
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

B

C

D

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
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UA
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.

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

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).

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.

EN 15614 
Цей європейський стандарт визначає методи 
випробування та мінімальні вимоги до 
виготовлення захисного одягу, призначеного 
для захисту тіла користувача, крім голови, 
рук і ніг, який слід носити в пожежах у дикій 
природі та пов’язаних з ними заходах. 
Цей одяг не призначений для захисту під 
час пожежі.
Цей європейський стандарт охоплює 
загальний дизайн одягу, мінімальний рівень 
експлуатаційних якостей використовуваних 

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 

 Сушити на свіжому повітрі 

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

 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 
 

MAX

50x
Максимум 50 
прань

Максимум 12 
прань

Максимум 25 
прань

Максимум 5 
прань

MAX

25x
MAX

12x
MAX

5x

ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Щоб одягнути і зняти предмети одягу, завжди повністю 
розкривайте системи застібання. При носінні одяг повинний 
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 ярлики).
Якщо одяг має приєднаний підшоломник, його необхідно 
використовувати під час роботи.
Брюки або напівкомбінезон потрібно носити в комбінації 
з відповідним верхом, аналогічно цьому, куртки або 
штани потрібно носити в комбінації з відповідним низом. 
Працівник повинний переконатися у відповідному спільному 
перекритті куртки і брюк при повністю піднятих вгору руках 
і нахилі працівника.
Якщо одяг має кишені на колінах, вони повинні поставлятися 
з захисними щитками-наколінниками для колін, які 
відповідають EN14404:2004, щоб запобігти медичним 
ускладненням. Розміри щитків для колін повинні складати 
195 х 145 х 15 мм (довжина х ширина х товщина). Однак 
захисні наколінники не забезпечують абсолютний захист. 
Кишені на колінах, які додані до одягу, служать для 
підвищення комфорту і діють як зміцнення (одягу). Вони не 
захищають працівника від розвитку можливих медичних 
ускладнень.  Виробник не несе відповідальність в разі 
неналежного або неправильного використання.
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.
Пошкоджені предмети одягу не повинні реставруватися, 
натомість їх замінюють новими.
Від предметів одягу, якими перестали користуватися, 

необхідно позбутися відповідно до місцевих правил 
видалення відходів.
Для зниження ризику забруднення прання в домашніх 
умовах заборонене. 
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.

матеріалів та методи випробувань для визначення цих 
рівнів. Цей одяг має вогнезахисну обробку (CE перевірено та 
сертифіковано після 5 прань).
Цей європейський стандарт не застосовується до одягу для 
використання в ситуаціях, що виникають при гасінні пожеж 
в будівлях (EN 469 і ISO 11613) або якщо очікується високий 
рівень інфрачервоного випромінювання (EN 1 486), а також 
цей європейський стандарт не поширюється на одяг для 
захисту від хімічних речовин, біологічної, електричної або 
радіаційної небезпеки.

Завантажити декларацію відповідності @ www.portwest.com/declarations
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