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Πριν
χρησιμοποιήσετε αυτή την ενδυμασία ασφαλείας, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Θα
REF: 5USP
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.
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RIS-3279
Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για
ENτα343
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν μόνο CERTIFIED
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 A(ΕΕ 2016/425).
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EN 343: 2019
Προστασία από τη βροχή (ίδε ετικέτα)

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).

Προστατευτική ενδυμασία σύμφωνα με
το Πρότυπο ISO 13688:2013 (δείτε ετικέτα)
Γενικές απαιτήσεις Αυτό το Ευρωπαϊκό
A Πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις
σχετικά με την εργονομία, την παλαίωση, τα
μεγέθη, και τη σήμανση της προστατευτικής
προαιρετικά.
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RIS-3279-TOM Τεύχος 1 (2016) : Πρότυπο
σιδηροδρομικής βιομηχανίας RIS-3279TOM Τεύχος 1 έχει αντικατασταθεί GO / RT
3279. Πρότυπα Σιδηροδρομικής Βιομηχανίας
(RIS) είναι υποχρεωτικά για όλα τα μέλη της
Ομάδας των Σιδηροδρόμων και ισχύουν για
όλες τις σχετικές δραστηριότητες.

EN 343: 2019
Προστασία από τη βροχή (ίδε ετικέτα)

X Αντίσταση στη διείσδυση του νερού 4 επίπεδα
Y Αντοχή στην διείσδυση υδρατμών 4 επίπεδα
R Έτοιμο ένδυμα στη δοκιμή πύργου βροχής,

προαιρετικά.
Το σύμβολο «R» μπορεί να αντικατασταθεί από σύμβολο «Χ»
εάν η δοκιμή δεν πραγματοποιηθεί ή δεν είναι κατάλληλη..
1 Ελάχιστο επίπεδο
X Κλάση
Κλάση 2
Κλάση 3
Κλάση 4 Υψηλότερο επίπεδο

Y

Κλάση 1 Ελάχιστο επίπεδο
Κλάση 2
Κλάση 3
Κλάση 4 Υψηλότερο επίπεδο

Ενδύματα με αφαιρούμενα μανίκια προσφέρουν μόνο πλήρη
προστασία όταν τα μανίκια συνδέονται με το σώμα του ενδύματος.
Συνιστώμενος μέγιστος χρόνος συνεχούς χρήσης. Για μια πλήρη
στολή που αποτελείται από σακάκι και παντελόνι χωρίς θερμική
επένδυση.
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“__” Σημαίνει ότι δεν υπάρχει όριο για το χρόνο χρήσης
Αντίσταση αντοχής σε υδρατμούς για επικαλυμμένα υφάσματα
ή με προστατευτική μεμράνη σε διαφορετικές θερμοκρασίες
περιβάλλοντος

Διαθέσιμο μέγεθος & επιλογή: Τοποθετήστε σύμφωνα με το
σωστό μέγεθος στήθους και μέσης, ανατρέξτε στο διάγραμμα
μεγέθους. Αυτά τα ενδύματα έχουν ενσωματωθεί για την άνεση
και επιτρέπουν στο ένδυμα να φορεθεί πάνω από το μέσο
ογκώδες ρουχισμό.
Αποθήκευση: ΜΗΝ αποθηκεύετε σε μέρη που εκτίθενται σε
άμεση ή ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία. Αποθηκεύετε σε καθαρά,
στεγνά μέρη. Βεβαιωθείτε ότι η κουκούλα είναι πλήρως στεγνή
πριν να συσκευαστεί / την αποθήκευση.
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. “
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