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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
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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

PT

INSTRUÇÕES DE 
UTILIZAÇÃO

Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar esta roupa de segurança. Deve também consultar o 
seu agente de segurança ou superior imediato no que diz respeito ao vestuário adequado para a sua situação de 
trabalho específica. Guarde cuidadosamente estas instruções para que possa consultá-las a qualquer momento. 
 

ISO 13688:2013 Vestuário de protecção 
(ver etiqueta)
Requisitos Gerais Esta Norma Europeia 
especifica os requisitos gerais para a ergono-
mia, envelhecimento, dimensionamento, 
marcação de vestuário de protecção e 
informação fornecida pelo fabricante. 

AC

B

D

A = Intervalo de altura recomendada do utilizador
B = Perímetro torácico recomendado do utilizador
C = Circunferência da cintura recomendada do utilizador
D = Medida do interior de perna recomendada do utilizador

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Roupa 
de Alta Visibilidade sinalizando a 
presença utilizadores durante o dia e 
a noite (ver etiqueta) 

Classificações (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) Classe X 
para a superfície fluorescente e reflectora - 3 níveis

Classe 1 - Nível mínimo de velocidade de tráfego <30 kmh 
Classe 2 - Nível médio de velocidade de tráfego <60 kmh 
Classe 3 - Nível máximo de velocidade de tráfego > 60 kmh

X

Limitações de uso (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 
RIS 3279 e ANSI/ISEA 107-2015): Use sempre a peça de 
vestuário apertada. Manter limpo: Se as propriedades 
de alta visibilidade desta peça de vestuário se tornarem 
irremediavelmente sujas ou contaminadas, substitua por uma 
nova. Esta peça de roupa é adequada para o desgaste durante 
todo um dia de trabalho e não contém substâncias tóxicas 
que possam afetar negativamente a saúde de qualquer outra 
forma. Nenhuma reacção alérgica devido ao contacto da pele 
com esta peça de vestuário são conhecidos. Não tente reparar 
roupas danificadas. Todas as peças devem ser descartadas 
com segurança. A roupa não deve ser alterada ou filtrada com 
rótulos extras ou logotipos. A roupa só deve ser usada em 
situações para as quais se destina. 
 
Limitações de uso  (RIS 3279) : Calças de Classe 1 RIS 3279 
têm de ser usadas com roupa para a parte superior também 
certificada pela RIS 3279. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Protecção Contra a Chuva (Ver rótulo) 

Resistência à penetração de água   3 níveis 

A resistência à penetração de vapor 
de água   3 níveis 
 

Classe 1 Nível mínimo 
Classe 2 Nível médio 
Classe 3 Nível mais elevado

EN343: 2003 Duração de Utilização (em minutos)

Temp: 
Temperatura 
do ambiente 
de trabalho

“__”   Significa que não há limite de tempo de utilização

Efeito de permeabilidade ao vapor de água para os tecidos reves-
tidos ou laminados em diferentes temperaturas ambientes

Roupas com mangas removíveis apenas oferecem protecção 
total quando as mangas estão ligadas ao corpo da peça.  
Tempo de uso contínuo máximo recomendado para um fato 
completo consistindo em casaco e calça sem forro térmico.

X Y Classe 1 Nível mínimo 
Classe 2 Nível médio 
Classe 3 Nível de respirabili-
dade mais elevado

Tamanho disponível & Seleção: Para ajustar de acordo com o 
tamanho do peito e de cintura, consulte o gráfico de tamanhos. 
Estas peças de vestuário foram construídas para proporcionar 
conforto e para permitir que a peça de vestuário possa ser usada 
sobre roupas de volume médio. Para obter uma protecção global, 
o utilizador poderá precisar de usar luvas (EN 407 ou EN 12477), 
botas (a EN 20345) e ou capacete de segurança (EN 397).  
Armazenamento: Não armazenar em locais sujeitos à luz solar 
directa ou forte. Armazenar em condições limpas e secas.  
Manutenção: O fabricante não se responsabiliza por roupas 
cujas etiquetas de lavagem tenham sido ignoradas, distorcidas 
ou removidas.  
Etiqueta Conteúdo da Fibra: Consulte a etiqueta do vestuário 
para detalhes do conteúdo correspondente.  
Aviso: A existência de um capuz, pode prejudicar a visão 
periférica e a audição.   
Fita retrorreflectora e etiquetas:As fitas retrorreflectora e 
etiquetas não devem ser passadas   a ferro! Consulte a etiqueta 
do vestuário para o número e ciclos lavagem reivindicados. O 
número máximo declarado de ciclos de limpeza não é o único 
factor relativo à vida útil da peça. O tempo de vida também vai 
depender da utilização, cuidados no armazenamento, etc. O 
vestuário deve ser descartado quando as qualidades protectoras 
já não se aplicam, por exemplo, 1. O número máximo de 
lavagens é atingido. 2. O material foi danificado, quer por 
desvanecimento ou por rasgo. 3. As qualidades reflectoras de 
fita terem desaparecido. 4. O vestuário está permanentemente 
sujo, fissurado, queimado ou fortemente desgastado.

mTemperatura máxima de 30°C, processo leve

nTemperatura máxima de 40°C, processo leve 

hTemperatura máxima de 40°C, processo normal 

jTemperatura máxima de 60°C, processo normal 

H Não utilizar lixívia 

U Não secar em máquina. 

V Secar em máquina a temperaturas baixas 

W  Secar na máquina a uma temperatura normal 
 Secar pendurada sem torcer 

 Secar pendurada sem torcer 

C Não engomar 

D Engomar até um máximo  
 de 110º 

E Engomar até um máximo  
 de 150°C 

K  Não limpar a seco 

L  Limpeza a seco profissional 

 

Etiquetas de Lavagem: Consulte a etiqueta do vestuário para obter detalhes de lavagem correspondente.

RIS-3279-TOM Edição 1 (2016): Norma da 
Indústria Ferroviária RIS-3279-TOM Edição 
1 substituiu a GO/RT 3279. As Normas da 
Indústria Ferroviária (RIS) são obrigatórios 
para todos os membros do Grupo Ferroviário e 
aplicam-se a todas as actividades relevantes.

Consulte a etiqueta do produto para obter 
informações detalhadas sobre as normas 
correspondentes. Somente as normas e ícones 
que aparecem no produto e as informações 
de utilizador abaixo são aplicáveis. Todos 
estes produtos cumprem os requisitos do 
Regulamento (UE 2016/425).

X

Temp Classe 1 Classe 2 Classe 3

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

MAX
50x

Máximo de 
50 lavagens  
Máximo de 
25 lavagens  
Máximo de 
12 lavagens  
Máximo de 
5 lavagens

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

X

Y 

 

Esta norma especifica os requisitos de desempenho para 
roupas feitas a partir de materiais flexíveis, que são projectados 
para proteger o corpo do utilizador, excepto a cabeça, mãos e 
pés, durante as operações de combate ao fogo e actividades 
associadas, por exemplo: trabalho de resgate, assistência em 
desastres, etc. 

Dentro desta norma, dois níveis de são atribuídos de 
acordo com os requisitos de desempenho:
Os Fatos de Bombeiro de Nível 1 segundo a EN469, são 
o nível de protecção mais baixo para os Fatos de Bombeiro e 
podem ser utilizados para actividades conexas, por exemplo, 
trabalho de resgate, assistência durante catástrofes, acidentes 
de viação e combate a incêndio florestais. Os Fatos de Bombeiro 
de Nível 1 não devem ser usados onde existe um risco de 
aprisionamento de fogo ou penetração de água.
Os Fatos de Bombeiro de Nível 2 segundo a EN469 têm os 
maiores requisitos para o combate a incêndio estruturais e é 
usado por bombeiros profissionais.
Todos os Fatos de Bombeiro são marcados internamente 
como se segue:
· XF1 (Fatos de Nível 1) ou XF2 (Fatos de Nível 2) para 
Transferência de Calor da Chama.
· XR1 (Fatos de Nível 1) ou XR2 (Fatos de Nível 2) para 
Transferência de Calor da Radiação.
· Y1 (Opcional para Fatos de Nível 1) ou Y2 (Fatos de Nível 2) para 
Resistência à Penetração de Água.
· Z1 (Opcional para Fatos de Nível 1) ou Z2 (Fatos de Nível 2) para 
Resistência ao Vapor de Água.
Os Fatos de Bombeiro para incêndio estruturais de nível 2 são 
construídos com as seguintes camadas:

PT

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

m Temperatura máxima de 30°C, processo leve 

n Temperatura máxima de 40°C, processo leve 

h Temperatura máxima de 40°C, processo normal 

j Temperatura máxima de 60°C, processo normal

H Não utilizar lixívia 

U Não secar em máquina. 
 V Secar em máquina a temperaturas baixas 
 W  Secar na máquina a uma temperatura normal 

Etiquetas de Lavagem: Consulte a etiqueta do vestuário para obter detalhes de lavagem correspondente.
Máximo de 50 
lavagens  
Máximo de 25 
lavagens  
Máximo de 12 
lavagens  
Máximo de 5 
lavagens

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

 Secar pendurada sem torcer 
 Secar pendurada sem torcer 

C  Não engomar 
D  Engomar até um máximo de 110º 
E  Engomar até um máximo de 150°C 
K  Não limpar a seco 
L  Limpeza a seco profissional 
 

A

B

C

D

Læs venligst denne vejledning før brug af denne sikkerhedsbeklædning. Kontakt din sikkerhedsrepræsentant for 
valg af beklædning til din specifike arbejdssituation. Opbevar denne vejledning så den altid er tilgængelig.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas correspondentes. Somente 
as normas e ícones que aparecem no produto e as informações de utilizador abaixo são aplicáveis. Todos estes 
produtos cumprem os requisitos do Regulamento (UE 2016/425).

EN 469: 2005/A1:2006 + AC: 2006 
Vestuário de Protecção 
- Vestuário para ser usado durante as 
operações de combate a incêndios e 
actividades associadas. (Ver etiqueta)

· Camada externa (protege o utilizador de lesões de calor e 
de chama),
· Barreira de Humidade (protege o utilizador da penetração 
externa de água e permite que o vaporde humidade interna 
se liberte).
· Forro Térmico (por vezes descrito como 2 camadas) (fornece 
protecção contra o calor da proximidade de chama)
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
Para colocar e tirar roupa, deve sempre soltar totalmente os 
sistemas de fecho. A roupa deve ser usada firmemente fechada.
Usar apenas roupas de um tamanho adequado. Os produtos 
que são ou muito soltos ou muito apertados vão restringir o 
movimento e não irão fornecer o melhor nível de protecção. O 
tamanho desses produtos estão marcados neles (ler sempre 
a etiqueta).
O utilizador deve garantir que há uma sobreposição adequada 
entre o casaco e as calças quando os braços estão estendidos para 
cima e quando utilizador está dobrado.
O fabricante não pode ser responsabilizado em caso de utilização 
indevida ou incorreta.
O efeito isolante do vestuário de protecção será reduzida na 
presença de humidade ou suor.
A roupa suja pode levar a uma redução da protecção. Se 
em qualquer momento esta peça de vestuário se tornar 
irrecuperavelmente suja ou contaminada, o artigo deve ser 
substituído por um novo.
A roupas descartadas devem ser eliminadas de acordo com as 
regras de eliminação de resíduos locais.
Para reduzir o risco de contaminação não lavar num ambiente 
doméstico.
EN 469:2005/A1: 2006 + AC:2006
No caso de uma projecção acidental de líquidos químicos ou 
inflamáveis   na roupa abrangidos por esta norma internacional, 
enquanto em uso, o utilizador deve retirar-se imediatamente 
(do ambiente perigoso) e remover cuidadosamente a peça(s) 
assegurando que os produtos químicos ou líquidos não entram 
em contacto com qualquer parte da pele. A roupa deve então ser 
limpa ou retirada de serviço.
Quanto maior o número, maior será o nível de segurança.
A parte superior e inferior do corpo, incluindo o pescoço, braço até 
aos punhos e pernas até aos tornozelos, são protegidos e cobertos 
pela roupa. É necessária protecção adicional para a cabeça, mãos 
e pés para proteger o utilizador de calor e chama. Para obter uma 
protecção geral, o utilizador necessita de protecção para a cabeça 
(EN443), protecção das mãos (EN 659) 
e protecção dos pés (EN 15090).
O período para o qual a protecção será fornecida por uma peça de 
vestuário de protecção não pode ser definido com precisão, uma 
vez que dependerá das condições específicas encontradas.

A= Anbefalet højde af bruger
B= Anbefalet brystmål af bruger
C= Anbefalet taljemål af bruger
D= Anbefalet indvendig benlængde af bruger

ISO 13688:2013 Sikkerhedsbeklædning 
(Se label) 
Denne europæiske standard specificerer 
generelle krav for ergonomi, ældring, 
størrelse, mærkning af 
beskyttelsesbeklædning og information 
leveret af producenten.


