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BRUKERINFORMASJON

BRUKERINFORMASJON
REF: 2USP

NO

Les disse instruksene nøye før du bruker disse sikkerhetsplagg. Du bør også rådføre deg med verneombudet eller
nærmeste overordnede med hensikt plagg egnet til din bestemte arbeidssituasjon. Oppbevar disse instruksene
et trygt sted slik at du kan konsultere
når20471
som helst.
ENdem
ISO
RIS-3279

Les disse instruksene nøye før du bruker disse sikkerhetsplagg. Du bør også rådføre deg med verneombudet eller
nærmeste overordnede med hensikt plagg egnet til din bestemte arbeidssituasjon. Oppbevar disse instruksene
et trygt sted slik at du kan konsultere dem når som helst.
Se produktets etikett for detaljert
informasjon om tilsvarende standarder. Bare
standarder og ikoner som vises både på
produktet og brukerinformasjonen nedenfor,
gjelder. Alle disse produktene oppfyller
kravene i forordning (EU 2016/425).

Se produktets etikett for detaljert CERTIFIED Begrensninger i bruk (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS
www.portwest.com/declarations
alltid plagget når du brukinformasjon om tilsvarende standarder. Bare 3279 og ANSI/ISEA 107-2015):Lukk
ISO 13688:2013 Verneplagg (se
er det. Hold plagget rent: Skulle høysynlighets-egenskapeneB
merkelapp)
standarder og ikoner som vises både på
Generelle krav. Denne europeiske
produktet og brukerinformasjonen nedenfor, til dette plagget bli så skittent eller forurenset at det ikke kan
C
A standarden spesifiserer generelle krav for
rengjøres, skal det erstattes med et nytt plagg. Dette plagget
gjelder. Alle disse produktene oppfyller
ergonomi, aldring, størrelser, markering
D
A
D
B er egnet
INCHES
CM
EURO
til
bruk
i
løpet
av
en
hel
arbeidsdag
og
inneholder
av verneplagg og for informasjon levert
kravene i forordning (EU 2016/425).
av produsenten.
CM
CM
XS
32”-34” stoffer som
80-88kan ha negativ
40-44 innvirkning på
ingen giftige
SHORT 152-164
74
S
92-96
helsen36”-38”
på noen måte.
Det foreligger46-48
ingen kjente allergiskeA = Anbefalte høyde til brukeren
REG 164-176
79
M
40”-41”
100-104
50-52
ISO 13688:2013
Verneplagg
(se
B
=
Anbefalt
brystmål
(omkrets) til brukeren
TALL 176-188
84
L
42”-44”
108-112
54-56
reaksjoner på grunn av hudkontakt med dette plagget. Ikke
C =Anbefalt midjemål (omkrets) til brukeren
X TALL 188-202
92
XL
46”-48”
116-124
58-62
merkelapp)
å reparere skadede
plaggene skal kastes D = Anbefalt buksebenmål (innsidemål) til brukeren
XXL forsøk 50”-52”
128-132plagg. Alle
64-66
Generelle krav. Denne europeiske
3XL forsvarlig.
54”-55”
Plaggene136-140
skal ikke endres68-70
eller utstyres med
A standarden
72-74
B spesifiserer generelle krav for 4XL ekstra 56”-58”
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
merkelapper 144-148
eller logoer. Plaggene
60”-64”
152-160
76-80 bør bare brukes i
Synlighetsklær (high vis)
ergonomi, aldring, størrelser, markering 5XL situasjoner
som det er tiltenkt til..
C
X varselsklær advarer om brukerens
av verneplagg
og for informasjon levert C
INCHES
CM
DE
FR
tilstedeværelse i daglys og i mørket
av produsenten.
(se merkelapp)
XS
26-28
68-72
42-443279): Bukser
34-36 i klasse 1 som
Begrensninger
i bruk (RIS
A
S
30-32
76-80
46-48
38-40
påberoper
RIS84-88
3279-samsvar
M
33-34
50 skal brukes
42-44sammen med et RISKlassifiseringer (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
alte høyde til brukeren
X
Klasse
for
fluoriserende
og reflekterende
L
36-38
92-96
52-54
46-48
X
3279-plagg til overkroppen.
alt brystmål (omkrets) til brukeren
D
XL
40-41
100-104
56
50-52
overflate - 3 nivåer
XXL
42-44
108-112
58-60
54-56
lt midjemål (omkrets) til brukeren
3XL
46-47
116-120
62
58-60
Class 1 - Minimumsnivå trafikkhastigheter < 30 km/t
alt buksebenmål (innsidemål) til brukeren 4XL
48-50
124-128
64-68
Tilgjengelig
størrelse og
valg. 62-64

X Class 2 -Mellomliggende nivå trafikkhastigheter < 60 km/t

Begrensninger i bruk (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS
3279 og ANSI/ISEA 107-2015):Lukk alltid plagget når du bruker det. Hold plagget rent: Skulle høysynlighets-egenskapene
til dette plagget bli så skittent eller forurenset at det ikke kan
rengjøres, skal det erstattes med et nytt plagg. Dette plagget
er egnet til bruk i løpet av en hel arbeidsdag og inneholder
ingen giftige stoffer som kan ha negativ innvirkning på
helsen på noen måte. Det foreligger ingen kjente allergiske
reaksjoner på grunn av hudkontakt med dette plagget. Ikke
forsøk å reparere skadede plagg. Alle plaggene skal kastes
forsvarlig. Plaggene skal ikke endres eller utstyres med
ekstra merkelapper eller logoer. Plaggene bør bare brukes i
situasjoner som det er tiltenkt til..
Begrensninger i bruk (RIS 3279): Bukser i klasse 1 som
påberoper RIS 3279-samsvar skal brukes sammen med et RIS
3279-plagg til overkroppen.
Tilgjengelig størrelse og valg.
Tilpass til rett bryststørrelse ved å anvende størrelsesskjemaet.
Plaggene har innebygget plass slik at de kan benyttes over
medium byggende klær.
Oppbevaring:
SKAL IKKE lagres på steder utsatt for direkte eller sterkt sollys.
Oppbevares i rene og tørre forhold.
Pleie:
Produsenten er ikke ansvarlig for klær hvor vaskeanvisningene
har blitt ignorert, blitt gjort uleselig eller fjernet.
Merkelapp for fiberinnhold: Se plaggets merkelapp for
tilsvarende innholdsinformasjon.
Advarsel: På plagg utstyrt med en hette kan det perifere
synsfeltet og hørselen bli nedsatt.
Reflekstape og merkelapper: Reflekstapen eller
merkelappene skal ikke strykes! Se plaggets merkelapp for
antallet og hva slags vaskesykluser det skal kunne tåle. Angitt
antall vaskesykluser er ikke den eneste faktoren i forbindelse
med levetiden av plagget. Levetiden vil også være avhengig av
bruk, pleie og oppbevaring m.m. Plaggene skal kastes når dets
beskyttende egenskaper ikke lenger gjelder, f.eks. 1. Maksimalt
antall vask er nådd. 2. Materialet har blitt skadet, falmet eller
revet. 3. De reflekterende egenskapen til tapen har falmet. 4.
Plagget er permanent skittent, sprukket, brent eller sterkt slitt.

www.portwest.com/declarations

2USP0519

Class 3 -Høyeste nivå trafikkhastigheter > 60 km/t
Tilpass til rett bryststørrelse ved å anvende størrelsesskjemaet.
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 MANUFACTURER
Plaggene har innebygget plass slik at de kan benyttes over
Synlighetsklær (high vis)
medium byggende klær.
PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE,
advarer om brukerens
X varselsklær
Oppbevaring:
RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE,
PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA,
RIS-3279-TOM utgave 1 (2016): Railway
tilstedeværelse i daglys og i mørket
PROIZVAJALEC, TILLVERKARE,
ÜRETICI,
SKAL
IKKEВИРОБНИК
lagres på steder utsatt for direkte eller sterkt sollys.
Industry Standard RIS-3279-TOM utgave
(se merkelapp)
PORTWEST, WESTPORT,
CO MAYO, IRELAND
1 har erstattet GO/RT 3279. Railway
Oppbevares
i rene og tørre forhold.
Industry Standards (RIS) er obligatorisk på
Pleie:
alle medlemmer av Railway Group og gjelder
seringer (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) TEST HOUSE
alle relevante aktiviteter.
Produsenten er ikke ansvarlig for klær hvor vaskeanvisningene
e for fluoriserende
og reflekterende
AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA,
ZKUŠEBNÍ
DŮM,
TESTHUIS,
TEST
MAJA,
TESTAAJA,
ORGANISME
har blitt ignorert, blitt gjort uleselig eller fjernet.
e - 3 nivåer
NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN,
SeTESTNA
plaggets
LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙMerkelapp
ЦЕНТР, ISPITNA for
KUĆA,fiberinnhold:
CERTIFIKAČNÝ ORGAN,
HIŠA,merkelapp for
Merkelapper vaskeanvisning: Se plaggets merkelapp for korrekte vaskeanvisninger.
LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TESTtilsvarende
KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
innholdsinformasjon.
- Minimumsnivå trafikkhastigheter < 30 km/t
Advarsel:
På
plagg
utstyrt
med
en
hette
kan det perifere
INTERTEK nivå trafikkhastigheter
The Warehouse,
Lane, Leigh, WN7 2RJ UK
temp. 30°C, skånsom behandling
Må tørkes på klessnor
-Mellomliggende
<Brewery
60 km/t
m Maks.
		
Notified body number: 0362synsfeltet og hørselen bli nedsatt.
temp. 40 °C, skånsom behandling
Drypptørkes
-HøyesteSATRA
nivå trafikkhastigheter
> 60 km/t
n Maks.
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,
Reflekstape og merkelapper: Reflekstapen eller
Maks. temp. 40 °C, normal behandling C Kan ikke strykes
		
NN16 8SD, United Kingdom Notified body number: 0321
h Maks. temp. 60 °C, normal behandling
merkelappene
skalIreland
ikke strykes! Se plaggets merkelapp for
		
Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin 15, D15 YN2P
D Kan strykes på inntil 110 °C
j
antallet og hva slags vaskesykluser det skal kunne tåle. Angitt
		
Notified Body: 2777
E Kan strykes på inntil 150 °C
Må ikke blekes
H
antall
vaskesykluser
er
ikke
den
eneste
faktoren
i
forbindelse
VARTEST
Vartest Laboratories, Inc,, 19 West 36th Street,
K Tåler ikke rensing
Uav Tåler ikke tørketrommel
		
Floor New
York, NY 10018, med
ISO/IEClevetiden
17025 Testing
av Certificate
plagget.No.
Levetiden vil også være avhengig
RIS-3279-TOM
utgave 1 10th
(2016):
Railway
L Tåler profesjonell rensing
		
through A2LA is 2180.01
bruk, pleie og oppbevaring m.m. Plaggene skal kastes nårV
dets Tåler tørketrommel, lav
Industry
Standard RIS-3279-TOM
utgave
AITEX
Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy,beskyttende
Alicante, Spain egenskaper ikke lenger gjelder, f.eks. 1. Maksimalt
W Tåler tørketrommel, normal
1 har		
erstattet GO/RT 3279.
Railway
Notified body number: 0161
antall vask er nådd. 2. Materialet har blitt skadet, falmet eller
Industry
obligatorisk
på
OTI Standards (RIS) erInstitut
fur Okologie,Technik
und Innovation GmbH, Spengergasse
revet.
De reflekterende
egenskapen til tapen har falmet. 4.
alle medlemmer
av Railway20Group
og gjelder
		
1050 Vienna,
Austria Notified
body3.number:
0534
Plagget er permanent skittent, sprukket, brent eller sterkt slitt.
alle relevante aktiviteter.

MAX Maksimal

50x

50 vask

MAX Maksimal

25x

25 vask

MAX

Maksimal
12 vask

12x

MAX Maksimal

5x

5 vask

