
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
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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.

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

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).

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.

EN 15614 
Denna europeiska standard specificerar 
testmetoder och minimikrav på prestanda för 
skyddskläder, utformade för att skydda bärarens 
kropp, förutom huvud, händer och fötter, som 
ska bäras vid brandbekämpning och tillhörande 
aktiviteter. Denna klädsel är inte avsedd att 
skydda under brandfånget.
Denna europeiska standard täcker den 
allmänna utformningen av kläderna, den lägsta 
prestandanivån för de använda materialen 

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.

 linje torr 
 Dropp linje torr

C  Stryk inte

D  Järn max 110 ° C

E  Iron max 150 ° C

K  Inte kemtvättas 

L  Professionell kemtvätt 

 

MAX

50x
Max 50 tvättar

Maximalt 12 
Tvättar

Max 25 tvättar

Max 5 Tvättar

MAX

25x

MAX

12x

MAX

5x

Viktig Information 
To put on and take off garments, always fully undo the fastening 
systems. The clothing should be worn firmly closed.
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).
Om kläderna har en huva måste den bäras när användaren 
arbetar.
Byxor eller hängselbyxor (overaller) måste bäras i kombination 
med en lämplig topp, likaledes jackor eller byxor måste bäras i 
kombination med en lämplig underdel. 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.
Om kläderna har knäskyddsfickor dessa måste förses med 
knäskydd som uppfyller EN14404: 2004, för att förhindra 
medicinska komplikationer. Dimensionen av knäskydd måste vara 
195 x 145 x 15 mm (längd x bredd x tjocklek). Däremot knäskydd 
inte ge absolut skydd. Knä fläckar läggs till kläder tjänar till att 
öka komforten och fungera som förstärkning (av kläder). De 
skyddar inte användaren mot att utveckla eventuella medicinska 
komplikationer.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig vid 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 bli återkallat, smutsig eller kontaminerad ersätta 
plagget med ett nytt.
Skadade kläder bör inte repareras - i stället ersätta med ett 
nytt plagg
Kasserade plagg ska kasseras i enlighet med lokala regler för 
avfallshantering.

För att minska risken för förorening skall man inte tvätta i 
sin hemmiljö. 
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

och testmetoderna för att bestämma dessa nivåer. Detta 
plagg har en brandhämmande yta (CE-testad och certifierad 
efter 5 tvättar).
Denna europeiska standard är inte tillämplig på kläder 
för användning i situationer som uppstår vid strukturell 
brandbekämpning (EN 469 och ISO 11613) eller där en hög nivå 
av infraröd strålning förväntas (EN 1486), och denna europeiska 
standard täcker inte heller kläder för att skydda mot kemikalier, 
biologiska, elektriska eller strålningsrisker.

Ladda ner försäkran om överensstämmelse @ www.portwest.com/declarations
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