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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.
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).

B
C
D

Προστατευτική ενδυμασία σύμφωνα με το Πρότυπο ISO
13688:2013 (δείτε ετικέτα)
Γενικές απαιτήσεις Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει τις γενικές
A απαιτήσεις σχετικά με την εργονομία, την παλαίωση, τα μεγέθη, και
τη σήμανση της προστατευτικής ενδυμασίας 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

EN ISO 11611
Ακολουθήστε τη γραμμή από το παράρτημα Α για την επιλογή της
κατάλληλης κατηγορίας προστατευτικής ενδυμασίας για συγκολλητές.
Για επιχειρησιακούς λόγους δεν είναι όλα τα τάσης συγκόλλησης
μεταφερόμενα τμήματα της συγκόλλησης να μπορούν να προστατεύονται
από την άμεση επαφή.
Μπορεί να απαιτείται πρόσθετη μερική προστασία του σώματος, π.χ. για τη
συγκόλληση θέσης ουρανού.
Το ένδυμα προορίζεται μόνο για την προστασία από σύντομη ακούσια
επαφή με τα ηλεκτροφόρα μέρη του τόξου κυκλώματος συγκόλλησης,
και ότι επιπλέον ηλεκτρικής μόνωσης στρώματα θα απαιτηθούν όπου
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας; Τα ενδύματα που πληρούν τις
απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 11611 είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν
Είδη ενδυμασίας
συγκολλητών
KΛΑΣΗ 1

EN ISO 11612: 2015 Προστατευτική ενδυμασία - Ενδύματα για προστασία έναντι θερμότητας και φλόγας. (Βλέπε ετικέτα)
Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για ενδύματα κατασκευασμένα από εύκαμπτα υλικά τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να
προστατεύσουν το σώμα του χρήστη, εκτός από τα χέρια, από τη θερμότητα ή / και τη φλόγα.
Οι απαιτήσεις επιδόσεων που καθορίζονται στο παρόν διεθνές πρότυπο ισχύουν για τα ενδύματα που θα μπορούσαν να φορεθούν για
ένα ευρύ φάσμα τελικών χρήσεων, όπου υπάρχει ανάγκη για τα είδη ένδυσης με ιδιότητες περιορισμένης εξάπλωσης φλόγας και όπου ο
χρήστης μπορεί να εκτεθεί σε ακτινοβολία ή συναγωγής ή επαφή με πιτσιλιές θερμότητας ή λιωμένο μέταλλο.

ΚΛΑΣΗ 2

Κωδικός A: περιορισμένη διάδοση φλόγας (Α1 Επιφανειακή ανάφλεξη, Α2 Επιπέδου ανάφλεξη)
Κωδικός Β: Προστασία κατά της Θερμότητας Συναγωγής - 3 επίπεδα (όπου το επίπεδο 3 είναι η υψηλότερη απόδοση)
Κωδικός C: Προστασία από την ακτινοβολούμενη θερμότητα - 4 επίπεδα (όπου το επίπεδο 4 είναι η υψηλότερη απόδοση)
Κωδικός Δ: Προστασία έναντι σωματιδίων Λιωμένου Αλουμινίου - 3 επίπεδα (όπου το επίπεδο 3 είναι η υψηλότερη απόδοση)
Κωδικός Ε: Προστασία από σωματίδια λιωμένου σίδηρου - 3 επίπεδα (όπου το επίπεδο 3 είναι η υψηλότερη απόδοση)
Κωδικός F: Προστασία έναντι θερμότητας με επαφή - 3 επίπεδα (όπου το επίπεδο 3 είναι η υψηλότερη απόδοση)
EN ISO 11612
Σε περίπτωση τυχαίου πιτσιλίσματος χημικών ή εύφλεκτων υγρών στα ρούχα που καλύπτονται από αυτό το διεθνές πρότυπο, ενώ
φοριούνται, ο χρήστης οφείλει να αποσύρει αμέσως (από το επικίνδυνο περιβάλλον) και αφαιρέσει προσεκτικά το ένδυμα (τα) με τη
διασφάλιση ότι οι χημικές ουσίες ή υγρά δεν έρχονται σε επαφή με οποιοδήποτε μέρος του δέρματος. Η ενδυμασία πρέπει στη συνέχεια να
καθαριστεί ή να απομακρυνθεί από τη χρήση.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ασφαλείας.
Ενδύματα που υποστηρίζονται από EN ISO 11612 D ή E λιωμένου μέταλλου προστασία: Σε περίπτωση πιτσιλίσματος λιωμένου μέταλλου,
ο χρήστης πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως το χώρο εργασίας και να αφαιρέσει το ένδυμα. Στην περίπτωση πιτσιλίσματος από λειωμένο
μέταλλο, το ένδυμα αν φορεθεί πάνω στο δέρμα μπορεί να μην εξαλείψει όλους τους κινδύνους του εγκαύματος.
EN 1149 Προστατευτική ενδυμασία με ηλεκτροστατικές ιδιότητες
Αυτό το Πρότυπο καθορίζει ηλεκτροστατικές απαιτήσεις για προστατευτική ενδυμασία διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων για την
αποφυγή εμπρηστικών εκκενώσεων. Το Πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται για την προστασία από τάσεις κυρίως ρεύματος.
Τα ενδύματα πρέπει να κουμπωθούν πλήρως, όταν φοριούνται
EN 1149-1: 2006 - Μέθοδος δοκιμής για επιφάνειας αγώγιμα υφάσματα.
EN 1149-3: 2004 - Φόρτισης μέθοδος δοκιμής φθοράς για όλα τα υφάσματα.
EN 1149-5: 2018 - Απαιτήσεις απόδοσης για υφάσματα και ενδύματα.
EN 1149-5
Το άτομο που φοράει τη διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων προστατευτική ενδυμασία πρέπει να είναι σωστά γειωμένο. Η
αντίσταση μεταξύ του ατόμου και της γης πρέπει να είναι μικρότερη από 108Ω, π.χ. φορώντας επαρκή υποδήματα
Διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων προστατευτική ενδυμασία δεν πρέπει να είναι ανοικτή ή να έχει αφαιρεθεί, σε παρουσία
εύφλεκτης εκρηκτικής ατμόσφαιρας ή κατά το χειρισμό εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών
Διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων προστατευτική ενδυμασία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε οξυγόνου εμπλουτισμένες
ατμόσφαιρες, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου μηχανικού ασφαλείας.
Διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων προστατευτική ενδυμασία μπορεί να επηρεαστεί από τη χρήση και φθορά, το πλύσιμο και
την πιθανή μόλυνση.
Διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων προστατευτική ενδυμασία θα καλύπτει μόνιμα όλα τα υλικά που δεν συμμορφώνονται κατά
την κανονική χρήση (συμπεριλαμβανομένης της κάμψης και των κινήσεων)
Η ενδυμασία δεν πρέπει να τροποποιηθεί ή να εφαρμοστούν επιπλέον ετικέτες ή λογότυπα.
EN 1149-5 - κανένα μεταλλικό αντικείμενο θα εφαρμόζεται στο εξωτερικό του ενδύματος όταν εργάζεστε σε εκρηκτικό περιβάλλον
EN 1149-5 - Το ένδυμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα ενδύματα που παρέχουν ένα χαμηλότερο επίπεδο
ασφάλειας.
*Elektrostatisch ableitfähige Kleidung soll in den Zonen 1, 2, 20, 21 und 22 (siehe EN 60079-10-1 [7] und EN 60079-10-2 [8]) getragen
werden, in denen die Mindestzündlichkeit explosiver Atmosphere nicht weniger als 0,016 mJ beträgt
EN ISO 11611:2015
Προστατευτική ενδυμασία για χρήση σε συγκολλήσεις και τις συναφείς διαδικασίες (βλέπε την ετικέτα)
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Αυτό το είδος του προστατευτικού ρουχισμού προορίζεται για την προστασία του χρήστη από μικρές πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου,
σύντομο χρονικό διάστημα σε επαφή με φλόγα, την εκπεμπόμενη θερμότητα και το τόξο, και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα
ηλεκτροπληξίας από βραχυπρόθεσμη, τυχαία επαφή με ζωντανούς ηλεκτρικούς αγωγούς σε τάσεις έως περίπου 100 V dc σε κανονικές
συνθήκες συγκόλλησης. Ιδρώτας, ακαθαρσίες ή άλλες ρυπαντικές ουσίες μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο της προστασίας που
παρέχεται έναντι της βραχυπρόθεσμης τυχαίας επαφής με ζωντανούς ηλεκτρικούς αγωγούς σε αυτές τις τάσεις.
Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει δύο κατηγορίες με συγκεκριμένες απαιτήσεις επιδόσεων (βλέπε παράρτημα Α
Γραμμή από το πρότυπο EN ISO 11611).
Κατηγορία 1 είναι η προστασία έναντι λιγότερο επικίνδυνων τεχνικών και καταστάσεων συγκόλλησης, προκαλώντας χαμηλότερα
επίπεδα πιτσιλίσματος και θερμικής ακτινοβολίας.
Κατηγορία 2 είναι η προστασία από περισσότερες τεχνικές συγκολλήσεων και καταστάσεις επικίνδυνες συγκόλλησης, προκαλώντας
υψηλότερα επίπεδα πιτσιλίσματος και θερμικής ακτινοβολίας
Δοκιμές του υλικού και ραφών τόσο πριν όσο και μετά την προ-επεξεργασία:
Κωδικός A: περιορισμένη διάδοση φλόγας (Α1 Επιφανειακή ανάφλεξη, Α2 Eπίπεδη ανάφλεξη)

προστασία έναντι βραχείας, τυχαίας επαφής με ζωντανούς ηλεκτρικούς
αγωγούς σε τάσεις μέχρι περίπου 100 V d.c.
Μια αύξηση στην περιεκτικότητα σε οξυγόνο του αέρα μειώνει την
προστασία του προστατευτικού ρουχισμού συγκολλητών ενάντια σε φλόγα.
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά τη συγκόλληση σε περιορισμένους
χώρους, αν είναι πιθανόν η ατμόσφαιρα να γίνει εμπλουτισμένη με οξυγόνο.
Η ίδια η προστατευτική ενδυμασία δεν παρέχει προστασία έναντι
ηλεκτροπληξίας. Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, πρέπει να παρέχονται
κατάλληλες μονωτικές στρώσεις για να αποτραπεί η επαφή του συγκολλητή
με ηλεκτρικά αγώγιμα τμήματα του εξοπλισμού του.
Οι κίνδυνοι έναντι των οποίων η ενδυμασία αποσκοπεί στην προστασία
περιλαμβάνουν φλόγες, πιτσίλισμα λιωμένου μέταλλου, Θερμοκρασία
ακτινοβολίας, Βραχυπρόθεσμη τυχαία ηλεκτρική επαφή.

Εγχειρίδιο τεχνικών συγκόλλησης με βαρύ σχηματισμό πιτσιλισμάτων και
σταγόνων, π.χ
• Συγκόλληση MMA (με βασικό ή κυτταρίνης επικαλυπτόμενο ηλεκτρόδιο)
• MIG συγκόλληση (με CO2 ή μικτά αέρια)
• MIG συγκόλληση (με υψηλό ρεύμα)
• Αυτο-προστασίας παραγεμισμένη σκόνης Συγκόλληση Τόξου
• Κοπή Πλάσματος
• Σκάψιμο
• Κοπή Οξυγόνου
• Θερμικός Ψεκασμός

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
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 παρέχουν το βέλτιστο επίπεδο προστασίας. Το μέγεθος αυτών των
προϊόντων είναι σημειωμένο πάνω τους (να διαβάζετε πάντα την ετικέτα).
Αν η ενδυμασία έχει μία συνημμένη κουκούλα αυτή πρέπει να φορεθεί,
ενώ ο χρήστης εργάζεται.
Παντελόνια ή φόρμες τιράντες πρέπει να φοριούνται σε συνδυασμό με ένα
κατάλληλο άνω ένδυμα, επίσης σακάκια ή παντελόνια πρέπει να φορεθούν
σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο κάτω μέρος. Ο χρήστης πρέπει να
εξασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκής αλληλεπικάλυψη μεταξύ του σακακιού
και του παντελονιού όταν εκτείνονται πλήρως τα χέρια πάνω από το
κεφάλι και όταν ο χρήστης είναι σκυμμένος κάτω.
Αν η ενδυμασία έχει τσέπες επιγονατίδων αυτές θα πρέπει να είναι
εφοδιασμένες με προστατευτικά γονάτων που συμμορφώνονται με
EN14404: 2004, για την πρόληψη ιατρικών επιπλοκών. Η διάσταση της
επιγονατίδας πρέπει να είναι 195 x 145 x 15mm (μήκος x πλάτος x πάχος).
Ωστόσο, η προστασία του γόνατος δεν παρέχει απόλυτη προστασία.
Μπαλώματα στο γόνατο που προστίθενται στην ενδυμασία συμβάλλουν
στη βελτίωση της άνεσης και δρουν ως ενισχυτικό (της ένδυσης). Δεν
προστατεύουν το χρήστη από την ανάπτυξη πιθανής ιατρικής επιπλοκής.
Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση
εσφαλμένης ή λανθασμένης χρήσης.
Η μονωτική δράση του προστατευτικού ρουχισμού θα μειωθεί από
βρέξιμο, υγρασία ή ιδρώτα.
Βρώμικα ρούχα μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της προστασίας, θα
πρέπει ανά πάσα στιγμή που αυτό το ρούχο αμετάκλητα λερωθεί ή
μολυνθεί, να το αντικαταστήστε με ένα νέο.
Κατεστραμμένα ενδύματα δεν πρέπει να επισκευαστούν - να τα
αντικαταστήσετε με ένα νέο ένδυμα.

Λειτουργία των μηχανημάτων, π.χ.του:
•
•
•
•
•

Μηχανήματα κοπής οξυγόνου
Μηχανές κοπής πλάσματος
Μηχανήματα αντοχής Συγκόλλησης
Μηχανήματα για θερμικό ψεκασμό
Πάγκος Συγκόλλησης

H
U
V
W

C
D
E
K
L

Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
Στεγνωτήριο ρούχων, χαμηλή θερμοκρασία
Στεγνωτήριο ρούχων, κανονική θερμοκρασία
MAX Μέγιστο 50

50x πλύσεις

Μέγιστο 25
25x πλύσεις
MAX
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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

Λειτουργία των
μηχανημάτων, π.χ.του:

A

• Σε κλειστούς χώρους,
• Στη συγκόλληση θέση ουρανού
/ κοπή ή Ασύγκριτα Περιορισμένες
Θέσεις

D

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

Κρεμάστε όρθιο για να στεγνώσει
Κρεμάστε όρθιο για να στεγνώσει χωρίς
να το στραγγίξετε
Μην σιδερώνετε
Σιδερώνετε το πολύ στους 110°C
Σιδερώνετε το πολύ στους 150°C
Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα
MAX Μέγιστο 5

5x

SHORT
REG
TALL
X TALL

B

Αποσυρόμενα ενδύματα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους
τοπικούς κανόνες διάθεσης αποβλήτων.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης μήν πλένετε σε οικιακό περιβάλλον.
Διαθέσιμα μεγέθη & επιλογές: Επιλέξτε σύμφωνα με το σωστό μέγεθος
θώρακα και μέσης, ανατρέξτε στον πίνακα μεγεθών. Αυτά τα ενδύματα
έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα την άνεση και για να επιτρέπουν στο
ένδυμα να φοριέται πάνω από μεσαίου όγκου ρούχα. Για την επίτευξη
συνολικής προστασίας, ο χρήστης μπορεί να χρειάζεται να φορέσει γάντια
(που συμμορφώνονται με το Πρότυπο EN 407 ή EN 12477), μπότες (που
συμμορφώνονται με το Πρότυπο EN 20345) ή/και κράνος ασφαλείας (που
συμμορφώνεται με το Πρότυπο EN 397).
Αποθήκευση: ΜΗΝ αποθηκεύετε σε μέρη που εκτίθενται σε άμεση ή
ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία. Αποθηκεύετε σε καθαρά, στεγνά μέρη.
Φροντίδα μετά τη χρήση: Ο κατασκευαστήςδεν θα φέρει ευθύνη για
ενδύματα όπου οι ετικέτες φροντίδας έχουν αγνοηθεί, καταστραφεί ή
έχουν αφαιρεθεί.
Ετικέτα περιεκτικότητας σε ίνες: Ανατρέξτε στην ετικέτα του
ενδύματος για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες περιεκτικότητας.
Προειδοποίηση:Όπου υπάρχει κουκούλα, ενδέχεται να επηρεαστεί
αρνητικά η περιφερική όραση και ακοή.
“Αντανακλαστική ταινία και ετικέτες: Αντανακλαστική ταινία ή
ετικέτες δεν πρέπει να σιδερώνονται!Ανατρέξτε στην ετικέτα του ρούχου
για τον αριθμό και το πρόγραμμα πλυσίματος που ισχύει.Ο δηλωμένος
μέγιστος αριθμός κύκλων καθαρισμού δεν είναι ο μόνος παράγοντας
που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής του ενδύματος. Η διάρκεια ζωής
θα εξαρτηθεί επίσης από τη χρήση, την αποθήκευση, φροντίδα,
κλπΕνδύματα θα πρέπει να απορρίπτονται, όταν οι προστατευτικές
ιδιότητες δεν ισχύουν πλέον για παράδειγμα, 1. Μέγιστος αριθμός
πλύσεων έχει επιτευχθεί. 2. Το υλικό έχει καταστραφεί είτε από το
ξεθώριασμα ή έχει σχιστεί. 3. Οι ανακλαστικές ιδιότητες της ταινίας έχουν
ξεθωριάσει. 4.Το Ένδυμα είναι μόνιμα λερωμένο, τσαλακωμένο, καμμένο
ή με βαριές εκδορές. “

Μέγιστο 12
12x πλύσεις
MAX

CERTIFICATION
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149

C

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

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

REF: 119USP

Κριτήρια επιλογής σχετικά με τις
περιβαλλοντικές συνθήκες

Κριτήρια επιλογής σχετικά με την διαδικασία:
Εγχειρίδιο τεχνικών συγκόλλησης με σχηματισμό φωτός πιτσιλισμάτων και
σταγόνων, π.χ.
• Συγκόλληση Αερίου
• Συγκόλληση TIG
• Συγκόλληση ΜIG
• Συγκόλληση Micro Plasma
• Επιχάλκωση
• Συγκόλληση Spot
• Συγκόλληση MMA (με ρουτιλίου καλυμμένο ηλεκτρόδιο)

πλύσεις

PRO

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1
2
3
4
5
6
7
8

MANUFACTURER

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

PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК
PORTWEST, WESTPORT, CO. MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA,
AGJENSIA E TESTIMIT,
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA,
TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA,
ORGANISME NOTIFIE,
TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА,
TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
TESTORGAN, LABORATORIUM
BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA
ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST
HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS,
TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK
SATRA

CENTEXBEL
BTTG
SGS
CENTRO
TESSILE

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

24

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
Notified body number: 0534

0319

The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an
explosive atmosphere may exist. Portwest recommends using garments certified to EN 1149
for added protection in an ATEX environment.This garment has not been assessed under the
ATEX directive which currently excludes PPE
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