ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

REF: 118USP

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ενδυμασία ασφαλείας, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Θα πρέπει επίσης να
συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο ασφαλείας ή τον αμέσως ιεραρχικά ανώτερό σας σε σχέση με τα κατάλληλα ενδύματα για την ιδιάζουσα
κατάσταση της εργασίας σας. Φυλάξετε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές, έτσι ώστε να μπορείτε να τις συμβουλευθείτε ανά πάσα στιγμή.

GR

Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα.
Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που
εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις
πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα
προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του
κανονισμού (ΕΕ 2016/425).
Προστατευτική ενδυμασία σύμφωνα με το
Πρότυπο ISO 13688:2013 (δείτε ετικέτα)
Γενικές απαιτήσεις Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις σχετικά με
την εργονομία, την παλαίωση, τα μεγέθη, και
τη σήμανση της προστατευτικής ενδυμασίας
D
και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον
κατασκευαστή.
A= Συνιστώμενο εύρος ύψους χρήστη
B= Συνιστώμενη περίμετρος θώρακα χρήστη
C= Συνιστώμενη περίμετρος μέσης χρήστη
D= Συνιστώμενη διάσταση εσωτερικού μέρους ποδιού χρήστη
B

C

118-USP

A

ASTM F1959 / F1959M-14: ΔΟΚΙΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ: Αυτή η μέθοδος
δοκιμής είναι η ίδια όπως περιγράφεται παραπάνω στο ΕΝ 61482-1-1.
Προ κατεργασία μπορεί να ποικίλει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Προειδοποίηση: Για την πλήρη προστασία του σώματος τα ενδύματα πρέπει
να φορεθούν σε κλειστή κατάσταση και άλλος κατάλληλος προστατευτικός
εξοπλισμός (κράνος με προσωπίδα, γάντια, υποδήματα) πρέπει να
χρησιμοποιείται.
Προειδοποίηση: Ενδύματα, όπως μπλουζάκια ή εσώρουχα δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται, τα οποία λιώνουν κάτω από έκθεση σε τόξο. Για παράδειγμα τα
ενδύματα που κατασκευάζονται από πολυαμίδιο, πολυεστέρα ή ακρυλικές ίνες

Όταν τα ενδύματα είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά με διαφορετική
τόξου θερμική προστασία ένα σχέδιο πρέπει να παρέχεται με τις διαστάσεις και
την προειδοποιητική ένδειξη που δείχνει τις περιοχές των ασθενέστερων υλικών.
Για να φοράτε και να βγάζετε τα ενδύματα, πάντα να αναιρείτε πλήρως τα
συστήματα εφαρμογής. Η ενδυμασία πρέπει να φοριέται σταθερά κλειστή.
Να φοράτε μόνο ενδύματα του κατάλληλου μεγέθους. Τα προϊόντα που είναι
είτε πολύ χαλαρά ή πάρα πολύ σφιχτά θα περιορίσουν την κίνηση και δεν θα
IEC 61482-2 2009 Προστασία από τις
παρέχουν το βέλτιστο επίπεδο προστασίας. Το μέγεθος αυτών των προϊόντων
θερμικές επιδράσεις ενός συμβάντος
είναι σημειωμένο πάνω τους (να διαβάζετε πάντα την ετικέτα).
ηλεκτρικού τόξου.
Αν η ενδυμασία έχει μία συνημμένη κουκούλα αυτή πρέπει να φορεθεί, ενώ ο
IEC 61482-2
This is an example only of how the χρήστης εργάζεται.
ATPV or E
= xxx cal/cm²
standard results should appear in Παντελόνια ή φόρμες τιράντες πρέπει να φοριούνται σε συνδυασμό με ένα
or
relation to the icon.
Class 1 or Class 2
κατάλληλο άνω ένδυμα
or
The test results must correspond toΑν η ενδυμασία έχει τσέπες επιγονατίδων αυτές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες
IEC 61482-2
garment.
με προστατευτικά γονάτων που συμμορφώνονται με EN14404: 2004, για την
= xxx cal/cm²
ATPV or E
and
πρόληψη ιατρικών επιπλοκών. Η διάσταση της επιγονατίδας πρέπει να είναι
Class 1 or Class 2
DO NOT USE THIS EXAMPLE!!!
195 x 145 x 15mm (μήκος x πλάτος x πάχος). Ωστόσο, η προστασία του γόνατος
δεν παρέχει απόλυτη προστασία. Μπαλώματα στο γόνατο που προστίθενται
Η κατευθυντήρια γραμμή ISSA για την επιλογή του ατομικού
στην ενδυμασία συμβάλλουν στη βελτίωση της άνεσης και δρουν ως ενισχυτικό
προστατευτικού ρουχισμού όταν εκτίθεται στις θερμικές επιδράσεις
(της ένδυσης). Δεν προστατεύουν το χρήστη από την ανάπτυξη πιθανής
ενός ηλεκτρικού τόξου υπαιτιότητα ISBN 978-3-937824-08-6 θα
ιατρικής επιπλοκής.
πρέπει να αναφέρεται κατά την επιλογή του κατάλληλου επιπέδου
Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση εσφαλμένης
για προστατευτικές στολές.
ή λανθασμένης χρήσης.
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και oι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας θα
Η μονωτική δράση του προστατευτικού ρουχισμού θα μειωθεί από βρέξιμο,
πρέπει να θεωρούνται
υγρασία ή ιδρώτα.
Παρακάμψεις από τις παραμέτρους του προτύπου μπορεί να
Βρώμικα ρούχα μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της προστασίας, θα πρέπει
οδηγήσουν σε πιο σοβαρές συνθήκες
Ηλεκτρικού τόξου κίνδυνοι κανονικά παράγουν ένα πολύ υψηλότερο ανά πάσα στιγμή που αυτό το ρούχο αμετάκλητα λερωθεί ή μολυνθεί, να το
αντικαταστήστε με ένα νέο.
επίπεδο προσπίπτουσας ενέργειας πάνω στην επιφάνεια του
Κατεστραμμένα ενδύματα δεν πρέπει να επισκευαστούν - να τα αντικαταστήσετε
προστατευτικού ρουχισμού από ότι φλας φλόγα, αλλά για πολύ
με ένα νέο ένδυμα.
μικρότερο χρονικό διάστημα. Η εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει
Αποσυρόμενα ενδύματα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς
να περιλαμβάνει την εξέταση της πιθανότητας εμφάνισης του
συγκεκριμένου θερμικού κινδύνου, καθώς και τη σοβαρότητά του, σε κανόνες διάθεσης αποβλήτων
Για να μειωθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης μήν πλένετε σε οικιακό περιβάλλον.
περίπτωση ενός τέτοιου γεγονότος.
Σύμφωνα με EN 61482-1-2: 2007 σε σχέση με το πρότυπο IEC
Διαθέσιμα μεγέθη & επιλογές: Επιλέξτε σύμφωνα με το σωστό μέγεθος
61482-2 Ed.1 2009-04 - Δύο κλάσεις προστασίας έχουν δοκιμαστεί.
θώρακα και μέσης, ανατρέξτε στον πίνακα μεγεθών. Αυτά τα ενδύματα έχουν
Κλάση Προστασίας 1 και Κλάση Προστασίας 2 είναι οι απαιτήσεις
κατασκευαστεί με γνώμονα την άνεση και για να επιτρέπουν στο ένδυμα να
ασφάλειας που καλύπτουν πραγματικές δυνατότητες λόγω κινδύνου φοριέται πάνω από μεσαίου όγκου ρούχα. Για την επίτευξη συνολικής προστασίας,
από σφάλματα ηλεκτρικού τόξου .
ο χρήστης μπορεί να χρειάζεται να φορέσει γάντια (που συμμορφώνονται με το
Για τη δοκιμή χρησιμοποιείται μια διαδικασία χαμηλής τάσης. Οι
Πρότυπο EN 407 ή EN 12477), μπότες (που συμμορφώνονται με το Πρότυπο EN
δοκιμές μπορεί προαιρετικά να διεξαχθούν σε δύο κατηγορίες
20345) ή/και κράνος ασφαλείας (που συμμορφώνεται με το Πρότυπο EN 397).
σταθερής δοκιμής, που επιλέγονται από την ποσότητα των
Αποθήκευση: ΜΗΝ αποθηκεύετε σε μέρη που εκτίθενται σε άμεση ή ισχυρή
μελλοντικών βραχυκυκλωμάτων ρεύματος:
ηλιακή ακτινοβολία. Αποθηκεύετε σε καθαρά, στεγνά μέρη.
• Κατηγορία 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Βασικό επίπεδο προστασίας Φροντίδα μετά τη χρήση: Ο κατασκευαστήςδεν θα φέρει ευθύνη για ενδύματα
• Κατηγορία 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Αυξημένο επίπεδο
όπου οι ετικέτες φροντίδας έχουν αγνοηθεί, καταστραφεί ή έχουν αφαιρεθεί.
προστασίας
Ετικέτα περιεκτικότητας σε ίνες: Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για
Η καθορισμένη διάρκεια του ηλεκτρικού τόξου είναι 500 ms και στις τις αντίστοιχες λεπτομέρειες περιεκτικότητας.
δύο κατηγορίες δοκιμής. Υλικό και είδη ένδυσης θα δοκιμαστούν
Προειδοποίηση:Όπου υπάρχει κουκούλα, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η
με δύο μεθόδους: τη μέθοδο δοκιμής υλικού κουτιού και τη μέθοδο
περιφερική όραση και ακοή.
δοκιμής κουτί ένδυμα. Οι μέθοδοι δοκιμής δεν κατευθύνονται προς
“Αντανακλαστική ταινία και ετικέτες: Αντανακλαστική ταινία ή ετικέτες δεν
τη μέτρηση τιμής του τόξου θερμικής απόδοσης (ATPV). Οι μέθοδοι
πρέπει να σιδερώνονται!Ανατρέξτε στην ετικέτα του ρούχου για τον αριθμό και
προσδιορισμού της ATPV προβλέπονται στο πρότυπο IEC 61482-1-1. το πρόγραμμα πλυσίματος που ισχύει.Ο δηλωμένος μέγιστος αριθμός κύκλων
καθαρισμού δεν είναι ο μόνος παράγοντας που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής του
Αυτή η μέθοδος δοκιμής έχει ως στόχο να αποδείξει την ATPV
ενδύματος. Η διάρκεια ζωής θα εξαρτηθεί επίσης από τη χρήση, την αποθήκευση,
(Θερμική Αξία απόδοσης τόξου) ή EBT ( κατώφλι Ενέργειας όριο)
φροντίδα, κλπΕνδύματα θα πρέπει να απορρίπτονται, όταν οι προστατευτικές
ενός υφάσματος. Η ATPV είναι το ποσό της ενέργειας που απαιτείται
ιδιότητες δεν ισχύουν πλέον για παράδειγμα, 1. Μέγιστος αριθμός πλύσεων έχει
για να προκαλέσει ένα 2ου βαθμού έγκαυμα μέσα από το υλικό
επιτευχθεί. 2. Το υλικό έχει καταστραφεί είτε από το ξεθώριασμα ή έχει σχιστεί. 3.
πριν να σπάσει- ανοίξει (50% πιθανότητα). Το EBT είναι το ποσό
Οι ανακλαστικές ιδιότητες της ταινίας έχουν ξεθωριάσει. 4.Το Ένδυμα είναι μόνιμα
της ενέργειας που απαιτείται για να σπάσει ανοικτό το υλικό
λερωμένο, τσαλακωμένο, καμμένο ή με βαριές εκδορές. “
(50% πιθανότητα)
IEC 61482-2
ATPV or E BT50 = xxx cal/cm²
or
Class 1 or Class 2

BT50

or

IEC 61482-2
ATPV or E BT50 = xxx cal/cm²
and
Class 1 or Class 2

CERTIFICATION
IEC 61482-2
ASTM F1959

SHORT
REG
TALL
X TALL

A

D

B

INCHES

CM

EURO

CM
152-164
164-176
176-188
188-202

CM
74
79
84
92

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
5XL

32”-34”
36”-38”
40”-41”
42”-44”
46”-48”
50”-52”
54”-55”
56”-58”
60”-64”

80-88
92-96
100-104
108-112
116-124
128-132
136-140
144-148
152-160

40-44
46-48
50-52
54-56
58-62
64-66
68-70
72-74
76-80

B
C
A

This is an example only of how the
standard results should appear in
relation to the icon.

D

The test results must correspond to
garment.
DO NOT USE THIS EXAMPLE!!!

m Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, ήπια διαδικασία
n Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, κανονική
h διαδικασία
θερμοκρασία 60°C, κανονική
j Μέγιστη
διαδικασία
Μέγιστη θερμοκρασία 30°C, ήπια διαδικασία

H
U
V
W

Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
Στεγνωτήριο ρούχων, χαμηλή θερμοκρασία
Στεγνωτήριο ρούχων, κανονική θερμοκρασία

Κρεμάστε όρθιο για να στεγνώσει

C
D
E
K
L

MAX Μέγιστο 50

Κρεμάστε όρθιο για να στεγνώσει

50x

χωρίς να το στραγγίξετε

MAX Μέγιστο 25

πλύσεις

Μην σιδερώνετε

25x

Σιδερώνετε το πολύ στους 110°C

MAX Μέγιστο 12

πλύσεις

Σιδερώνετε το πολύ στους 150°C

12x

Απαγορεύεται το

MAX Μέγιστο 5

στεγνό καθάρισμα
Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα

5x

πλύσεις
πλύσεις

PRO

BT50

Ετικέτες φροντίδας πλυσίματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες
πλυσίματος.

1
2
3
4
5
6
7
8

Βιομηχανικής
νομιμοποίησης ενδύματα
έχουν αξιολογηθεί FR
καταλληλότητα για τη
βιομηχανική πλύση
σύμφωνα με το πρότυπο EN
ISO 15797.
Σήραγγα στεγνώματος
Διαδικασία πλυσίματος 1-8

www.portwest.com/declarations

C

INCHES

CM

DE

FR

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL

26-28
30-32
33-34
36-38
40-41
42-44
46-47
48-50

68-72
76-80
84-88
92-96
100-104
108-112
116-120
124-128

42-44
46-48
50
52-54
56
58-60
62
64-68

34-36
38-40
42-44
46-48
50-52
54-56
58-60
62-64

MANUFACTURER
PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ,
GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE,
PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК
PORTWEST, WESTPORT, CO. MAYO, IRELAND

TEST HOUSE
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

INTERTEK
		
SATRA
		
		
		
		
CENTEXBEL
		
BTTG
		
		
SGS
		
		
CENTRO
TESSILE
		
AITEX
		
		
OTI
		
		

The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK
Notified body number: 0362
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,
NN16 8SD, United Kingdom
Notified body number: 0321
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
Notified Body: 2777
Technologiepark 7, B-9052, Zwijnaarde, Belgium
Notified body number: 0493
BTTG Fire Technology Services, Unit 4B, Stag Industrial Estate, 		
Atlantic Street, Broadheath, Aitrincham, WA14 5DW, England		
Notified body number: 0339
SGS United Kingdom Ltd., Weston Super Mare,
BS22 6WA, England
Notified body number: 0120
Centro Tessile Contoniero e Abbigliamento S.p.A,
1-Piazza S Anna, 2-21052 Busto Arsizio (VA)
Notified body number: 0624
Plaza Emilio Sala, 1
03801 ALCOY (Alicante) SPAIN
Notified body number: 0161
Institut fur Okologie, Technik und Innovation GmbH
Spengergasse 20, 1050 Vienna, Austria
0320
Notified body number: 0534

