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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

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
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ANVÄNDER 
INFORMATION

Läs bruksanvisningen noga innan du använder skyddskläder. Du bör också kontakta din skyddsombud eller 
närmaste chef när det gäller lämpliga kläder för din specifika arbetssituation . Förvara dessa instruktioner 
noggrant så att du kan höra dem när som helst. 
 

ISO 13688: 2013 Skyddskläder 
(se etikett)
Allmänna krav Denna Europastandard an-
ger allmänna krav på ergonomi, åldrande, 
dimensionering, märkning av skyddskläder 
och om information från tillverkaren. 

AC

B

D

A = Rekommenderad höjd utbud av användaren
B = Rekommenderat bröst omkrets av användaren
C = Rekommenderad midjomkrets av användare
D = Rekommenderad insida av benets mätning av användaren

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016,  
Hög synbarhet Kläder signalerar 
användarens närvaro under dag och 
natt (se etikett) 

Kklassificeringarna (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) 
X Klass för fluorescerande och reflekterande yta - 3 nivåer

X

Begränsningar för användningen (EN ISO 20471:2013 
+ A1:2016, RIS 3279 och ANSI / ISEA 107-2015): alltid bära 
plagget fast. Håll rent: Om den höga synligheten egenskaper-
na hos detta plagg blir oåterkalleligt smutsig eller förorenad, 
ersätt med ett nytt. Detta plagg är lämplig för slitage under 
en hel arbetsdag och innehåller inga giftiga ämnen som kan 
påverka hälsan negativt på något annat sätt. Inga allergiska 
reaktioner på grund av hudkontakt med detta plagg är kända. 
Försök inte att reparera skadade plagg. Alla plagg ska kasseras 
på ett säkert sätt. Kläderna ska inte ändras eller filtreras med 
extra etiketter eller logotyper. Kläderna bör endast bäras i 
situationer för vilken den är avsedd. 
 
Begränsningar för användningen (RIS 3279): Klass 1 
byxor hävdar RIS 3279 överensstämmelse måste bäras med en 
RIS 3279 överkropps plagg. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Skydd mot regn (Se etiketten) 

Vattentäthet   3 nivåer 
Motstånd mot vattenånga 

genomträngning   3 nivåer 
 

klass 1 Minsta nivå 
klass 2 Mellannivå 
klass 3 Högsta nivån

EN343: 2003 Varaktighet Att bära (i minuter)

Temp: Tem-
peratur för 
arbetsmiljö

“__”   Betyder ingen gräns för att bära tid

Vatten Ånggenomsläpplighet effekt för belagda tyger eller 
laminat i olika omgivningstemperaturer

Plagg med avtagbara ärmar erbjuder endast fullständigt skydd 
när ärmar är fäst vid kroppen av plagget.  
Rekommenderad maximal kontinuerlig användningstid För ett 
set bestående av jacka och byxor utan en termisk foder.

X Y klass 1 Minsta nivå 
klass 2 Mellannivå 
klass 3 Högsta 
andningsförmåga

Tillgängligt storleksanpassa & Urval: Montera enligt 
korrigera bröst och midjemått, se storlekstabell . Dessa plagg 
har inbyggda ersättning för komfort och för att plagget att bäras 
över medel skrymmande kläder. För att få övergripande skydd, 
kan användaren behöva bära handskar (EN 407 eller EN 12477), 
stövlar (enligt EN 20345) och eller Skyddshjälm (EN 397).  
Förvaring: Förvaras på platser med direkt eller starkt solljus. 
Förvara i rena, torra förhållanden.  
Eftervård: Tillverkaren kommer inte att acceptera ansvar 
för kläder där vård etiketter har ignorerats, utplånats eller 
tagits bort.  
Fiber Content Label: Se skötselråd för motsvarande 
innehålls detaljer.  
Varning: Om det finns en huva, perifer syn och hörsel kan 
försämras.   
Retroreflekterande band och etiketter: Reflexavkännande 
tejp eller etiketter bör inte strykas!Hänvisas till klädvårdsetikett 
för siffer och tvättcykler hävdade.Det angivna maximala antalet 
rengöringscykler är inte den enda faktor som har samband med 
livslängden av plagget. Livslängden beror också på användning, 
vård lagring, etc.Kläder bör kasseras när de skyddande 
egenskaper inte längre gäller t.ex. är 1. Max antal tvättar 
uppnåtts. 2. Materialet har skadats antingen genom blekning 
eller har rivits. 3. De reflekterande egenskaperna hos bandet 
har bleknat. 4. Plagget är permanent smutsig, sprucken, bränd 
eller kraftigt skavt av

m Max temp 30°C, mild process

n Max temp 40 ° C, mild process 

h Max temp 40 ° C, normal process 

j Max temp 60 ° C, normal process 

H Blek inte 

U Torktumla ej 

V Torktumlas låg 

W  Torktumlas 

Tvätt Etiketter: Se skötselråd för motsvarande tvätt detaljer.

RIS-3279-TOM Issue 1 (2016): Railway 
Industry Standard RIS-3279-TOM Issue 1 
har ersatt GO / RT 3279. Järnvägs Industry 
Standards (RIS) är obligatoriska på alla 
medlemmar i Järnvägsgruppen och tillämpas 
på samtliga berörda aktiviteter.

Se produktens etikett för detaljerad 
information om motsvarande standarder. 
Endast standarder och ikoner som visas på 
både produkten och användarinformationen 
nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter 
uppfyller kraven i förordning (EU 2016/425).

X

temp klass 1 klass 2 klass 3

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

MAX
50x

Max 
50 tvättar  
Max 
25 tvättar  
Maximalt 
12 Tvättar  
Max 
5 Tvättar

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

 linje torr 

 Dropp linje torr 

C  Stryk inte 

D  Järn max 110 ° C 

E  Iron max 150 ° C 

K  Inte kemtvättas 

L  Professionell kemtvätt 

 

X

Y 
 

Klass 1 - Minimum level traffic speeds <30km/h  
Klass 2 -Intermediate level traffic speeds <60km/h 
Klass 3 -Highest level traffic speeds >60km/h

Standarden specificerar prestandakrav för kläder tillverkade 
av flexibla material som är avsedda att skydda bärarens kropp, 
utom huvudet, händerna och fötterna, under brandbekämpning 
operationer och därmed förknippad verksamhet, t.ex.. 
räddningsarbete, bistånd vid katastrofer, etc. 

Inom denna standard är två prestandanivåer ges för 
prestandakrav:
EN469 Level 1 Brand Suits är den lägre skyddsnivån för 
brand Suits och kan användas för stödjande verksamhet, 
t.ex. räddningsarbete, bistånd vid katastrofer, trafikolyckor 
och Wildland brandbekämpning. Nivå 1 Brand Suits skall 
inte användas där det finns risk för brand fastna eller 
vatteninträngning.

EN469 nivå 2 Brand passar är det högre krav på strukturell 
brandbekämpning och används av professionella utbildade 
brandmän. 

Alla brand passar markeras internt på följande sätt:
· XF1 (Nivå 1 passar) eller XF2 (Nivå 2 passar) för Heat 
Transfer Flame.
· XR1 (Nivå 1 passar) eller XR2 (Nivå 2 passar) för 
värmeöverföring strålning.
· Y1 (tillval för nivå 1 passar) eller Y2 (Nivå 2 passar) för 
vattentäthet.
· Z1 (tillval för nivå 1 passar) eller Z2 (Nivå 2 passar) för 
vattenånga Resistance.

SE

ANVÄNDER INFORMATION

m Max temp 30°C, mild process 

n Max temp 40 ° C, mild process 

h Max temp 40 ° C, normal process 

j Max temp 60 ° C, normal process

H Blek inte 

U Torktumla ej 
 V Torktumlas låg 
 W  Torktumlas 

Tvätt Etiketter: Se skötselråd för motsvarande tvätt detaljer.

Max 
50 tvättar  
Max 
25 tvättar  
Maximalt 
12 Tvättar  
Max 
5 Tvättar

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

 linje torr 
 Dropp linje torr 

C  Stryk inte 
D  Järn max 110 ° C 
E  Iron max 150 ° C 
K  Inte kemtvättas 
L  Professionell kemtvätt 
 

A

B

C

D

Läs bruksanvisningen noga innan du använder skyddskläder. Du bör också kontakta din skyddsombud eller närmaste 
chef när det gäller lämpliga kläder för din specifika arbetssituation . Förvara dessa instruktioner noggrant så att du 
kan höra dem när som helst.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

Se produktens etikett för detaljerad information om motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner 
som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller 
kraven i förordning (EU 2016/425).

EN 469: 2005 / A1: 2006 + AC: 2006 
Skyddskläder - Kläder att bäras vid 
brandbekämpning operationer och därmed 
förenlig verksamhet. (Se etiketten)

Brand passar till nivå två är konstruerade med följande skikt:
· Yttre skikt (skyddar bäraren från värme och lågor skador),
· Fuktbarriär (skyddar bäraren från yttre vatteninträngning och 
tillåter inre vattenånga att fly).
· Termisk Liner (ibland beskrivs som 2 lager) (ger värmeskydd 
från närhet till låga)

VIKTIGA REKOMMENDATIONER
Att sätta på och ta av kläder, alltid fullt ångra fästsystem. 
Kläderna ska bäras ordentligt stängd.
Bara bära kläder av en lämplig storlek. Produkter som är 
antingen för löst eller för hårt kommer att begränsa rörelse och 
kommer inte att ge den optimala nivån av skydd. Storleken på 
dessa produkter är märkta på dem (alltid läsa etiketten).
Bäraren måste se till att det finns en tillräcklig överlappning 
mellan jacka och byxor när armarna är helt utsträckta overhead 
och när bäraren böjd över.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig vid felaktig eller felaktig 
användning.
Den isolerande effekten av skyddskläder kommer att minskas 
med väta, fukt eller svett.
Smutsiga kläder kan leda till en minskning av skydd, bör helst 
detta plagg blivit oåterkalleligen smutsig eller kontaminerad 
ersätta objektet med ett nytt.
Kasserade plagg ska kasseras i enlighet med lokala regler för 
avfallshantering.
För att minska risken för kontaminering inte tvätta i en 
hemmiljö.

EN 469: 2005 / A1: 2006 + AC: 2006
I händelse av en oavsiktlig stänk av kemiska eller brandfarliga 
vätskor på kläder som omfattas av denna internationella 
standard samtidigt bärs, bäraren omedelbart återkalla 
(från farlig miljö) och försiktigt bort plagget (s) se till att de 
kemikalier eller vätska inte komma i kontakt med någon del av 
huden. Kläderna ska därefter rengöras eller tas ur drift.
Ju högre siffra, desto högre säkerhetsnivå.
Den övre och nedre kroppen, inklusive nacken, armen till 
handleder och ben till anklar, skyddas och omfattas av kläder. 
Ytterligare skydd för huvud, händer och fötter är skyldiga att 
skydda bäraren från värme och eld. För att få övergripande 
skydd, kommer bäraren behöver huvudskydd (till EN443), 
handskydd (EN 659) och fötter skydd (EN 15090).
Den period för vilken skydd kommer att tillhandahållas av ett 
skyddsplagg kan inte exakt anges som det kommer att bero på 
de särskilda förhållanden som råder.

A = Rekommenderad höjd utbud av användaren
B = Rekommenderat bröst omkrets av användaren
C = Rekommenderad midjomkrets av användare
D = Rekommenderad insida av benets mätning av användaren

ISO 13688: 2013 Skyddskläder (se 
etikett) 
Allmänna krav Denna Europastandard anger 
allmänna krav på ergonomi, åldrande, 
dimensionering, märkning av skyddskläder 
och om information från tillverkaren.


