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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

D
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SI

NAVODILA ZA 
UPORABO

Prosimo, da pred uporabo tega zaščitnega oblačila skrbno preberete ta navodila. Prav tako se s svojim koordina-
torjem za varnost in zdravje ali z neposredno nadrejenim posvetujte glede primernih oblačil za vašo specifično 
delovno situacijo. Skrbno shranite ta navodila, tako da si jih lahko kadarkoli ogledate. 
 

ISO 13688:2013 Zaščitna oblačila 
(Glejte etiketo)
Splošne zahteve Ta evropski standard 
določa splošne zahteve glede ergonomije, 
staranja, velikosti, označevanja zaščitnih 
oblačil in za informacije, ki jih zagotavlja 
proizvajalec. 

AC

B

D

A = Priporočen razpon višine uporabnika
B = Priporočen obseg prsi uporabnika
C = Priporočen obseg pasu uporabnika
D = Priporočena mera notranje strani noge uporabnika

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Visoko 
vidna opozorilna oblačila, ki kažejo 
na uporabnikovo navzočnost podnevi 
in ponoči (glejte etiketo) 

Klasifikacije (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)  
X Razred za fluorescenčno in odsevno površino - 3 ravni

Razred 1- Minimalna raven hitrosti prometa <30 km/h
Razred 2- Srednja raven hitrosti prometa <60 km/h
Razred 3- Najvišja raven hitrosti prometa> 60km/h

X

Omejitve uporabe (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 
RIS 3279 in ANSI/ISEA 107-2015):Oblačilovedno nosite 
pritrjeno. Ohranjajte čisto: Če postanejo visoko vidne lastnosti 
tega oblačila dokončno umazane ali okužene, ga je potrebno 
zamenjati z novim. To oblačilo je primerno za celodnevno 
nošenje in ne vsebuje strupenih snovi, ki lahko škodljivo ali 
kako drugače vplivajo na zdravje. Ni znanih alergijskih reakcij 
zaradi stika kože s tem oblačilom. Ne poskušajte popravljati 
poškodovanih oblačil. Vsa oblačila je potrebno varno zavreči. 
Oblačil se ne sme spreminjati ali opremljati z dodatnimi 
nalepkami ali logotipi. Oblačila je potrebno nositi le v 
primerih, za katere so predvidena.. 
 
Omejitve uporabe (RIS 3279):Hlače razreda 1, ki se 
sklicujejo na skladnost z RIS 3279, je potrebno nositi z gornjim 
delom oblačila, skladnim z RIS 3279. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Zaščitapred dežjem (glejte etiketo) 

Odpornost na vdor vode  3 ravni 

Odpornost na vdor vodne pare   3 ravni 

 
Razred 1 Minimalna raven 
Razred 2 Srednja raven 
Razred 3 Najvišja raven

EN343: 2003 Trajanje nošenja (v minutah)

Temp: 
Temperature 
delovnega 
okolja

“__”   Pomeni neomejen čas nošenja

Vodna para Učinek prepustnosti za prevlečene tkanine ali 
laminate, pri različnih temperaturah okolice

Oblačila z snemljivimi rokavi nudijo popolno zaščito le, ko so 
rokavi pritrjeni na telo oblačila.  
Priporočen najdaljši čas neprekinjenega nošenja Za popolno 
obleko, sestavljeno iz jakne in hlač, brez toplotne podloge.

X Y Razred 1 Minimalna raven 
Razred 2 Srednja raven 
Razred 3 Najvišja raven   
  zračnosti

Razpoložljiva velikost in izbor:Izberite model, glede 
na pravo velikost prsi in pasu, upoštevajte tabelo velikosti. 
Ta oblačila imajo vgrajen dodatek za udobje in omogočajo 
nošenje oblačila prek srednje debelih oblačil. Za celovito 
zaščito, bo morda uporabnik moral nositi rokavice (po EN 
407 ali EN 12477), škornje (v skladu z EN 20345) ali zaščitno 
čelado (EN 397).  
Shranjevanje:NE hranite na mestih, ki so izpostavljena 
neposredni ali močni sončni svetlobi. Hranite v čistih, 
suhih pogojih.  
Nega:Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za oblačila, kjer 
so oznake za nego prezrte, izbrisane ali odstranjene.  
Oznaka glede vsebnosti vlaken:Za ustrezne vsebinske 
podrobnosti, si oglejte etiketo oblačila.  
Opozorilo:Če obstaja kapuca, se periferni vid in sluh lahko 
poslabšata.   
Retro-odsevni trak in etikete: Retro-odsevnega traku in 
etiket ne smete likati! Glede števila in pralnih ciklov, si oglejte 
etiketo oblačila. Navedeno maksimalno število ciklov pranja ni 
edini dejavnik, povezan z življenjsko dobo oblačila. Življenjska 
doba je odvisna tudi od uporabe, shranjevanja, nege, itd. 
Oblačila je potrebno zavreči, ko zaščitne lastnosti več ne veljajo, 
npr. 1. Doseženo je maksimalno število pranj. 2. Material je bil 
poškodovan, bodisi z zbledelostjo ali pa je raztrgan. 3. Odsevne 
lastnosti traku so zbledele. 4. Oblačilo je trajno umazano, 
razpokano, zažgano ali močno odrgnjeno.

m Maks. temp. 30°C, blag postopek

n Maks. temp. 40 °C, blag postopek 

h Maks. temp. 40 °C, normalen postopek 

j Maks. temp. 60 °C, normalen postopek 

H Ne uporabljajte belil 

U Ne sušite v sušilnem stroju 

V Nežno sušite v sušilnem stroju 

W  Normalno sušite v sušilnem stroju 

Oznake glede vzdrževanja in pranja: Za ustrezne podrobnosti glede pranja, si oglejte etiketo oblačila.

RIS-3279-TOM, 1. izdaja (2016): Železniška 
industrija Standardna RIS-3279-TOM Issue 
1 se nadomesti GO / RT 3279. Železniške 
industrijskimi standardi (RIS) so obvezni za 
vse člane skupine v železniškem prometu in 
veljajo za vse dejavnosti.

Podrobne informacije o ustreznih standardih 
najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se 
samo standardi in ikone, ki se pojavljajo na 
izdelku in v podatkih za uporabnike spodaj. 
Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe 
(EU 2016/425).

X

Temp Class 1 Class 2 Class 3

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

MAX
50x

Maksimalno 
50 pranj  
Maksimalno 
25 pranj  
Maksimalno 
12 pranj  
Maksimalno 
5 pranj

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

 Sušite na vrvi 

 Sušite mokro na vrvi 

C  Ne likajte 

D  Likajte pri maks. 110 °C 

E  Likajte pri maks. 150 °C 

K  Ne čistite v kemični čistilnici 

L  Čistite v profesionalni kemični  

 čistilnici 

 

X

Y  

Ta standard določa zahteve glede zmogljivosti oblačil, izdelanih 
iz prožnih materialov, ki so zasnovana za zaščito telesa 
uporabnika, razen glave, rok in nog, med operacijami gašenja 
in s tem povezanimi dejavnostmi, npr. reševanju, pomoči 
ob nesrečah, itd. 

V okviru tega standarda obstajata dve ravni zmogljivosti, 
glede na zahteve glede zmogljivosti:
Gasilska oblačila ravni 1 po standardu EN 469 imajo nižjo 
raven zaščite za gasilska oblačila in se lahko uporabljajo za 
spremljajoče dejavnosti, npr. reševalna dela, pomoč ob nesrečah, 
prometne nesreče in gašenje požarov v naravi. Gasilskih oblačil 
ravni 1 se ne sme uporabljati, če obstaja nevarnost ujetja v 
požaru ali vdora vode.

Gasilska oblačila ravni 2 po standardu EN 469 izpolnjujejo 
višje zahteve za gašenje strukturnih požarov in jih uporabljajo 
strokovno usposobljeni gasilci. 

Vsa gasilska oblačila bodo označena interno, kot sledi:
· XF1 (obleke ravni 1) ali Xf2 (obleke ravni 2) za prenos 
toplote z ognjem.
· Xr1 (obleke ravni 1) ali Xr2 (obleke ravni 2) za prenos toplote 
s sevanjem.
· Y1 (Neobvezno za obleke ravni 1) ali Y2 (obleke ravni 2) za 
odpornost na vdor vode.
· Z1 (Neobvezno za obleke ravni 1) ali Z2 (obleke ravni 2) za 
odpornost na vodno paro.

SI

NAVODILA ZA UPORABO

m Maks. temp. 30°C, blag postopek 

n Maks. temp. 40 °C, blag postopek 

h Maks. temp. 40 °C, normalen postopek 

j Maks. temp. 60 °C, normalen postopek

H Ne uporabljajte belil 

U Ne sušite v sušilnem stroju 
 V Nežno sušite v sušilnem stroju 
 W  Normalno sušite v sušilnem stroju 

Oznake glede vzdrževanja in pranja: Za ustrezne podrobnosti glede pranja, si oglejte etiketo oblačila.

Maksimalno 
50 pranj  
Maksimalno 
25 pranj  
Maksimalno 
12 pranj  
Maksimalno 
5 pranj

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

 Sušite na vrvi 
 Sušite mokro na vrvi 

C  Ne likajte 
D  Likajte pri maks. 110 °C 
E  Likajte pri maks. 150 °C 
K  Ne čistite v kemični čistilnici 
L  Čistite v profesionalni kemični čistilnici 
 

A

B

C

D

Prosimo, da pred uporabo tega zaščitnega oblačila skrbno preberete ta navodila. Prav tako se s svojim koordinator-
jem za varnost in zdravje ali z neposredno nadrejenim posvetujte glede primernih oblačil za vašo specifično delovno 
situacijo. Skrbno shranite ta navodila, tako da si jih lahko kadarkoli ogledate.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se samo standardi in 
ikone, ki se pojavljajo na izdelku in v podatkih za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe 
(EU 2016/425).

EN 469:2005/A1:2006+AC:2006 Zaščitna 
oblačila – Oblačila za nošenje med gašenjem 
požarov in s tem povezanimi dejavnostmi. 
(glejte etiketo)

Oblačila za gašenje strukturnih požarov ravni 2 so izdelana 
iz naslednjih slojev:
· Zunanji sloj (ščiti uporabnika pred učinki toplote in poškodb 
zaradi ognja),
· Pregrada proti vlagi (ščiti uporabnika pred zunanjim vdorom 
vode in omogoča uhajanje hlapov vlage iz notranjosti).
· Toplotna podloga (včasih opisana kot dve plasti) (zagotavlja 
toplotno zaščito od bližine ognja)

POMEMBNA PRIPOROČILA
Pri oblačenju in slačenju oblačil vedno v celoti odpnite 
pritrdilne sisteme. Oblačila je treba nositi trdno zapeta.
Nosite samo oblačila ustrezne velikosti. Izdelki, ki so bodisi 
preveč ohlapni ali preveč tesni, bodo omejili gibanje in ne 
bodo zagotovili optimalne ravni zaščite. Velikost teh izdelkov je 
označena na njih (vedno preberite etiketo).
Uporabnik mora zagotoviti ustrezno prekrivanje med jakno 
in hlačami, ko so roke popolnoma iztegnjene nad glavo in je 
uporabnik prepognjen.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne 
uporabe.
Izolacijski učinek zaščitne obleke se bo zmanjšal za mokroto, 
vlago ali znojem.
Umazana oblačila lahko privedejo do zmanjšanja zaščite; če 
postane to oblačilo dokončno umazano ali kontaminirano, 
izdelek nadomestite z novim.
Zavržena oblačila je potrebno odstraniti v skladu z lokalnimi 
predpisi za odstranjevanje odpadkov.
Da bi zmanjšali nevarnost kontaminacije, ne perite v 
domačem okolju.

EN 469:2005/A1:2006+AC:2006
V primeru nenamernega brizga kemičnih ali vnetljivih tekočin 
na oblačila, ki jih med nošenjem pokriva ta mednarodni 
standard, se mora uporabnik nemudoma umakniti (iz 
nevarnega okolja) in previdno odstraniti oblačila ter zagotoviti, 
da kemikalije ali tekočina ne pridejo v stik s katerimkoli delom 
kože. Oblačila je nato potrebno očistiti ali odstraniti iz uporabe.
Višja kot je številka, višja je raven zaščite.
Oblačilo ščiti zgornji in spodnji del telesa, vključno z vratom, 
rokami do zapestij in nog do gležnjev. Za zaščito uporabnika 
pred učinki toplote in ognja, je potrebna dodatna zaščita za 
glavo, roke in noge. Da bi dosegli celovito zaščito, bo uporabnik 
potreboval zaščito glave (po EN 443), zaščito za roke (po EN 
659) in zaščito nog (po EN 15090).
Obdobja, za katero bo zagotovljena zaščita z zaščitno obleko, ni 
mogoče natančno določiti, saj bo odvisno od posebnih pogojev, 
ki se bodo pojavili.

A = Priporočen razpon višine uporabnika
B = Priporočen obseg prsi uporabnika
C = Priporočen obseg pasu uporabnika
D = Priporočena mera notranje strani noge uporabnika

ISO 13688:2013 Zaščitna oblačila 
(Glejte etiketo) 
Splošne zahteve Ta evropski standard določa 
splošne zahteve glede ergonomije, staranja, 
velikosti, označevanja zaščitnih oblačil in za 
informacije, ki jih zagotavlja proizvajalec.


