
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
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Va rugam cititi aceste instructiuni cu atentie inainte de a folosi echipamentul de protectie. Trebuie de asemenea sa 
consultati ofiterul de siguranta sau superiorul direct cu privire la articolele vestimentare potrivite pentru situatia dvs 
de lucru. Pastrati aceste instructiuni cu grija pentru a le consulta oricand.

A- Inaltime recomandata utilizator
B= Circumferinta piept recomandata utilizator
C= Circumferinta talie recomandata utilizator
D= Dimensiune interioara picior recomandata utilizator

Cititi cu atentie eticheta produsului 
pentru informatii detaliate 
referitoare la standardele 
corespunzatoare. Sunt aplicabile doar 
standardele si pictogramele care apar 
atat pe produs cat si in manualul 
de utilizare de mai jos. Toate aceste 
produse sunt in conformitate cu 
cerintele Regulamentului ( EU 
2016/425)

ISO 13688:2013 Articole vestimentare de protectie vezi eticheta) 
Cerintele generale specificate in acest Standard European 
pentru ergonomie, varsta, dimensiuni, marcajre pentru 
articole vestimentare d eprotectie si informatii oferite 
de furnizor.

EN 15614 
Acest standard european specifică metode 
de testare și cerințe minime de performanță 
pentru îmbrăcămintea de protecție, concepute 
pentru a proteja corpul purtătorului, cu excepția 
capului, a mâinilor și a picioarelor, care urmează 
să fie purtate în lupta împotriva incendiilor 
în zonele sălbatice și în activitățile asociate. 
Această îmbrăcăminte nu este destinată să ofere 
protecție în timpul prinderii de incendiu.
Acest standard european acoperă proiectarea 

m Temperatura maxima 30°C, proces mediu 

n Temperatura maxima 40°C, proces mediu 

h Temperatura maxima 40°C, proces normal 

j Temperatura maxima 60°C, proces normal 

H 
Nu folositi inalbitor 

U Nu folositi uscare automata 

V Uscati in uscator la nivel scazut 

W  Uscati in uscator la nivel normal 

Etichete spalare: Consultati eticheta articolului pentru detalii spalare

 Uscati pe sarma 
 Uscati prin picurare pe sarma

C  Nu se calca

D  A se calca la maxim 110°C

E  A se calca la maxim 150°C

K  Nu curatati uscat 

L  Curatare uscata profesionala 

 

MAX

50x
Maxim 50 
spalari

Maxim 12 
spalari

Maxim 25 
spalari

Maxim 5 
spalari

MAX

25x

MAX

12x

MAX

5x

RECOMANDARI IMPORTANTE 
Pentru a imbraca si dezbraca aceste articole vestimentare, 
desfaceti de fiecare data sistemele de strangere. Echipamentul 
trebuie purtat inchis ferm
Purtati doar haine marimea potrivita. Produsele care sunt fie 
prea largi, fie prea stramte restrictioneaza miscarea si nu vor oferi 
nivelul optim de protectie. Marimea acestor produse este marcata 
pe el (cititi intotdeauna eticheta)
Daca haina are gluga atasata, aceasta trebuie purtata in 
timpul lucrului
Pantalonii sau salopetele trebuie purtate in combinatie cu un 
articol vestiemntar potrivit in partea de sus, si la fel jachetele sau 
pantalonii trebuie purtate in combinatie cu ceva potrivit in partea 
de jos. Utilizatorul trebuie s a se asigure ca exista o suprapunere 
adecvata intre jacheta si pantaloni atunci cand mainile sunt 
intinse complet deasupra capului si cand sta aplecat.
Daca echipamentul are buzunare la genunchi acestea trebuie 
sa aiba elemente de protectie pentru genunchi in conformitate 
cu EN14404: 2004, pentru a evita complicatiile medicale. 
Dimensiunea elementelor d eprotectie pentru genunchi trebuie 
sa fie d 195x145x15 mm (lungime x latime x grosime). Cu toate 
acestea, protectie pentru genunchi nu ofera protectie totala. 
Intariturile de la genunchi atasate imbracamintei sporesc 
confortul si intaresc (haina). Ele nu ofera utilizatorului protectie 
impotriva unor posibile complicatii medicale.
Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in caz de folosire 
incorecta sau necorespunzatoare.
Efectul de izolare al echipamentului de protectie va fi redus in caz 
de umezeala, umiditate sau transpiratie.
Hainele murdare pot duce la protectie redusa, iar daca se 
murdaresc foarte tare sau devin imposibil de curatat trebuie 
inlocuite cu una noua.

Articolele deteriorate nu trebuie reparate- trebuie inlocuite 
cu unele noi.
Articolele de aruncat trebuie aruncate in conformitate cu regulile 
locale in acest sens
Pentru a reduce riscul de contaminare nu spalati in mediul casnic. 
Marimi si modele disponibile:Alegeti marimea in functie de 
marimea corecta din tabel pentru piept si talie. Aceste articole 
permit purtatea comfortabila si pot fi purtate peste haine mai 
voluminoase. Pentru protectie integrala, utilizatorul va trebui s 
apoarte manusi (EN 407 sau EN 12477), Ghete (EN 20345) si/ sau 
casca de protectie EN 397). 
Depozitare: NU depozitati in spatii cu expunere directa si 
puternica la soare. Depozitati in zone curate si uscate.
Intretinere:Producatorul nu isi asuma responsabilitatea 
pentru articolele a caror eticheta nua fost respectata, desfacuta 
sau inlaturata.
Eticheta Continut fibre:Consulati eticheta articolului 
vestimentar pentru detalii continut
Atentionare:
Dac exista gluga, vederea periferica si auzul pot fi afectate
Banda reflectorizanta si etichete: Banda reflectorizanta 
si etichetele nu se calca! Va rugam consultati eticheta pentru 
numarul si ciclul de spalari. Nu trebuie tinut cont doar de numarul 
de cicluri de spalare in legatura cu durata de viata a articolului 
vestimentar. Aceasta depinde si de folosire, depozitare etc. 
Articolele vestimentare trebuie aruncate atunci cand calitatile de 
protectie nu se mai aplica 1 S-a tins numarul maxim de spalari 
2 Materialul a fost deteriorat fie prin decolorare sau rupere 3 
Calitatile reflectorizante ale benzii s-au sters 4 Articolul este 
murdar si nu se poate curata, este crapat, ars sau tocit foarte tare

generală a îmbrăcămintei, nivelul minim de performanță pentru 
materialele utilizate și metodele de testare pentru determinarea 
acestor niveluri. Această îmbrăcăminte are un finisaj ignifug 
(testat CE și certificat după 5 spălări).
Prezentul standard european nu se aplică îmbrăcămintei pentru 
utilizare în situații întâlnite în stingerea structurală a incendiilor 
(EN 469 și ISO 11613) sau în care se așteaptă un nivel ridicat de 
radiații infraroșii (EN 1486), nici acest standard european nu 
acoperă îmbrăcămintea pentru a proteja împotriva substanțelor 
chimice, pericole biologice, electrice sau de radiații.

Descarca declaratia de conformitate de pe - www.portwest.com/declaratii
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