
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 
  Notified body number: 0321
  Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
  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
  Notified Body Number 0598
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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.

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

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).

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

EN 15614 
Esta Norma Europeia especifica métodos de 
teste e requisitos mínimos de desempenho para 
roupas de proteção, projetados para proteger 
o corpo do usuário, exceto a cabeça, mãos e 
pés, a serem usados em combate a incêndios 
florestais e atividades associadas. Esta roupa 
não se destina a fornecer proteção durante a 
armadilha de incêndio.
Esta Norma Europeia cobre o design geral da 
roupa, o nível mínimo de desempenho para os 

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.

 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 

 

MAX

50x
Máximo de 50 
lavagens

Máximo de 12 
lavagens

Máximo de 25 
lavagens

Máximo de 5 
lavagens

MAX

25x

MAX

12x

MAX

5x

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).
Se a roupa tem uma capuz anexado, ele deve ser usado enquanto 
o utilizador está trabalhando.
Calças ou jardineiras devem ser usadas em combinação com 
uma parte superior adequada, da mesma forma que casacos ou 
calças devem ser usados em combinação com uma parte inferior 
apropriada. 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.
Se a roupa tem bolsos para joelheiras estes devem ser fornecidos 
com joelheiras que cumprem a EN14404: 2004, para evitar 
complicações médicas. A dimensão das joelheiras deve ser de 195 
x 145 x 15mm (comprimento x largura x espessura). No entanto, a 
protecção do joelho não fornece protecção absoluta. As joelheiras 
adicionadas à roupa servem para aumentar o conforto e actuam 
como reforço (da roupa). Não protegem o utilizador contra o 
desenvolvimento de possíveis complicações médicas.
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.
As roupas danificadas não devem ser reparadas - substituir com 

uma roupa nova.
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. 
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.

materiais empregados e os métodos de teste para determinar 
esses níveis. Esta vestimenta tem um acabamento retardante de 
fogo (CE testado e certificado após 5 lavagens).
Este Padrão Europeu não é aplicável a roupas para uso em 
situações encontradas em combate a incêndio estrutural (EN 469 
e ISO 11613) ou onde um alto nível de radiação infravermelha 
é esperado (EN 1486), nem este Padrão Europeu cobre roupas 
para proteção contra produtos químicos, perigos biológicos, 
elétricos ou de radiação.

Baixe a declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations
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