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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).
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Θερμοκρασία

Κλάση 1

Κλάση 2

Κλάση 3ατυχήματα και καταπολέμηση της πυρκαγιάς Wildland.

Τα πυροσβεστικά Κοστούμια επιπέδου 1 δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης πυρκαγιάς
ή διείσδυσης νερού.
Το EN469 Επίπεδο 2 Πυροσβεστικά Kοστούμια είναι η υψηλότερη
απαίτηση για πυροσβεστική κατασκευή και χρησιμοποιείται από
επαγγελματίες εκπαιδευμένους πυροσβέστες.
Όλα τα κοστούμια πυρκαγιάς θα επισημαίνονται
εσωτερικά ως εξής:
· Xf1 (Κοστούμια επιπέδου 1) ή Xf2 (Κοστούμια επιπέδου 2) για
κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας
Μεταφορά Θερμότητας της Φλόγας.
Xr1 (κοστούμια επιπέδου 1) ή Xr2 (κοστούμια επιπέδου 2) για
(βλέπε ετικέτα)
“__” Σημαίνει ότι δεν υπάρχει όριο για το χρόνο χρήσης ·Μεταφορά
Θερμότητας της Ακτινοβολίας.
TEST HOUSE
Y1 (Προαιρετικό για κοστούμια επιπέδου 1) ή Y2 (Κοστούμια
Νερού ατμών διαπερατότητα για επιχρισμένα υφάσματα ή ·επιπέδου
σεις (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
2) για Αντοχή Διείσδυσης Νερού.
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ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA,
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NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN,
επιπέδου 2) για Αντοχή σε Υδρατμούς.
α - 3 επίπεδα
Τα διαρθρωτικά πυροσβεστικά κοστούμια έως το Επίπεδο 2
LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA,
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· Εξωτερική στρώση (προστατεύει τον χρήστη από θερμότητα
και φλόγες),
· Φράγμα υγρασίας (προστατεύει τον χρήστη από την εξωτερική
διείσδυση νερού και επιτρέπει στους εσωτερικούς υδρατμούς
να διαφύγουν).
· Θερμική Επένδυση (μερικές φορές περιγράφεται ως 2 στρώματα)
(παρέχει προστασία από τη εγγύτητα της φλόγας)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Για να φορέσετε και να βγάλετε τα ρούχα, πάντα να καταργείτε
πλήρως τα συστήματα στερέωσης. Τα ρούχα πρέπει να φοριούνται
σταθερά κλειστά.
Χρησιμοποιείτε μόνο ενδύματα κατάλληλου μεγέθους. Τα προϊόντα
που είναι είτε πολύ φαρδιά ή πολύ στενά θα περιορίσουν την
κίνηση και δεν θα παρέχουν το βέλτιστο επίπεδο προστασίας. Το
μέγεθος αυτών των προϊόντων σημειώνεται πάνω τους (διαβάστε
πάντοτε την ετικέτα).
Ο χρήστης πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκής επικάλυψη
μεταξύ του σακάκι και του παντελονιού όταν τα χέρια είναι πλήρως
εκτεταμένα πάνω από το κεφάλι και όταν ο χρήστης είναι σκυμμένος.
Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση
ακατάλληλης ή εσφαλμένης χρήσης.
Το μονωτικό αποτέλεσμα της προστατευτικής ενδυμασίας θα μειωθεί
από το να βραχεί, την υγρασία ή τον ιδρώτα.
Το βρώμικο ρούχο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της προστασίας,
σε κάθε περίπτωση που το ρούχο αυτό λερώθηκε ή μολύνθηκε
ανεπανόρθωτα, αντικαταστήστε το με ένα νέο.
Τα ρούχα που παραμερίζονται πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με
τους τοπικούς κανόνες διάθεσης αποβλήτων
Για να μειώσετε τον κίνδυνο μόλυνσης, μην πλένετε σε οικιακό
περιβάλλον.
EN 469:2005/A1:2006+AC:2006
Σε περίπτωση τυχαίας εκτόξευσης χημικών ή εύφλεκτων υγρών σε
ρούχα που καλύπτονται από αυτό το διεθνές πρότυπο ενώ φοριέται,
ο χρήστης θα πρέπει να αποσυρθεί αμέσως (από το επικίνδυνο
περιβάλλον) και θα πρέπει να αφαιρέσει προσεκτικά το ένδυμα,
εξασφαλίζοντας ότι τα χημικά ή το υγρό δεν έρχονται σε επαφή
με οποιοδήποτε μέρος του δέρματος. Στη συνέχεια, τα ρούχα
καθαρίζονται ή αφαιρούνται από τη λειτουργία.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο υψηλότερο είναι το
επίπεδο ασφάλειας.
Το άνω και το κάτω μέρος του σώματος, συμπεριλαμβανομένου
του λαιμού, του βραχίονα στους καρπούς και τα πόδια προς τους
αστραγάλους, προστατεύονται και καλύπτονται από τα ρούχα.
Επιπρόσθετη προστασία για το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια
απαιτείται για την προστασία του χρήστη από τη θερμότητα και
τη φλόγα. Για να επιτευχθεί συνολική προστασία, ο χρήστης θα
χρειαστεί προστασία για το κεφάλι (σύμφωνα με EN443), προστασία
χεριών (σύμφωνα με EN 659) και προστασία ποδιών (σύμφωνα
με το EN 15090).
Η περίοδος για την οποία θα παρέχεται προστασία από ένα
προστατευτικό ένδυμα δεν μπορεί να δηλωθεί με ακρίβεια, καθώς θα
εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες συνθήκες που αντιμετωπίζονται.

- ενδιάμεσο επίπεδο ταχύτητας κίνησης <60 χλμ/ώρα μέγεθος θώρακα και μέσης, ανατρέξτε στον πίνακα μεγεθών. Αυτά
τα ενδύματα έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα την άνεση και για Ετικέτες φροντίδας πλυσίματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες πλυσίματος.
- Υψηλότερο επίπεδο ταχύτητα κίνησης> 60IWχλμ/ώρα
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Αποθήκευση: ΜΗΝ αποθηκεύετε σε μέρη που εκτίθενται σε άμεση
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