
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
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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

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

TEST HOUSE

MANUFACTURER

SATRA Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, 
  NN16 8SD, United Kingdom 
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  Notified Body: 2777
SGS SGS United Kingdom Ltd., Weston Super Mare,  
  BS22 6WA, England  
  Notified body number: 0120
SGS Fimko Oy Takomotie 8 Helsinki, 00380
  Finland
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NO
Les disse instruksene nøye før du bruker disse sikkerhetsplagg. Du bør også rådføre deg med verneombudet eller 
nærmeste overordnede med hensikt til hvorvidt plagget er egnet til din bestemte arbeidssituasjon. Oppbevar disse 
instruksene et trygt sted slik at du kan konsultere dem når som helst.

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

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).

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.

EN 15614 
Denne europeiske standarden spesifiserer 
metoder for test og minimum ytelseskrav 
for beskyttelsesklær, designet for å beskytte 
brukerens kropp unntatt hode, hender og føtter, 
som skal brukes i brannslokking i villmark og 
tilhørende aktiviteter. Det er ikke ment å gi 
beskyttelse under branninneslutning.
Denne europeiske standarden dekker den 
generelle utformingen av klærne, minimum 
ytelsesnivå for materialene som brukes og 
testmetodene for å bestemme disse nivåene. 

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.

 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 

 

MAX

50x
Maksimal 
50 vask

Maksimal 
12 vask

Maksimal 
25 vask

Maksimal 
5 vask

MAX

25x

MAX

12x

MAX

5x

VIKTIGE ANBEFALINGER 
Når du tar på og tar av plaggene, skal du alltid åpne plaggenes 
lukkeanordninger helt. Plagget skal brukes helt lukket.
Bruk bare plagg i riktig størrelse. Produkter som er enten for 
løse eller for stramme hemmer bevegelsene dine og gir ikke det 
optimale beskyttelsesnivået. Størrelsene til produktene er angitt 
på produktet (les alltid merkelappen).
Dersom plagget har en påfestet hette, må denne brukes mens 
brukeren av plagget er i arbeid.
Bukser eller snekkerbukser må brukes i kombinasjon med en 
egnet overdel. Likeledes må jakker eller bukser brukes med 
en egnet underdel. Brukeren må forsikre seg om at det er 
tilstrekkelig overlapping mellom jakken og buksene når armene 
strekkes helt opp over hodet og når brukeren bøyer seg ned.
Hvis plagget er utstyrt med lommer til kneputer, må disse 
brukes med knebeskyttere som er i samsvar med EN14404 : 
2004 for å unngå medisinske komplikasjoner. Dimensjonene på 
knebeskyttere må være 195 x 145 x 15 mm (lengde x bredde 
x tykkelse). Men knebeskyttere gir ikke 100 % beskyttelse. 
Knelapper på plagget har til hensikt å forbedre komfort og 
fungerer som forsterkning (for plagget). De skytter ikke brukeren 
fra å utvikle eventuelle medisinske komplikasjoner.
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig ved feil eller uriktig bruk.
Den isolerende effekten av vernetøyet reduseres av fuktighet eller 
svette og når plaggene blir våte.
Skitne plagg kan føre til en reduksjon i beskyttelse. Dersom 
plagget blir så skittent eller forurenset at det ikke kan rengjøres, 
skal det erstattes med et nytt plagg.
Plagg med skader skal ikke repareres – de skal byttes ut med 
et nytt plagg.
Ubrukelige plagg skal kastes i samsvar med lokale regler for 
avfallshåndtering.

For å redusere kontamineringsfare skal plaggene ikke vaskes i et 
vanlig husholdningsmiljø. 
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 egenskapene til tapen har falmet. 4. 
Plagget er permanent skittent, sprukket, brent eller sterkt slitt.

Dette plagget har en brannhemmende overflate (CE-testet og 
sertifisert etter 5 vasker).
Denne europeiske standarden gjelder ikke for klær for bruk i 
situasjoner som oppstår i strukturell brannslukking (EN 469 
og ISO 11613) eller der det forventes et høyt nivå av infrarød 
stråling (EN 1486). Heller ikke dekker denne europeiske 
standarden klær for å beskytte mot kjemikalier, biologisk-, 
elektrisk- eller strålingsfare.

Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations
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