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Na vsakem oblačilu je notranja 
etiketa.

Pred uporabo teh zaščitnih oblačil pazljivo preberite ta navodila. Glede primernosti oblačil za vašo 
specifično delovno situacijo se morate pogovoriti tudi z zaposlenim, zadolženim za varnost, ali 
neposredno nadrejeno osebo. Ta navodila skrbno hranite, da jih lahko kadarkoli preverite.
Za podrobne informacije o ustreznih standardih glejte etiketo na oblačilu. Veljajo samo 
standardi in ikone, ki so navedeni tako na oblačilu kakor tudi v naslednjih informacijah 
za uporabnika.
Vsa ta oblačila izpolnjujejo zahteve Uredbe (EU) št. 2016/425.

OZNAKA:
Na vsakem oblačilu je notranja etiketa. Na tej etiketi je navedena vrsta zaščite, ki jo zagotavlja, in druge 
informacije, kot so navedene v nadaljevanju:
1. Blagovna znamka proizvajalca 2.  Kategorija osebne zaščitne opreme v skladu z Uredbo EU 
št. 2016/425
3. Znak CE in številka priglašenega organa, ki je izvedel kontrolo končnega proizvoda.
4.  Veljavni standardi 
5. Piktogrami

A   EN 13034:2005+A1:2009 – zaščita pred učinki tekočih kemikalij, rahlo pršenje, tip 
6  - Tip 6 je predviden za uporabo ob izpostavljenosti rahlemu pršenju, tekočim aerosolom ali rahlemu 
škropljenju pod nizkim tlakom, pri čemer popolna zaščita pred pronicanjem tekočine ni potrebna, tj. 
ko osebe, ki nosijo oblačila, ob kontaminaciji oblačil lahko pravočasno ustrezno ukrepajo. Zaščitna 
oblačila tipa 6 predstavljajo najnižjo stopnjo zaščite pred kemikalijami in so predvidena za zaščito pred 
morebitno izpostavljenostjo majhnim količinam pršenja ali nenamernemu rahlemu škropljenju.
B   EN ISO 13982-1:2004+A1 :2010 – zaščita pred trdnimi delci kemikalij v zraku, tip 

5 - Tip 5 je predviden za uporabo v primeru tveganja izpostavljenosti kemikalijam in je odporen proti 
prodiranju trdnih delcev, razpršenih v zraku, po celotnem trupu.
C   EN 1149-5:2018 – zaščitna oblačila z elektrostatičnimi lastnostmi - 

so predvidena za uporabo kot elektrostatično prevodna zaščitna oblačila za zaščito pred zažigalnimi 
razelektritvami.  Oblačila za razprševanje elektrostatike so namenjena za nošenje v conah 1, 2, 20, 21 
in 22 (glej EN 60079-10-1 [7] in EN 60079-10-2 [8]), v katerih je minimalna energija vžiga eksploziva 
ne manj kot 0,016 mJ. 
D   EN 1073-2:2002 – zaščita pred radioaktivno kontaminacijo - je predvidena za zaščito pred 

nevarnostmi izpostavljenosti kontaminaciji z radioaktivnimi delci. 
E   Oblačila za zaščito pred kemikalijami, kategorija III

F   EN ISO 14116:2015 – zaščita pred učinki toplote in plamena   
je predvidena za zaščito pred toploto in plamenom, z omejeno stopnjo gorljivosti
G   ANSI/ISEA 101-2014 Preskušano v skladu z ameriškimi standardi 

6. Piktogrami z merami velikosti telesa v skladu z EN ISO 13688: 2013 Zaščitna oblačila – splošne 
zahteve   
7. Piktogram: pred uporabo preberite ta navodila.
8. Simboli za vzdrževanje: pranje ni dovoljeno, beljenje ni dovoljeno, sušenje ni dovoljeno, likanje ni 
dovoljeno, kemično čiščenje ni dovoljeno.
8A. Vnetljivo: ne približujte toploti, odprtemu ognju ali iskram.
9. Sestava materiala   10 Identifikacija modela.
OPOMBA:  leto izdelave je navedeno na oznaki na embalaži, ki je pritrjena na posamezno 
škatlo ali zaboj. 

6. Piktogrami z merami velikosti telesa v skladu z EN ISO 13688: 2013 Zaščitna oblačila – splošne 
zahteve

OZNAKA:

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

PODROČJA UPORABE:   
Zaščitna oblačila so predvidena za uporabo v primerih morebitne izpostavljenosti rahlemu pršenju, 
tekočim aerosolom ali manjšemu škropljenju pod nizkim tlakom, pri čemer popolna zaščita pred 
pronicanjem tekočine (na molekularni ravni) ni potrebna, in trdnim delcem v zraku.   Ti kombinezoni 
zagotavljajo zaščito pred povzročitelji infekcije.   
Oblačila tipa 6 so bila preizkušena v celoti (odpornost proti pronicanju s preizkusom s škropljenjem). 
OMEJITVE: 
Izpostavljenost določenim kemikalijam ali visokim koncentracijam lahko zahteva močnejše zaščitne 
lastnosti, bodisi v smislu učinkovitosti blaga ali zgradbe obleke; v teh primerih se lahko zaščita zagotovi 
z oblačili od tipa 1 do tipa 4. Edino uporabnik lahko presodi primernost, vrsto potrebne zaščite in 
ustreznost kombinacij kombinezonov ter dodatne opreme.
OPOZORILA:  
Pred uporabo se z vizualnim pregledom prepričajte, da je obleka v popolnem stanju (brez lukenj, 
popuščenih šivov itd.). Pred uporabo preverite, ali je obleka ustrezne velikosti. Odobrene konfiguracije 
ni dovoljeno prilagajati ali spreminjati. Če je v primerih, ko je potrebna zaščita celotnega telesa, 
treba uporabiti dodatno opremo (kot so rokavice, dihalni aparati, čevlji itd.), morajo te imeti vsaj 
enakovredne lastnosti v smislu zaščite pred kemikalijami in preveriti je treba, ali so združljive s 
kombinezoni. Za zagotovitev popolne zaščite morajo biti vse odprtine zaprte.  Dolgotrajno nošenje 
lahko privede do toplotne obremenitve.  Toplotno obremenitev in neugodje se lahko zmanjša ali 
odpravi z uporabo primernih spodnjih oblačil ali primerne prezračevalne opreme.  V primeru trdnih 
delcev v zraku je priporočljivo prekriti zadrgo in na konce rokavov ter hlačnic namestiti samolepilni 
trak.  Kombinezoni so namenjeni le za enkratno uporabo in jih je treba po zaključku posamezne 
naloge zavreči. Če pride do pretrganja, preluknjanja itd., takoj zapustite delovno območje in uporabite 
nov kombinezon. Proizvajalec ne more prevzeti odgovornosti v primeru neustrezne ali nepravilne 
uporabe.  Oseba, ki nosi elektrostatično prevodna zaščitna oblačila, mora biti ustrezno ozemljena. Upor 
med osebo in tlemi mora znašati < 7,9 × 10⁸ Ω, kar se zagotovi z ustrezno obutvijo. Elektrostatično 
prevodnih zaščitnih oblačil se ne sme odpeti ali odstraniti v vnetljivih ali eksplozivnih atmosferah ali 
med ravnanjem z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Elektrostatično prevodnih zaščitnih oblačil 
se ne sme uporabljati v atmosferah, obogatenih s kisikom, brez predhodne odobritve odgovornega 
varnostnega inženirja. Mokrota, vlaga ali pot zmanjšajo izolacijski učinek zaščitnih oblačil.
KAKO NOSITI ZAŠČITNA OBLAČILA: 
Odstranite kombinezone iz embalaže, povsem odpnite zadrgo in si jih nadenite. Povsem zapnite 
zadrgo. Oblačila je treba nositi povsem zapeta. V primeru nevarnosti trdnih delcev v zraku je 
priporočljivo, da zadrgo prelepite s trakom, in če uporabljate zaščitne rokavice, namestite samolepilni 
trak na konce rokavov in hlačnic, pri čemer poskrbite, da rokav pokriva odprtino rokavic. Nosite 
le oblačila primerne velikosti. Preohlapni ali preozki izdelki omejujejo gibanje in ne zagotavljajo 
optimalne stopnje zaščite.
SHRANJEVANJE IN ODLAGANJE MED ODPADKE: Zaščitne kombinezone je treba hraniti v originalni 
embalaži na suhem mestu, zaščitenem pred viri toplote. Če oblačila niso kontaminirana, se jih lahko 
odloži med komunalne odpadke. Kontaminirane zaščitne kombinezone je treba zavreči v skladu z 
veljavnimi zakoni in predpisi.
Po uporabi jih zavrzite. Ne uporabite jih znova.
VZDRŽEVANJE:
Zaščitni kombinezoni so samo za enkratno uporabo; vzdrževanje ni potrebno. Za ustrezne podrobnosti 
o pranju glejte etiketo na oblačilu.
ROK TRAJANJA:
Priporočena življenjska doba izdelka je največ 5 let od datuma izdelave.  Mesec in leto izdelave sta 
navedena na etiketi izdelka..

PRESKUŠENO NA CELI OBLEKI STANDARD ZAHTEVA ST80 ST85

Odpornost proti pronicanju tekočine, preizkus s pršenjem, tip 6 EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034 Odobreno

Odpornost proti pronicanju aerosolov, pronicanje navznoter, tip 5 EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982 Ljmn, 82/90  ≤  30%  Odobreno
Ls     8/10    ≤ 15% 

Nazivni zaščitni faktor EN ISO 13982-2 – EN 1073-2 Razred  1
Praktični preizkusi učinkovitosti EN 1073-2 Odobreno
Šivi: moč EN ISO 13935-2 >75N < 125N Razred  3 Razred  3
PRESKUŠENO NA BLAGU

Odpornost proti pronicanju tekočine EN ISO 6530
Razred 3: < 1% 
Razred 2: < 5%  
Razred 1: < 10% 

H2SO4 30%: Razred  2 Razred  2
NaOH 10%: Razred  3 Razred  3
o-xylene: NC NC
Butan-1-ol: NC NC

Odbijanje tekočine EN ISO 6530
Razred 3: > 95% 
Razred 2: > 90%  
Razred 1: > 80% 

H2SO4 30%: Razred  3 Razred  3
NaOH 10%: Razred  3 Razred  3
o-xylene: NC NC
Butan-1-ol: NC NC

Odpornost proti obrabi EN 530 >500 < 1000cycles Razred  3 Razred  3
Odpornost proti trapezoidnemu trganju EN ISO 9073-4 >40N <60N Razred  3 Razred  3
Natezna trdnost EN ISO 13934-1 >60N <100 N Razred  2 Razred  2
Odpornost proti prebadanju EN 863 - EN 1073-2 >5N <10N Razred  1
Odpornost proti napenjalnemu razpokanju EN 7854 > 100,000 cycles Razred  6 Razred   6
Odpornost proti vžigu EN 13274-4  EN1073-2 Odobreno Odobreno
Odpornost proti električnemu naboju na površini/zniževanje 
naboja  

EN 1149-1 / EN 1149-3
Odobreno Odobreno

pH ISO 3071 Odobreno Odobreno

ARTIKEL: BIZTEX ST80/ BIZTEX ST85
BLAGO:  SMS FR, 55G

PODATKI ZA UPORABNIKE

RAZVRSTITEV GLEDE NA EN 14325: GLEJTE LOČENO PREGLEDNICO
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