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Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον προστατευτικό ρουχισμό. 
Συμβουλευτείτε επίσης τον υπεύθυνο ασφαλείας ή τον προϊστάμενό σας σχετικά με την 
κατάλληλη ενδυμασία για τη συγκεκριμένη εργασία σας. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες με προσοχή 
για να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτές όποτε χρειάζεται.
Ανατρέξτε στην ετικέτα ενδυμασίας για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
τα αντίστοιχα πρότυπα. Εφαρμόζονται μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που 
αναγράφονται στο ένδυμα και στις παρακάτω πληροφορίες χρήστη.
Όλα τα ενδύματα συμμορφώνονται με την απαίτηση του Κανονισμού (ΕΕ 2016/425).
ΣΗΜΑΝΣΗ:
Κάθε ένδυμα ταυτοποιείται από μια εσωτερική ετικέτα. Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει την 
παρεχόμενη προστασία και εμφανίζει λοιπές πληροφορίες όπως παρακάτω:
1. Σήμα κατατεθέν κατασκευαστή 2.  Κατηγορία PPE σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/425
3. Σήμανση CE και αριθμός του εμπλεκόμενου Κοινοποιημένου οργανισμού κατά τον τελικό 
έλεγχο προϊόντος. 4.  Εφαρμοζόμενα πρότυπα  5. Εικονογράμματα

A   EN 13034:2005+A1:2009 - Προστασία από υγρά χημικά, ελαφρύς ψεκασμός 
Τύπου 6  - Ο Τύπος 6 προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα έκθεσης σε ελαφρείς ψεκασμούς, 
υγρά αερολύματα ή πιτσιλιές χαμηλής πίεσης και μικρού όγκου, για τα οποία δεν απαιτείται 
πλήρης φραγή διαπερατότητας των υγρών, π.χ., όταν οι χρήστες προλαβαίνουν να πράξουν τις 
απαραίτητες ενέργειες αν μολυνθεί ο ρουχισμός τους. Ο τύπος 6 προστατευτικού ρουχισμού 
αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο χημικής προστασίας και προορίζεται για την προστασία από 
ενδεχόμενη έκθεση σε μικρές ποσότητες ψεκασμού ή σε ακούσιες πιτσιλιές μικρού όγκου
B   EN ISO 13982-1:2004+A1 :2010 - Προστασία από αιωρούμενες στερεές χημικές 

ουσίες, Τύπος 5 - Ο Τύπος 5 προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα κινδύνου έκθεσης σε 
χημικά προϊόντα, ανθεκτικά στη διείσδυση στερεών σωματιδίων διασκορπισμένων στον αέρα, 
για ολόκληρο τον κορμό του σώματος
C   EN 1149-5:2018 - Προστατευτικός ρουχισμός με ηλεκτροστατικές ιδιότητες - 

προορίζεται για χρήση σε ηλεκτροστατική προστατευτική ενδυμασία για προστασία από 
εμπρηστικές εκκενώσεις.  Τα ηλεκτροστατικά ενδύματα προορίζονται να φορεθούν στις ζώνες 
1, 2, 20, 21 και 22 (βλέπε ΕΝ 60079-10-1 [7] και EN 60079-10-2 [8]), στις οποίες η ελάχιστη 
ενέργεια ανάφλεξης οποιασδήποτε εκρηκτικής ατμόσφαιρας δεν είναι μικρότερη από 0.016mJ.
D   EN 1073-2 :2002 - Προστασία από ραδιενεργό μόλυνση - προορίζεται για χρήση 

προστασίας από κινδύνους έκθεσης σε μόλυνση από ραδιενεργά σωματίδια
E  EN ISO 14126:2003+AC :2004 - Προστασία από µολυσµατικούς παράγοντες - 

προορίζεται για χρήση προστασίας από έκθεση σε µολυσµατικούς παράγοντες 
F   Προστατευτικός ρουχισμός από χημικές ουσίες Κατηγορία ΙΙΙ
G   ANSI/ISEA 101-2014 Ελέγχθηκε στα Αμερικανικά πρότυπα 

6. Εικονογράμματα μετρήσεων μεγεθών σώματος σύμφωνα με EN ISO 13688: 2013 
Προστατευτικός ρουχισμός - Γενικές απαιτήσεις   7. Εικονόγραμμα: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες 
πριν από τη χρήση
8. Σύμβολα φροντίδας: Να μην πλένεται, να μην χρησιμοποιείται λευκαντικό, να μην 
εφαρμόζεται στέγνωμα, σιδέρωμα, στεγνός καθαρισμός
8A. Εύφλεκτο: Να παραμένει μακριά από πηγές θερμότητες, γυμνές φλόγες ή σπινθήρες
9. Σύνθεση υλικού 10 Ταυτοποίηση μοντέλου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το έτος κατασκευής υποδεικνύεται στην ετικέτα συσκευασίας σε κάθε 
χαρτοκιβώτιο ή θήκη.
 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 14325: ΒΛΕΠΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΧΡΗΣΗ:  Ο προστατευτικός ρουχισμός προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις ενδεχόμενης έκθεσης από ελαφρείς 
ψεκασμούς, υγρά αερολύματα ή πιτσιλιές χαμηλής πίεσης και μικρού όγκου, για τις οποίες δεν απαιτείται πλήρης 
φραγή διαπερατότητας των υγρών (σε μοριακό επίπεδο), καθώς και για αιωρούμενα στερεά σωματίδια.  Αυτές οι 
ολόσωμες στολές προσφέρουν προστασία από μολυσματικούς παράγοντες.   
Ο ρουχισμός Τύπου 6 έχει υποστεί έλεγχο ολόκληρης της στολής (ανθεκτική σε διείσδυση από τον έλεγχο ψεκασμού).  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Η έκθεση σε συγκεκριμένες χημικές ουσίες ή υψηλές συγκεντρώσεις ενδέχεται να απαιτεί μεγαλύτερη 
δυνατότητα φραγής, είτε όσον αφορά την απόδοση του υφάσματος είτε την κατασκευή της στολής. Αυτές οι συνθήκες 
καλύπτονται από ενδυμασίες τύπου 1 έως 4. Ο ίδιος ο χρήστης πρέπει να κρίνει την καταλληλότητα, τον απαιτούμενο 
τύπο προστασίας και τους σωστούς συνδυασμούς στολών και πρόσθετου εξοπλισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:  Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι ο ρουχισμός είναι σε άψογη κατάσταση (χωρίς τρύπες, 
ξηλώματα κ.λπ.) κάνοντας οπτικό έλεγχο. Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι ο ρουχισμός έχει το κατάλληλο μέγεθος. 
Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η αλλαγή της εγκεκριμένης διαμόρφωσης. Αν χρειάζεται χρήση πρόσθετου 
εξοπλισμού (όπως γάντια, αναπνευστική συσκευή, μπότες κ.λπ.) για την πλήρη προστασία του σώματος, αυτός 
πρέπει να έχει τουλάχιστον αντίστοιχα χαρακτηριστικά, όσον αφορά την προστασία από χημικές ουσίες και πρέπει 
να ελεγχθεί για συμβατότητα με την ολόσωμη στολή. Για την πλήρη προστασία, όλα τα ανοίγματα πρέπει να είναι 
κλειστά.  Η πολύωρη χρήση μπορεί να προκαλέσει θερμική καταπόνηση.  Η θερμική καταπόνηση και η δυσφορία 
μπορούν να μειωθούν ή να εξαλειφθούν με τη χρήση κατάλληλων εσωρούχων ή κατάλληλου εξαερισμού.  Σε 
περιπτώσεις αιωρούμενων στερεών σωματιδίων συνιστάται να καλύπτετε τα φερμουάρ και να περιβάλλετε τα άκρα 
των μανικιών και των ζωνών με κολλητική ταινία.  Οι ολόσωμες στολές προορίζονται για μία μόνο χρήση και πρέπει 
να απορρίπτονται μετά από κάθε εργασία. Αν προκληθούν διατρήσεις, οπές κ.λπ., εγκαταλείψτε τον χώρο εργασίας 
και αντικαταστήστε την ολόσωμη στολή. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος σε περίπτωση ακατάλληλης 
ή εσφαλμένης χρήσης.  Το άτομο που φορά τον ηλεκτροστατικό προστατευτικό ρουχισμό πρέπει να εξοπλίζεται 
με κατάλληλη γείωση. Η αντίσταση μεταξύ του ατόμου και της γείωσης πρέπει να είναι <7,9 X 10⁸Ω φορώντας 
κατάλληλα υποδήματα. Ο ηλεκτροστατικός προστατευτικός ρουχισμός δεν πρέπει να ανοίγει ή να αφαιρείται σε 
εύφλεκτες ή εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή κατά το χειρισμό εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών. Ο ηλεκτροστατικός 
προστατευτικός ρουχισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ατμόσφαιρες εμπλουτισμένες με οξυγόνο χωρίς πρότερη 
έγκριση του υπεύθυνου μηχανικού ασφαλείας. Οι μονωτικές ιδιότητες του προστατευτικού ρουχισμού θα μειωθούν 
από την υγρασία ή τον ιδρώτα.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ: Αφαιρέστε τη στολή από τη συσκευασία, ανοίξτε πλήρως το 
φερμουάρ και φορέστε την. Κλείστε πλήρως το φερμουάρ. Ο ρουχισμός όταν χρησιμοποιείται πρέπει να είναι καλά 
κλειστός. Σε συνθήκες αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, συνιστάται να κολλήσετε με ταινία το φερμουάρ, και 
αν φοράτε προστατευτικά γάντια, να κολλήσετε τα άκρα των μανικιών και των μπατζακιών με κολλητική ταινία, 
διασφαλίζοντας ότι τα μανίκια καλύπτουν τα ανοίγματα των γαντιών. Χρησιμοποιείτε μόνο ενδυμασίες με το 
κατάλληλο μέγεθος. Τα προϊόντα που είναι είτε πολύ στενά είτε πολύ φαρδιά θα περιορίσουν την κίνηση και δεν θα 
παρέχουν τα βέλτιστα επίπεδα προστασίας.
Αποθήκευση και απόρριψη: Οι ολόσωμες στολές προστασίας πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική συσκευασία 
τους και να φυλάσσονται σε ξηρά μέρη και μακριά από πηγές θερμότητας. Αν οι ενδυμασίες δεν μολυνθούν μπορούν 
να απορριφθούν ως αστικά απορρίμματα. Αν μολυνθούν, οι ολόσωμες στολές προστασίας πρέπει να απορριφθούν σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς.
Απορρίψτε μετά τη χρήση. Να μην χρησιμοποιείται ξανά.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
Οι ολόσωμες στολές προστασίας προορίζονται μόνο για μία χρήση και δεν χρειάζονται συντήρηση. Ανατρέξτε στην 
ετικέτα της ενδυμασίας για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες πλυσίματος.
ΛΗΞΗ:
Το προϊόν έχει συνιστώμενη διάρκεια ζωής 5 ετών από την ημερομηνία κατασκευής.  Ο μήνας και το έτος παραγωγής 
επισημαίνονται στην ετικέτα του προϊόντος.

ΕΝΔΥΜΑ:  BIZTEX ST40, ST41, ST50, ST42, ST43, ST44, ST45, ST47
ΥΦΑΣΜΑ: ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 60GGR
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
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Κάθε ένδυμα ταυτοποιείται από 
μια εσωτερική ετικέτα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ:

Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης @ www.portwest.com/declarations

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
ST40/
ST41

ST50
ST42/43/
44/45/47

Ανθεκτικότητα στη διείσδυση υγρών, Έλεγχος ψεκασμού 
Τύπου 6

EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034
Επιτυχία Επιτυχία Επιτυχία

Ανθεκτικότητα στη διείσδυση αερολυμάτων, Διαρροή προς το 
εσωτερικό τύπου 5

EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982
Ljmn, 82/90  ≤  30%  Επιτυχία Επιτυχία
Ls     8/10    ≤ 15% 

Ονομαστικός παράγοντας προστασίας EN ISO 13982-2 – EN 1073-2 Κατηγορία 1 Κατηγορία 1
Πρακτικές δοκιμές απόδοσης EN 1073-2 Επιτυχία Επιτυχία

Ραφές: αντοχή EN ISO 13935-2
>75N < 125N Κατηγορία 3 Κατηγορία 3
>125 N < 300 N Κατηγορία 4

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ

Ανθεκτικότητα σε διείσδυση από υγρά EN ISO 6530
Κατηγορία 3: < 1% 
Κατηγορία 2: < 5%  
Κατηγορία 1: < 10% 

H2SO4 30%: Κατηγορία 3 Κατηγορία 3 Κατηγορία 3
NaOH 10%: Κατηγορία 3 Κατηγορία 3 Κατηγορία 3
o-xylene: Κατηγορία 3 NC NC
Butan-1-ol: Κατηγορία 3 NC NC

Απώθηση υγρών EN ISO 6530
Κατηγορία3: > 95%  
Κατηγορία 2: > 90%    
Κατηγορία 1: > 80% 

H2SO4 30%: Κατηγορία 3 Κατηγορία 3 Κατηγορία 3
NaOH 10%: Κατηγορία 3 Κατηγορία 3 Κατηγορία 3
o-xylene: Κατηγορία 2 NC NC
Butan-1-ol: Κατηγορία 2 NC NC

Διαπερατότητα από χημικές ουσίες EN ISO 6529 >480 min H2SO4 30%: 

Ανθεκτικότητα σε τριβή EN530
>1000 <1500cycles Κατηγορία 4 Κατηγορία
>100 < 500cycles Κατηγορία 2 (SMS) Κατηγορία 2 (SMS)

Ανθεκτικότητα σε τραπεζοειδή σχισίματα EN ISO 9073-4 EN 1073-2 
>20N <40N Κατηγορία 3 Κατηγορία 3 (MP) 
>40N <80N Κατηγορία 4(SMS) 

Ανθεκτικότητα σε τραπεζοειδή σχισίματα EN ISO 9073-4
>20N <40N Κατηγορία 2 (MP) 
>40N <60N Κατηγορία 3 (SMS) Κατηγορία 3 (SMS) 
>60N <100N 

Τάση εφελκυσμού EN ISO 13934-1
>60N <100 N Κατηγορία 2 Κατηγορία 2 (MP)  Κατηγορία 3 (MP)  
>100N <250 N Κατηγορία 3 (SMS)

Αντοχή σε διάτρηση EN 863 - EN 1073-2 >5N <10N 
>10N <50N Κατηγορία 2 Κατηγορία 2  Κατηγορία 1  

Αντοχή σε δημιουργία ρωγμών EN 7854
> 100,000 cycles Κατηγορία 6 Κατηγορία 6 
> 40,000 cycles Κατηγορία  5

Μονωτική αντοχή EN 25978  EN 1073-2
Μόνο σε 
πλαστικοποιημένο 
ύφασμα

Επιτυχία Επιτυχία

Αντοχή σε ανάφλεξη EN 13274-4  EN1073-2 Επιτυχία Επιτυχία Επιτυχία
Ηλεκτρική επιφανειακή αντίσταση / Εκφόρτιση  EN 1149-1 / EN 1149-3 Επιτυχία Επιτυχία
Αντοχή σε διάτρηση EN ISO 13938-1 > 160kPa < 320 kPa Κατηγορία 3
Αντοχή σε διείσδυση μολυσμένων υγρών υπό υδροστατική πίεση ISO 16603 / ISO 16604 20 kPa Κατηγορία 6
Αντοχή σε διείσδυση από μολυσματικούς παράγοντες λόγω 
μηχανικής επαφής με ουσίες που περιέχουν μολυσματικά υγρά  
- (μικροοργανισμός δοκιμής: Staphylococcus aureus)

ISO 22610 t > 75
Κατηγορία 6

Αντοχή σε διείσδυση μολυσμένων υγρών αερολυμάτων - 
 (μικροοργανισμός δοκιμής: Staphylococcus aureus) ISO 22611 Log > 5 Κατηγορία 3

Αντοχή σε διείσδυση μολυσμένων στερεών σωματιδίων 
- (μικροοργανισμός δοκιμής: σπόροι Bacillus subtilis) ISO 22612 Log ufc <1 Κατηγορία 3 Επιτυχία

pH ISO 3071 Επιτυχία Επιτυχία Επιτυχία

B S M L XL XXL 3XL
Metric  (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140

Imperial (inches) 36 38 40 41 42 44 46 47 48 50 52 54 55

Euro 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

A 164-176MM
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6. Εικονογράμματα μετρήσεων μεγεθών σώματος σύμφωνα με EN ISO 13688: 2013 Προστατευτικός 
ρουχισμός - Γενικές απαιτήσεις


