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Va rugam cititi aceste instructiuni cu atentie inainte de a folosi echipamentul de protectie. Trebuie de asemenea
sa consultati ofiterul de siguranta sau superiorul direct cu privire la articolele vestimentare potrivite pentru
situatia dvs de lucru. Pastrati aceste instructiuni cu grija pentru a le consulta oricand.
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Va rugam cititi aceste instructiuni cu atentie inainte de a folosi echipamentul de protectie. Trebuie de asemenea
sa consultati ofiterul de siguranta sau superiorul direct cu privire la articolele vestimentare potrivite pentru
situatia dvs de lucru. Pastrati aceste instructiuni cu grija pentru a le consulta oricand.

O

EN ISO 20471
Cititi cu atentie eticheta produsuluiRIS-3279
pentru
EN 343
informatii detaliate referitoare la standardele
corespunzatoare. Sunt aplicabile doar
CERTIFIED

standardele si pictogramele care apar atat pe
produs cat si in manualul de utilizare de mai
jos. Toate aceste produse sunt in conformitate
cu cerintele Regulamentului ( EU 2016/425)
A

D

B

ISO 13688:2013
Articole
vestimentare
CM
CM
XS
de
protectie
vezi eticheta)
SHORT
152-164
74
S
REG 164-176
79
Cerintele
generale specificate
in acest M
TALL 176-188
84
L
A Standard
European pentru
ergonomie, XL
X TALL 188-202
92
varsta, dimensiuni, marcajre pentru arti-XXL
3XL
cole
4XL
Bvestimentare d eprotectie si informatii
oferite de furnizor.
5XL

C
e recomandata
utilizator
C
ferinta piept recomandata utilizator
XS
A
S
ferinta talie recomandata utilizator
siune interioara picior recomandata utilizatorML
D

X

XL
XXL
3XL
4XL

EN 343: 2019
Protectie impotriva ploii (vezi eticheta)

X Rezistenta penetrare apa 4 nivele
Y Rezistenta penetrare vapori de apa 4 nivele
R Test de ploaie pregătit, opțional
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EN 343: 2019
Protectie impotriva ploii (vezi eticheta)

X Rezistenta penetrare apa 4 nivele
Y Rezistenta penetrare vapori de apa 4 nivele
R Test de ploaie pregătit, opțional
Simbolul „R” poate fi înlocuit cu un simbol „X” dacă testul nu
este efectuat sau nu este adecvat..
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Classificari (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) X Clasa pentru

INCHES
CM cand manecile
DE
FR
X suprafata fluorescenta si reflectrorizanta- 3 nivele
completa atunci
sunt atasate
corpului vestimentar

26-28
68-72
42-44
34-36
Timp de purtate
maxim recomandat.
Pentru un costum
30-32
76-80continua
46-48
38-40
Clasa 1 -Viteze trafic nivel minim<30km/h
33-34
84-88din jacheta
50 si pantaloni
42-44fara captuseala termica
complet format
Clasa 2 Viteze trafic nivel intermediar <60km/h
36-38
92-96
52-54
46-48
Clasa3 Viteze trafic nivelul cel mai ridicat >60 km/h
40-41 EN 343:
100-104
56
50-52
Durate
purtare
(in
minute)
2019
42-44
108-112
58-60
54-56
Temp:
Temp
Clasa
1
Clasa
2
Clasa
3
Clasa
4 RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) :Standardul
46-47
116-120 o 62
58-60
48-50
25 C 64-68 60 62-64
105
180
__
Temperatura124-128
in
Industriei Feroviare RIS-3279-TOM

Clasa 1 Nivel minim
Clasa 2
Clasa 3
Clasa 4 Cel mai inalt nivel

Articolele vestimentare cu maneci detasabile ofera protectie
completa atunci cand manecile sunt atasate corpului vestimentar
Timp de purtate continua maxim recomandat. Pentru un costum
complet format din jacheta si pantaloni fara captuseala termica
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Issue 1 a fost inlocuit de GO/RT 3279.
StandardeleIndustriei Feroviare (RIS) sunt
obligatorii tuturor membrilor Cailor Ferate si
se aplica tuturor activitatilor relevante.

Dimensiune și selecție disponibile: Se potrivește în funcție
de dimensiunea corectă a pieptului și a taliei, consultați
diagrama de dimensiuni. Aceste articole de îmbrăcăminte au
construit pentru confort și pentru a permite îmbrăcămintei să fie
purtate pe hainele medii voluminoase.
Depozitare: NU depozitati in spatii cu expunere directa si
puternica la soare. Depozitati in zone curate si uscate. Vă rugăm
să vă asigurați că hota este complet uscată înainte de ambalare
/ depozitare.
Intretinere:Producatorul nu isi asuma responsabilitatea
pentru articolele a caror eticheta nua fost respectata, desfacuta
sau inlaturata.
Eticheta Continut fibre:Consulati eticheta articolului
vestimentar pentru detalii continut
Atentionare:Dac exista gluga, vederea periferica si auzul
pot fi afectate
Banda reflectorizanta si etichete: Banda reflectorizanta
si etichetele nu se calca! Va rugam consultati eticheta pentru
numarul si ciclul de spalari. Nu trebuie tinut cont doar de
numarul de cicluri de spalare in legatura cu durata de viata
a articolului vestimentar. Aceasta depinde si de folosire,
depozitare etc. Articolele vestimentare trebuie aruncate atunci
cand calitatile de protectie nu se mai aplica 1 S-a tins numarul
maxim de spalari 2 Materialul a fost deteriorat fie prin decolorare
sau rupere 3 Calitatile reflectorizante ale benzii s-au sters 4
Articolul este murdar si nu se poate curata, este crapat, ars
sau tocit foarte tare
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