
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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Pred použitím tohto ochranného odevu si starostlivo prečítajte tento návod. Tiež by ste mali poradiť so svojím 
bezpečnostným technikom alebo vašim nadriadeným, pokiaľ ide o vhodné oblečenie pre vašu konkrétnu pracovnú 
situáciu. Tieto pokyny si odložte, tak aby ich bolo možné kedykoľvek konzultovať.

A = Odporúčaná výška pre nositeľa
B = Odporúčaný obvod hrudníka nositeľa
C = Odporúčaný obvod pása nositeľa
D = Odporúčaná dĺžka vnútornej strany nohy nositeľa

Podrobné informácie o príslušných 
normách nájdete na štítku produktu. 
Používajú sa iba štandardy a 
ikony, ktoré sa zobrazujú na oboch 
výrobkoch a na užívateľských 
údajoch nižšie. Všetky tieto výrobky 
spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ 
2016/425).

ISO 13688: 2013 Ochranné odevy (viď označenie) 
Všeobecné požiadavky. Táto európska norma stanovuje 
všeobecné požiadavky na ergonómiu, starnutie, veľkosť, 
značenie ochranných odevov a na informácie dodané 
výrobcom.

EN 15614 
Táto európska norma špecifikuje skúšobné 
metódy a minimálne požiadavky na výkonnosť 
ochranného odevu určeného na ochranu tela 
nositeľa, okrem hlavy, rúk a nôh, ktoré sa 
majú nosiť pri hasení požiaru v divočine a pri 
súvisiacich činnostiach. Účelom tohto odevu nie 
je poskytnúť ochranu pri zachytení ohňa.
Táto európska norma pokrýva všeobecný dizajn 
odevu, minimálnu úroveň úžitkových vlastností 

m Max teplota 30°C, jemné pranie 

n Max teplota 30°C, jemné pranie 

h Max teplota 40°C, jemné pranie 

j Max teplota 60°C, normálne pranie 

H 
Nebieliť 

U Nesušte v sušičke 

V Sušiť v sušičke na nízkej teplote 

W  Sušiť v sušičke na normálnej teplote 

Symboly prania: Odkazujeme na visačku zodpovedajúcu detailne o praní a / alebo starostlivosti o odev.

 Sušit na šnúre 
 Odkvapkať na šnúre

C  Nežehlite

D  Žehlite na max 110°C

E  Žehlite na max 150°C

K  Nečistite chemicky 

L  Profesionálne suché čistenie 

 

MAX

50x
Maximum 50 
Praní

Maximum 12 
Praní

Maximum 25 
Praní

Maximum 5 
Praní

MAX

25x

MAX

12x

MAX

5x

Dôležité upozornenia 
Nasadiť a zložiť šaty, vždy plne uvoľniť späť upevňovacie 
systémy. Oblečenie by malo byť nosené pevne uzavreté.
Noste iba oblečenie vhodnej veľkosti. Výrobky, ktoré sú buď 
príliš blízko alebo príliš tesné obmedzia pohyb a nebudú 
poskytovať optimálnu úroveň ochrany. Veľkosti týchto výrobkov 
sú vyznačené na nich (vždy prečítajte označenie).
V prípade, že oblečenie má pripojenú kapucňa tá musí byť 
nosená kým nositeľ pracuje.
Nohavice alebo trakové kombinézy sa musia nosiť v kombinácii 
s vhodným vrchom, rovnako tak bundy alebo nohavice sa 
musia nosiť v kombinácii s vhodným spodkom. Nositeľ sa musí 
ubezpečiť, že je adekvátny presah medzi bundou a nohavicami, 
keď sú paže plne roztiahnuté a tiež keď sa nositeľ skloní 
alebo predkloní.
V prípade, že oblečenie má kolenné vrecká tieto musia byť 
opatrené chráničmi kolien, ktoré spĺňajú EN14404: 2004, aby 
sa zabránilo zdravotným komplikáciám. Rozmer chrániča 
kolien musí byť 195 x 145 x 15 mm (dĺžka x šírka x hrúbka). 
Avšak ochrana kolien neposkytuje absolútnu ochranu. Kolenné 
náplasti pridané do odevu slúžia na zvýšenie pohodlia a pôsobia 
ako posilnenie (odevu). Nemajú však ako účel ochranu užívateľa 
proti rozvoju možných zdravotných komplikácii.
Výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade nevhodného 
alebo nesprávneho použitia.
Izolačný účinok ochranného odevu sa zníži premočením, 
vlhkosťou alebo potom.
Špinavé oblečenie môže viesť k zníženiu ochrany, kedykoľvek 
sa tento odev stane nenávratne zašpinený alebo znečistený, 
vymente príslušný diel za nový.
Poškodené odevy by nemali byť opravené - miesto toho musia 
byť nahradené novým odevom.
Vyradené oblečenie musí byť zlikvidované v súlade s miestnymi 

predpismi pre likvidáciu odpadu.
Aby sa znížilo riziko kontaminácie neumývajte v domácom 
prostredí. 
K dispozícii Veľkosť & Výber: 
 Správna veľkosť hrude a oblasť pásu, pozri graf veľkosti. Tieto 
odevy boli vyrobené pre pohodlie a majú umožniť nosenie 
odevu cez stredne objemné oblečenie. Ak chcete získať 
celkovú ochranu, môže byť nutné nosiť rukavice (EN 407 
alebo EN 12477), topánky (podľa EN 20345) a alebo ochrannú 
prilbu (EN 397). 
Skladovanie:  
Neskladujte na miestach vystavených priamemu alebo silnému 
slnečnému žiareniu. Skladujte v čistých a suchých podmienkach.
Následná starostlivosť: 
 Výrobca neručí za odevy, kde boli etikety pre starostlivosť 
ignorované, zničené alebo odstránené.
Zloženie látky: Odkazujeme na visačku, ktorá podrobne 
informuje o zložení.
Upozornenie: 
 Tam kde je kapucňa, periférne videnie a tiež sluch tým môžu 
byť ovplyvnené.
Reflexné pásky a štítky: 
 Reflexné pásky alebo štítky by sa nemali žehliť! Skontrolujte 
prosím na visačke počet umývacích cyklov.Uvedený maximálny 
počet čistiacich cyklov nie je jediným faktorom, ktorý súvisí 
s dobou životnosti odevu. Životnosť bude tiež závisieť na 
spôsobe použitia, skladovaní, starostlivosti atď Odevy sa musia 
zlikvidovať, ak ochranné vlastnosti pominú napríklad,1. je 
dosiahnuté maximálny počet pracích cyklov. 2. Materiál bol 
poškodený alebo bol roztrhaný. 3. reflexné vlastnosti pásky 
vybledli. 4. Odev je trvalo znečistený, prasknutý, spálený 
alebo silne odretý.

použitých materiálov a skúšobné metódy na stanovenie týchto 
úrovní. Tento odev má protipožiarnu úpravu (CE testované a 
certifikované po 5 praniach).
Táto európska norma sa nevzťahuje na odevy určené na použitie 
v situáciách pri štrukturálnom hasení požiarov (EN 469 a ISO 
11613) alebo kde sa očakáva vysoká úroveň infračerveného 
žiarenia (EN 1486), ani sa táto európska norma nevzťahuje na 
odevy chrániace pred chemikáliami, biologickým, elektrickým 
alebo radiačným rizikám.

Stiahnite si vyhlásenie o zhode @ www.portwest.com/declarations
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