
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
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SI
Prosimo, da pred uporabo tega zaščitnega oblačila skrbno preberete ta navodila. Prav tako se s svojim koordinatorjem 
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.

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

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).

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.

EN 15614 
Ta evropski standard določa testne metode in 
minimalne zahteve glede zmogljivosti zaščitnih 
oblačil, ki so namenjena zaščiti telesa, rok in 
nog, razen glave, ki se uporabljajo pri gašenju 
požarov v naravi in podobnih aktivnostih. Ta 
oblačila niso namenjena zagotavljanju zaščite, 
če ste ujeti v ognju.
Ta evropski standard se nanaša na splošno 

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.

 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 

 

MAX

50x
Maksimalno 
50 pranj

Maksimalno 
12 pranj

Maksimalno 
25 pranj

Maksimalno 
5 pranj

MAX

25x

MAX

12x

MAX

5x

POMEMBNA PRIPOROČILA 
Pri oblačenju in slačenju oblačil, vedno v celoti odpnite pritrdilne 
sisteme. Oblačila je potrebno nositi čvrsto zapeta.
Nosite samo oblačila ustrezne velikosti. Izdelki, ki so bodisi 
preveč ohlapni ali preveč tesni, bodo omejili gibanje in ne bodo 
zagotavljali optimalne ravni zaščite. Velikost teh izdelkov je 
označena na njih (vedno preberite etiketo).
Če ima oblačilo priloženo kapuco, jo mora uporabnik med 
delom nositi.
Hlače ali kombinezone z oprsnikom je potrebno nositi v 
kombinaciji s primernim vrhnjim delom, tako kot je jakne in 
hlače potrebno nositi v kombinaciji s primernim spodnjim delom. 
Uporabnik mora zagotoviti ustrezno prekrivanje med jakno in 
hlačami, ko ima roke popolnoma razširjene nad glavo in ko je v 
upognjenem položaju.
Če ima oblačilo žepe za kolenske ščitnike, je slednje potrebno 
zagotoviti in morajo biti skladni z EN14404:2004, da bi preprečili 
zdravstvene zaplete. Dimenzije kolenskih ščitnikov morajo 
biti 195 x 145 x 15 mm (dolžina x širina x debelina). Vendar 
zaščita za kolena ne zagotavlja absolutne zaščite. Dodane 
kolenske zaplate služijo za povečanje udobja in delujejo kot 
okrepitev (oblačil). Uporabnika ne ščitijo pred razvojem možnih 
zdravstvenih zapletov.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne 
uporabe.
Izolacijski učinek zaščitne obleke se bo zmanjšal z mokroto, 
vlago in znojem.
Umazana oblačila lahko privedejo do zmanjšanja zaščite; kadar 
koli to oblačilo postane dokončno umazano ali kontaminirano, ga 
je potrebno zamenjati z novim.
Poškodovana oblačila se ne smejo popravljati - namesto tega jih 

zamenjajte z novimi.
Obrabljena oblačila je potrebno zavreči, v skladu z lokalnimi 
predpisi za odstranjevanje odpadkov.
Da bi zmanjšali nevarnost kontaminacije, oblačil ne perite doma. 
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.

zasnovo oblačila, minimalno raven zmogljivosti uporabljenih 
materialov in preizkusne metode za določitev teh vrednosti.
Ta evropski standard se ne uporablja za oblačila, ki se 
uporabljajo pri organiziranem gašenju požarov (EN 469 in ISO 
11613) ali v situacijah, kjer se pričakuje visoka raven sevalne 
toplote (EN 1486). Ta evropski standard prav tako ne zajema 
oblačil za zaščito pred kemičnimi, biološkimi, električnimi 
nevarnostmi ali nevarnostmi sevanja.

Prenesite izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/izjave
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