeanvisninger.

RIS-3279-TOM utgave 1 (2016): Railway 
Industry Standard RIS-3279-TOM utgave 
1 har erstattet GO/RT 3279.  Railway 
Industry Standards (RIS) er obligatorisk på 
alle medlemmer av Railway Group og gjelder 
alle relevante aktiviteter.

Se produktets etikett for detaljert 
informasjon om tilsvarende standarder. Bare 
standarder og ikoner som vises både på 
produktet og brukerinformasjonen nedenfor, 
gjelder. Alle disse produktene oppfyller 
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

Maksimal 
50 vask  
Maksimal 
25 vask  
Maksimal 
12 vask  
Maksimal 
5 vask

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

 Må tørkes på klessnor 

 Drypptørkes 

C  Kan ikke strykes 

D  Kan strykes på inntil 110 °C 

E  Kan strykes på inntil 150 °C 

K  Tåler ikke rensing 

L  Tåler profesjonell rensing 

 

X

Y 
 

Denne standarden spesifiserer ytelseskravene for plagg 
fremstilt av fleksible materialer utformet til å beskytter 
kroppen til brukeren med unntak av hodet, hendene og føttene 
under brannbekjempelse og tilhørende aktiviteter, f.eks. 
redningsarbeid, beredskapsbistand osv. 

To ytelsesstandarder er gitt i denne standarden:
EN469 nivå 1 brannmannsbekledning er et lavere nivå av 
brannmannsbekledning og kan brukes til tilhørende aktiviteter, 
f.eks. redningsarbeid, bestand ved nødtilstander, trafikkulykker 
og brannbekjempelse i naturområder. Brannmannsbekledning i 
nivå 1 skal ikke brukes der hvor det er fare for å bli innestengt av 
brann eller vanninntrenging.

EN469 nivå 2 brannmannsbekledning er et høyere nivå av 
brannmannsbekledning til bruk ved brann i strukturer og brukes 
av profesjonelle brannmenn. 

All brannmannsbekledning merkes internt som følger:
· Xf1 (nivå 1-bekledning) eller Xf2 (nivå 2-bekledning) for 
varmeoverføring flamme.
· Xf1 (nivå 1-bekledning) eller Xf2 (nivå 2-bekledning) for 
varmeoverføring stråle.
· Y1 (Valgfritt for nivå 1-bekledning) eller Y2 (nivå 2-bekledning) 
for motstand mot vanninntrenging.
· Z1 (Valgfritt for nivå 1-bekledning) eller Z2 (nivå 2-bekledning) 
for mostand mot vanndamp.
Brannmannsbekledning for strukturelle branner består av 

NO

BRUKERINFORMASJON

m Maks. temp. 30°C, skånsom behandling 

n Maks. temp. 40 °C, skånsom behandling 

h Maks. temp. 40 °C, normal behandling 

j Maks. temp. 60 °C, normal behandling

H Må ikke blekes 

U Tåler ikke tørketrommel 
 V Tåler tørketrommel, lav 
 W  Tåler tørketrommel, normal 

Merkelapper vaskeanvisning: Se plaggets merkelapp for korrekte vaskeanvisninger.

Maksimal 
50 vask  
Maksimal 
25 vask  
Maksimal 
12 vask  
Maksimal 
5 vask

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

 Må tørkes på klessnor 
 Drypptørkes 

C  Kan ikke strykes 
D  Kan strykes på inntil 110 °C 
E  Kan strykes på inntil 150 °C 
K  Tåler ikke rensing 
L  Tåler profesjonell rensing 
 

A

B

C

D

Les disse instruksene nøye før du bruker disse sikkerhetsplagg. Du bør også rådføre deg med verneombudet eller 
nærmeste overordnede med hensikt plagg egnet til din bestemte arbeidssituasjon. Oppbevar disse instruksene et 
trygt sted slik at du kan konsultere dem når som helst.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

Se produktets etikett for detaljert informasjon om tilsvarende standarder. Bare standarder og ikoner som 
vises både på produktet og brukerinformasjonen nedenfor, gjelder. Alle disse produktene oppfyller kravene i 
forordning (EU 2016/425).

EN 469:2005/A1:2006/AC:2006 
Verneplagg – Vernetøy for brannmannskap 
som brukes under brannbekjempelse og 
tilhørende aktiviteter. (se merkelapp)

de følgende lag:
· Ytterlag (beskytter brukeren fra personskader fra varme 
og flammer),
· Fuktighetsbarriere (beskytter brukeren fra inntrengning av 
ekstern vann og slipper ut innvendig fuktig damp).
· Termisk fôr (noen ganger beskrevet som 2 lag) (gir 
varmebeskyttelse i nærhet til flammen)

VIKTIGE ANBEFALINGER
Lukkesystemene skal alltid åpnes helt når du tar på og tar av 
plaggene. Plaggene skal brukes fullstendig lukket.
Bare bruk plagg i riktig størrelse. Produkter som enten er for 
løse eller for stramme begrenser bevegelsene og gir ikke det 
optimale beskyttelsesnivået. Størrelsene på plaggene er angitt 
på merkelappen (alltid less merkelappen).
Brukeren må sørge for at det er tilstrekkelig overlapp mellom 
jakken og buksene når armene er strukket helt ut over hodet 
og når brukeren bøyer seg ned.
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig ved uriktig eller 
feil bruk.
Den isolerende effekten av verneplaggene reduseres av 
fuktighet, svette eller når plaggene er våte.
Skitne klær kan medføre en reduksjon i verneevne. Skulle 
dette plagget når som helst bli uopprettelig skittent eller 
kontaminert skal det byttes ut med et nytt plagg.
Ubrukelige plagg skal kastes i henhold til lokale regler for 
avfallshåndtering.
For å redusere risikoen for kontaminering skal de ikke vaskes 
i boligmiljø.

EN 469:2005/A1:2006/AC:2006
Skulle plaggene dekket av denne standarden bli utsatt for 
utilsiktede kjemikaliesprut eller brennbare væsker mens de 
er i bruk, skal brukeren umiddelbart forlate (risikoområdet) 
og forsiktig ta av seg plagget/plaggene og passe på at 
kjemikaliene eller væsken ikke kommer i kontakt med noen del 
av huden. Plaggene skal da rengjøres eller ta ut av omløp.
Dess høyere nummeret, dess høyere sikkerhetsnivået.
Over- og underkroppen inkludert nakken, armene til 
håndleddene og bena til anklene er beskyttet og dekket 
av plaggene. Ekstra vern for hodet, hendene og føttene er 
påkrevd å beskytte brukeren fra varme og flammer. For å oppnå 
fullstendig beskyttelse, må brukeren ha hodevern (iht. EN443), 
håndvern (iht. EN 659) og fotvern (iht. EN 15090).
Varigheten av vernetiden levert av et verneplagg kan ikke 
angis med nøyaktighet da dette er avhengig av de spesielle 
forhold plagget blir utsatt for.

A = Anbefalte høyde til brukeren
B = Anbefalt brystmål (omkrets) til brukeren
C =Anbefalt midjemål (omkrets) til brukeren
D = Anbefalt buksebenmål (innsidemål) til brukeren

ISO 13688:2013 Verneplagg (se 
merkelapp) 
Generelle krav. Denne europeiske standarden 
spesifiserer generelle krav for ergonomi, 
aldring, størrelser, markering av verneplagg 
og for informasjon levert av produsenten.


