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REF:13USP

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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ІНФОРМАЦІЯ 
КОРИСТУВАЧА

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням цього захисного одягу. Ви також 
повинні проконсультуватися з фахівцем з техніки безпеки або з безпосереднім начальником щодо 
відповідного одягу для вашої конкретної робочої ситуації. Зберігайте ці інструкції дбайливо, щоб ви 
могли ознайомитися з ними в будь-який час. 
 

ISO 13688:2013 Захисний одяг 
(дивіться етикетку)
Загальні вимоги: Даний стандарт 
встановлює загальні вимоги до 
ергономіки, старінню, розмірів, 
маркуванню захисного одягу і для 
отримання інформації, яка надається 
виробником. 

AC

B

D

А = Рекомендований зріст користувача
B = Рекомендований обхвату грудей користувача
C = Рекомендований обхват талії користувача
D = Рекомендований кроковий шов користувача

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 О  дяг 
сигнальний пiдвищеної видимості 
для візуального сигналізування 
про присутність користувача вдень 
і вночі (дивись етикетку). 

Классификации (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) 
X Клас для флуоресцентної та відбивної поверхні -  
3 рівня

Клас 1- Мінімальний рівень експлуатаційної 
пропускної здатності <30 км/год
Клас 2- Середній рівень експлуатаційної пропускної 
здатності <60 км/год Клас 3- Високий рівень 
експлуатаційної пропускної здатності> 60 км/год

X

Обмеження до застосування (EN ISO 20471:2013 + 
A1:2016, RIS 3279 & ANSI / ISEA 107-2015): Завжди носіть 
одяг застебнутим. Утримувати в чистоті. Якщо властивості 
підвищеної видимості цього одягу стають непоправно 
забрудненими, одяг необхідно замінити на новий. Цей 
одяг придатний для носіння протягом всього робочого 
дня і не містить токсичних речовин, які можуть негативно 
вплинути на здоров’я. Відсутня алергічна реакція 
через контакт шкіри з цим одягом. Не намагайтеся 
відремонтувати пошкоджений одяг. Весь одяг має бути 
безпечно списаний. Одяг не повинний бути змінений 
додатковими етикетками або логотипами. Одяг необхідно 
носити тільки в ситуаціях, для яких він призначений.. 
Обмеження до застосування (RIS 3279):Клас 1 штани 
RIS 3279 повинні носитися з плечовими виробами 
RIS 3279. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Захист від дощу (дивіться етикетку) 

Опірність проникненню води  3 рівня 

Опірність проникненню пара   3 рівня 

 
Клас 1 Мінімальний рівень 
Клас 2 Середній рівень 
Клас 3 Вищий рівень

EN343: 2003 Тривалість носіння (в хвилинах)

Температура: 
Температура 
робочого 
середовища

“__”   Означає, що немає межі для часу носіння

Водопаропроникність діє для тканин з покриттям або для 
шаруватих матеріалів в різних температурах зовнішнього 

середовища.

Одяг зі знімними рукавами пропонує повний захист, тільки 
коли рукава прикріплені до одягу.  
Рекомендується максимальний час безперервного носіння 
повного набору, який складається з куртки та брюк без 
термічної підкладки.

X Y Клас 1 Мінімальний рівень 
Клас 2 Середній рівень 
Клас 3 Вищий рівень 
повітропроникності

Доступні розміри і вибір: Підгонка відповідно до 
розміру грудей і талії, зверніть увагу на діаграму розмірів. 
Ці предмети одягу мають припуск для комфорту. Для 
отримання загального захисту, користувач може носити 
рукавички (відповідно до EN 407 або відповідно до EN 
12477), чоботи (відповідно до EN 20345) і чи шолом безпеки 
(відповідно до EN 397).  
Зберігання: Не зберігати в місцях, які піддаються впливу 
прямих або сильних сонячних променів. Зберігати в чистих, 
сухих умовах.     Догляд:Виробник не несе відповідальності 
за збереження одягу, якщо не дотримані вимоги, які 
викладені на цій етикетці.     Зміст етикетки:Зверніть увагу 
на етикетку одягу для відповідної інформації.  
Попередження: В тих випадках, коли є капюшон бічний зір 
і слух можуть погіршитися.   
Світлоповертаюча стрічка і етикетки:Світлоповертаюча 
стрічка і етикетки не повинні бути усунені! Просимо 
ознайомитися з етикеткою одягу для визначення числа і 
заявленого циклу відмивання / промивання. Поставлена 
максимальна кількість циклів очищення не є єдиним 
чинником, що має відношення до терміну служби одягу. 
Термін служби одягу буде залежати також від умов 
експлуатації, зберігання і т.д. Необхідно замінити одяг, 
якщо захисні властивості одягу більше не застосовуються, 
наприклад, 1. Максимальна кількість прань досягнута. 
2. Матеріал був пошкоджений, вицвів або розірваний. 3. 
Відображаючи властивості стрічки зникли. 4. Одяг постійно 
забруднений, порваний, пропалений або сильно зношений.

m Максимальна температура 30°C,  
 м’який процес

n Максимальна температура 40 ° C,  
 м’який процес h Максимальна температура 40 ° C,  
 нормальний процес 

j Максимальна температура 60 ° C, 
  нормальний процес 

H Не відбілювати 

U Не сушити в пральній машині 

V Делікатне віджимання 

Пам’ятка по догляду: Зверніть увагу на етикетку одягу для відповідних деталей прання.

RIS-3279-ТОМ Випуск 1 (2016): 
Стандарт залізничної галузі. 
RIS-3279-TOM Випуск 1 замінив GO / 
RT 3279. Стандарти залізничної галузі 
(RIS) є обов’язковими для всіх членів 
групи залізниць і застосовуються до всіх 
відповідних видів діяльності.

Більш детальну інформацію про відповідні 
стандарти див. на етикетці продукту. 
Застосовуються тільки стандарти і значки, 
які відображаються як на продукті, так 
і на інформації для користувача нижче. 
Всі ці продукти відповідають вимогам 
Регламенту (EU 2016/425).

X

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

MAX
50x

Максимум 
50 прань  
Максимум 
25 прань  
Максимум 
12 прань  
Максимум 
5 прань

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

W  Нормальна сушка 

 Сушити на свіжому повітрі 

 Сушити без вичавлювання на 

 свіжому повітрі 

C  Не прасувати 

D  Прасувати при температурі не більше 110 ° C 

E  Прасувати при температурі не більше 150 ° C 

K  Не піддавати хімічній чистці 

L  Піддавати професійній хімічній чистці 

 

X
Y  

Температура         Клас 1            Клас 2           Клас 3

Цей стандарт вказує експлуатаційні вимоги для предметів 
одягу, які зроблені з гнучких матеріалів, які спроектовані 
для захисту тіла власника, крім голови, рук і ніг, під час 
гасіння пожежі та пов'язаних з пожежою дій, наприклад, 
аварійно-рятувальні роботи, допомога під час стихійних 
лих , і т.д. 

В межах цього стандарту для експлуатаційних вимог 
визначені два рівня якості:
Костюм пожежного Рівня 1 EN469 - бойові костюми з більш 
низьким рівнем захисту, можуть використовуватися для 
пов'язаних дій, наприклад, аварійно-рятувальних робіт, 
допомоги під час стихійних лих, дорожньо-транспортних 
пригод та лісових пожеж. Костюм пожежного Рівня 1 
заборонено використовувати в приміщеннях, з яких 
важко вибратися під час пожежі, або при ризику 
проникнення води.
Костюм пожежного Рівня 2 N469 - більш високі 
вимоги для пожежогасіння в будівлях, використовуються 
навченими професійними пожежними.
Всі костюми пожежного будуть відзначені всередині 
наступним чином:
• Xf1 (костюм Рівня 1) або Xf2 (костюм Рівня 2) від дії вогню 
та теплового випромінювання.
• Xr 1 (костюм Рівня 1) або Xr2 (костюм Рівня 2) від впливу 
теплового випромінювання.
• Y1 (за бажанням для костюма Рівня 1) або Y2 (костюма 
Рівня 2) для водонепроникності.
• Z1 (за бажанням для костюма Рівня 1) або Z2 (костюма 
Рівня 2) для опору проникнення пара.
Костюми пожежного Рівня 2 для пожежогасіння в будівлях 
сконструйовані з наступних шарів:

UA

ІНФОРМАЦІЯКОРИСТУВАЧА

m Максимальна температура 30°C, м'який процес 

n Максимальна температура 40 ° C, м'який процес 

h Максимальна температура 40 ° C, нормальний процес 

j Максимальна температура 60 ° C, нормальний процес

H Не відбілювати 

U Не сушити в пральній машині 
 V Делікатне віджимання 
 W  Нормальна сушка 

Пам'ятка по догляду: Зверніть увагу на етикетку одягу для відповідних деталей прання.
Максимум 
50 прань  
Максимум 
25 прань  
Максимум
12 прань  
Максимум 
5 прань

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

 Сушити на свіжому повітрі 
 Сушити без вичавлювання на  

 свіжому повітрі 
C  Не прасувати 
D  Прасувати при температурі не більше 110 ° C 
E  Прасувати при температурі не більше 150 ° C 
K  Не піддавати хімічній чистці 
L  Піддавати професійній хімічній чистці 
 

A

B

C

D

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням цього захисного одягу. Ви також повинні 
проконсультуватися з фахівцем з техніки безпеки або з безпосереднім начальником щодо відповідного 
одягу для вашої конкретної робочої ситуації. Зберігайте ці інструкції дбайливо, щоб ви могли ознайомитися 
з ними в будь-який час.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

Більш детальну інформацію про відповідні стандарти див. на етикетці продукту. Застосовуються тільки 
стандарти і значки, які відображаються як на продукті, так і на інформації для користувача нижче. Всі ці 
продукти відповідають вимогам Регламенту (EU 2016/425).

EN 469: 2005 / A1: 2006 + AC: 2006 
Одяг захисний 
- одяг для застосування під час гасіння 
пожежі та пов'язаних з пожежою дій. 
(див. етикетку)

• Зовнішній шар (оберігає власника від теплових 
потоків і вогню),
• Гідроізоляційний шар (оберігає власника від 
проникнення води ззовні і дозволяє випаровуватися 
волозі всередині костюма).
• Термоподкладка (іноді описується, як 2 шари) 
(забезпечує захист від високих температур поблизу вогню).
ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Щоб одягнути і зняти предмети одягу, завжди повністю 
розкривайте системи застібання. При носінні одяг повинен 
бути щільно застебнутий.
Одягайте предмети одягу тільки відповідного розміру. 
Занадто вільні або занадто тісні предмети одягу обмежать 
рух, і не будуть забезпечувати оптимальний рівень 
захисту. На одязі відзначений його розмір (завжди 
читайте етикетки).
Переконайтеся у відповідному спільному перекритті 
куртки і брюк при повністю піднятих вгору руках і 
нахилі тулуба.
Виробник не несе відповідальність у разі неправильного 
або неналежного використання захисного одягу.
Ізоляційний ефект захисного одягу знижується при впливі 
вогкості, вологості або поту.
Брудний одяг може привести до зниження захисту, тому 
предмет одягу, непоправно забруднений або зіпсований, в 
будь-якому випадку необхідно замінити на новий.
Від предметів одягу, якими перестали користуватися, 
необхідно позбутися відповідно до місцевих правил 
видалення відходів.
Для зниження ризику забруднення не мийте в побутових 
умовах.
EN 469:2005/A1:2006+AC:2006
У разі випадкового виплеску хімічних або легкозаймистих 
рідин на одяг, який охоплений цим міжнародним 
стандартом, працівник повинен негайно вийти (з 
небезпечного середовища) і обережно зняти предмет 
(и) одягу, переконавшись, що хімікати або рідина не 
контактують зі шкірою. Потім одяг необхідно почистити 
або вивести з експлуатації.
Чим більше номер, тим вище рівень безпеки.
Верхня і нижня частини тіла, включаючи шию, руки до 
зап'ястя і ноги до щиколоток, закриті і захищені одягом. 
Додатковий захист для голови, рук і ніг зобов'язаний 
захищати власника від теплового випромінювання і вогню. 
Для повного захисту необхідні захист голови (EN443), 
захист рук (EN 659) і захист ніг (EN 15090).
Неможливо точно вказати період, протягом якого 
предметом захисного одягу буде забезпечено захист, 
оскільки це буде залежати від особливих умов, з якими 
стикаються пожежні.

А = Рекомендований зріст користувача
B = Рекомендований обхвату грудей користувача
C = Рекомендований обхват талії користувача
D = Рекомендований кроковий шов користувача

ISO 13688:2013 Захисний одяг 
(дивіться етикетку) 
Загальні вимоги: Даний стандарт 
встановлює загальні вимоги до 
ергономіки, старінню, розмірів, 
маркуванню захисного одягу і для 
отримання інформації, яка надається 
виробником.


