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REF: 2USP

B INCHES CM EURO
XS 32”-34” 80-88 40-44
S 36”-38” 92-96 46-48
M 40”-41” 100-104 50-52
L 42”-44” 108-112 54-56

XL 46”-48” 116-124 58-62
XXL 50”-52” 128-132 64-66
3XL 54”-55” 136-140 68-70
4XL 56”-58” 144-148 72-74
5XL 60”-64” 152-160 76-80

C INCHES CM DE FR
XS 26-28 68-72 42-44 34-36
S 30-32 76-80 46-48 38-40
M 33-34 84-88 50 42-44
L 36-38 92-96 52-54 46-48

XL 40-41 100-104 56 50-52
XXL 42-44 108-112 58-60 54-56
3XL 46-47 116-120 62 58-60
4XL 48-50 124-128 64-68 62-64

A D
CM CM

SHORT 152-164 74
REG 164-176 79
TALL 176-188 84

X TALL 188-202 92

A

B

C

D

EN ISO 20471
RIS-3279
CERTIFIED

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, 
RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, 

PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

MANUFACTURER
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19

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME 
NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΉ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, 

LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, 
LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

TEST HOUSE

INTERTEK The Warehouse, Brewery Lane, Leigh,  WN7 2RJ  UK  
  Notified body number: 0362
SATRA Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, 
  NN16 8SD, United Kingdom  Notified body number: 0321
  Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
  Notified Body: 2777
VARTEST  Vartest Laboratories, Inc,, 19 West 36th Street, 
  10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. 
  through A2LA is 2180.01
AITEX Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain 
  Notified body number: 0161
OTI   Institut fur Okologie,Technik und Innovation GmbH, Spengergasse 
  20 1050 Vienna, Austria   Notified body number: 0534
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SK

UŽÍVATEĽSKÉ 
INFORMÁCIE

Pred použitím tohto ochranného odevu si starostlivo prečítajte tento návod. Tiež by ste mali poradiť so svojím 
bezpečnostným technikom alebo vašim nadriadeným, pokiaľ ide o vhodné oblečenie pre vašu konkrétnu 
pracovnú situáciu. Tieto pokyny si odložte, tak aby ich bolo možné kedykoľvek konzultovať. 
 

ISO 13688: 2013 Ochranné odevy 
(viď označenie)
Všeobecné požiadavky. Táto európska 
norma stanovuje všeobecné požiadavky 
na ergonómiu, starnutie, veľkosť, značenie 
ochranných odevov a na informácie 
dodané výrobcom. 

AC

B

D

A = Odporúčaná výška pre nositeľa
B = Odporúčaný obvod hrudníka nositeľa
C = Odporúčaný obvod pása nositeľa
D = Odporúčaná dĺžka vnútornej strany nohy nositeľa

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 
Hoblečenie s vysokou varujúcov 
viditeľnosťou signalizuje prítomnosť 
užívateľa v priebehu dňa a noci 
(viď štítok) 

Klasifikácia (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) 
X Trieda pre fluorescenčné a odrazovej plochy - 3 úrovne 

Trieda 1 - Minimálna rýchlosť na úrovni prevádzky 
<30km / h
Trieda 2 - stredne pokročilej úrovni dopravnej rýchlosti 
<60km / h 
Trieda 3 - najvyššia úroveň dopravnej rýchlosti> 60km / h

X

Obmedzenie použitia (STN EN ISO 20471:2013 + 
A1:2016, RIS 3279 a ANSI / ISEA 107-2015): Vždy nosiť 
odev pripevnený. Udržovať v čistote: V prípade, že sa odev 
s vysokou viditeľnosťou stal nenávratne zašpinený alebo 
kontaminovaný, vymente ho za nový. Tento odev je vhodný 
pre nosenie v priebehu celého pracovného dňa a neobsahuje 
žiadne toxické látky, ktoré môžu mať vplyv na zdravotný 
stav akýmkoľvek iným spôsobom. Žiadne alergické reakcie 
v dôsledku kontaktu s pokožkou tohto odevu nie sú známe. 
Nepokúšajte sa opravovať poškodené odevy. Všetky odevy 
by mali byť bezpečne zlikvidované. Oblečenie by nemalo byť 
menené pridávaním extra štítkami alebo logami. Oblečenie 
malo byť nosené len v situáciách, pre ktoré je určené.. 
 
Obmedzenie použitia (RIS 3279): Trieda 1 nohavice RIS 
3279 je nutné nosiť s RIS 3279 vrchnej časti odevu. 

Dostupná veľkosť a výber: 
Podľa správneho rozmeru hrudníka a pásu, riaďte sa veľkostnou 
tabuľkou. Odevy umožňujú nosenie odevu na stredne 
objemnom oblečení.  
Skladovanie: 
Neskladujte na miestach vystavených priamemu alebo 
silnému slnečnému žiareniu. Skladujte v čistých a suchých 
podmienkach.  
Následná starostlivosť: 
Výrobca neručí za odevy, kde boli etikety pre starostlivosť 
ignorované, zničené alebo odstránené.  
Zloženie látky: 
Odkazujeme na visačku, ktorá podrobne informuje o zložení.  
Upozornenie: 
Tam kde je kapucňa, periférne videnie a tiež sluch tým môžu 
byť ovplyvnené.   
Reflexné pásky a štítky: Reflexné pásky alebo štítky by sa 
nemali žehliť! Skontrolujte prosím na visačke počet umývacích 
cyklov.Uvedený maximálny počet čistiacich cyklov nie je 
jediným faktorom, ktorý súvisí s dobou životnosti odevu. 
Životnosť bude tiež závisieť na spôsobe použitia, skladovaní, 
starostlivosti atď Odevy sa musia zlikvidovať, ak ochranné 
vlastnosti pominú napríklad,1. je dosiahnuté maximálny počet 
pracích cyklov. 2. Materiál bol poškodený alebo bol roztrhaný. 3. 
reflexné vlastnosti pásky vybledli. 4. Odev je trvalo znečistený, 
prasknutý, spálený alebo silne odretý.

m Max teplota 30°C, jemné pranie

n Max teplota 40°C, jemné pranie 

h Max teplota 40°C, jemné pranie 

j Max teplota 60°C, normálne pranie 

H Nebieliť 

U Nesušte v sušičke 

V Sušiť v sušičke na nízkej teplote 

W  Sušiť v sušičke na normálnej teplote 

Symboly prania: Odkazujeme na visačku zodpovedajúcu detailne o praní a / alebo starostlivosti o odev. 

RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) : Železničný 
priemyselný Štandard RIS-3279-TOM 
Issue 1 nahrádza GO/RT 3279.  Železničné 
priemyselné štandardy (RIS) sú povinné pre 
všetkých príslušníkov železničnej skupiny a 
platia pre všetky súvisiace činnosti.

Podrobné informácie o príslušných normách 
nájdete na štítku produktu. Používajú sa 
iba štandardy a ikony, ktoré sa zobrazujú 
na oboch výrobkoch a na užívateľských 
údajoch nižšie. Všetky tieto výrobky spĺňajú 
požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425).

X

MAX
50x

Maximum 
50 Praní  
Maximum 
25 Praní  
Maximum 
12 Praní  
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MAX
25x

MAX
12x

MAX
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 Sušit na šnúre 

 Odkvapkať na šnúre 

C Nežehlite 

D Žehlite na max 110°C 

E Žehlite na max 150°C 

K  Nečistite chemicky 

L  Profesionálne suché čistenie 
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