Individuālas aizsardzības līdzekļi (IAL), kas definēti kā II un III kategorijas produkti un atbilst individuālo aizsardzības līdzekļu Regulas (ES) 2016/425 (ar ko atceļ individuālo aizsardzības līdzekļu Direktīvu 89/686/EK) prasībām un kurus ir sertificējusi atbildīgā
institūcija 0403 Finnish Institute of Occupational Health, kuras adrese ir Topeliuksenkatu 41b, 00250 Helsinki, FINLAND (SOMIJA).
Šī lietotāja informācija attiecas uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL), kurus uzņēmumam Elis Group izstrādā un ražo Elis Design un Supply Chain Centre AB.
Visi individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), kas ir definēti kā II un III kategorijas produkti, attiecas uz šo lietotāja instrukciju un atbilst individuālo aizsardzības līdzekļu
Regulas (ES) 2016/425 prasībām. Etiķetes katrā apģērba gabalā ietver atsauci uz
attiecīgo saskaņoto standartu un/vai šajā dokumentā aprakstītajām tehniskajām
specifikācijām. Individuālo aizsardzības līdzekļu apģērbi nenodrošina galvas, roku,
acu vai pēdu aizsardzību. Lai aizsargātu šīs ķermeņa daļas, izmantotais apģērbs ir
jāpapildina ar attiecīgiem saderīgiem individuālās aizsardzības līdzekļiem. Šo dokumentu un visas atbilstības deklarācijas varat skatīt tīmekļa vietnē www.elis.com.
EN 343:2003+A1:2007 Aizsardzība pret lietu
EN 343 sertificēti produkti aizsargā pret lietu un laikapstākļiem. Ūdens necaurlaidība
un aizsardzība pret ūdens tvaikiem ir būtiskas īpašības, kuras ir testētas audumam un
apģērba daļām ar vīlēm. Testos iegūtās vērtības ir izteiktas aizsardzības klasēs (1.-3.),
kur trešā klase ir visaugstākā. Tālāk redzama ierobežotā valkāšanas laika klasifikācija,
kas pamatojas uz darba vides temperatūru.
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CE marķējums katrā apģērbā norāda ūdensnecaurlaidības novērtējumu (X) un spēju aizvadīt mitrumu
no ķermeņa (Y).

mantojiet pilna ķermeņa aizsardzības apģērbus, proti, visu ķermeni ietverošu apģērba gabalu vai 2
apģērba gabalus, kuri katrs ir sertificēti saskaņā ar EN 13034. 6. tipa [PB] apģērbi nav testēti kā pilna
ķermeņa aizsardzības apģērbi. Lai rastu piemērotu aizsargapģērba izvēli, ir jāveic risku novērtējums.
Svarīgi! Lai nodrošinātu, ka valkātājs vienmēr zina nepieciešamo informāciju par individuālo aizsarg
apģērbu auduma īpašībām, ķimikāliju nosaukumi un sastāvdaļu aptuvenā koncentrācija, tostarp iedarbības līmeņi, kas iegūti šķidruma atgrūšanai un penetrācijai, ir aprakstīti katra apģērba marķējumā.
Izvēloties aizsargapģērbus, mēs iesakām veikt testu reālos apstākļos, pakļaujot tos vielu iedarbības riskam.
Valkātāju drošības nolūkā ir jāievēro ražotāja norādes attiecībā uz tīrīšanas procedūrām un apstrādes
atkārtotu veikšanu. Atkārtota apstrāde vienmēr ir jāveic tīram apģērbam pirms tā nodošanas lietotājam, un to nedrīkst veikt neviens cits, izņemot vienīgi ražotāja darbuzņēmēju. Ja ir notikusi nejauša
saskare ar šķidrām ķimikālijām, lietotājam ir nekavējoties jāpamet darba vieta un jānovelk apģērbs, lai
pārbaudītu radušos bojājumu.
EN ISO 20471:2013 Paaugstinātas redzamības apģērbs - testēšanas metodes un prasības
Šis standarts nosaka prasības paaugstinātas
redzamības apģērbiem, kuri vizuāli dod signālu par lietotāja klātbūtni dienas gaismas
apstākļos un lampu apgaismojumā tumsā. Paaugstinātas
redzamības apģērbus var apstiprināt 3 klasēs, un 3. klase
piedāvā visaugstāko redzamības līmeni. Paaugstinātas
redzamības apģērbs ir apstiprināts 3 klasēs - 3. klase piedāvā visaugstāko redzamības līmeni. Augstāku klasi var
sasniegt, kombinējot apģērbus.
Klases pamatā ir minimālā redzamā virsmas platība (m²) fluorescentam audumam un atstarojošām lentēm.
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X – Izturība pret ūdens iespiešanos
Y – Izturība pret ūdens tvaikiem
Aizsargapģērbi pret lietu parasti ir apģērbu komplekta virsējā kārta. Jāizvairās tos lietot kombinācijā ar
citām apģērba kārtām, kuras saglabā mitrumu un šādā saistībā ir zemākas kvalitātes.
EN 14404:2004 + A1:2010 Ceļgalu aizsargi darbam pozīcijā uz ceļgaliem
Ceļgalu aizsardzība ir ieteicama visiem darbiem, kuri veicami pozīcijā uz ceļgaliem. Ceļgalu aizsargi vienmērīgi sadala spēkus un aizsargā pret sīku, cietu uz zemes esošu objektu
radītiem ievainojumiem. Neviens aizsargs nekādos apstākļos nevar nodrošināt pilnīgu
aizsardzību pret ievainojumiem. Kad ceļgalu aizsargi ir izņemti, apģērbs vairs nenodrošina aizsardzību. Jebkurš ceļgalu aizsargu piesārņojums vai to pārveidojums var mazināt
aizsardzības veiktspēju. Ja ceļgalu aizsargos ir redzami caurumi vai plaisas vai ja to elastīgums ir mazinājies, tie ir jāaizstāj ar jauniem. Neatbilstības gadījumā ir jāizvēlas cits izmērs vai jāapsver apģērba
pasūtīšana pēc individuāliem mēriem.
Apģērbs ir sertificēts un izstrādāts kombinācijā ar ceļgalu aizsargiem “GEX 240” (izmēri
245 x 145 mm), ko ražo Eurotex. Sertifikācija attiecas vienīgi uz šiem konkrētajiem ceļgalu aizsargiem kombinācijā ar ELIS biksēm.
Klasifikācija: 2. tips (putuplasta polsterējuma materiāls, kas atbilst kabatām uz bikšu starām) un 1. līmenis (ceļgalu aizsargi, kas piemēroti lietošanai uz līdzenas un nelīdzenas
virsmas un nodrošina aizsardzību pret iespiedumu ar spēku vismaz (100+-5) N). Vienmēr
pārbaudiet, vai ceļgalu aizsargi ir ievietoti pareizi. Skatiet norādes par pareizu ievietošanu. Gludajai pusei ir jābūt uz āru, bet perforētajai pusei jābūt vērstai pret ceļgalu.
Pirms apģērbu nododat mazgāšanai, pārbaudiet, vai ceļgalu aizsargi ir izņemti, un
iztukšojiet visas kabatas.

Apģērba marķējumā ir norādīta apģērba aizsardzības klase un tā paredzamais lietošanas laiks. Audums un atstarojošie materiāli ir laboratorijā mazgāti, lai noteiktu maksimālo mazgāšanas reižu skaitu, kādam aizsardzības īpašības ir garantētas. Laboratorijas testi neņem vērā nekādus nodiluma un
nolietojuma aspektus un faktorus, kuri ietekmēs apģērbu lietošanas laiku (lietošana, darba vide, apģērba kopšana utt.). Kad apģērbs ir piesārņots, tā aizsardzības īpašības mazinās. Regulāra apģērbu maiņa novērsīs netīrumu iesēšanos apģērba materiālos un pagarinās apģērbu lietošanas laiku.
ISO 11612:2015 Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmu
Standarts, kas piemērojams aizsargapģērbiem ar liesmu izplatības ierobežošanas īpašībām un gadījumiem, kad lietotājs var būt pakļauts izstarotam, konvektīvam vai kontakta karstumam vai izkusuša metāla šļakatām. Šis standarta trešais izdevums aizstāj ISO
11612:2008 ar maznozīmīgu pārskatīšanu attiecībā uz, piemēram, punktu par apģērbu
pārlaidumiem un prasībām attiecībā uz aizsargapģērba klāto zonu. Pilnīgai aizsardzībai
būs jāpievieno aizsarglīdzekļi galvai, rokām un pēdām. Dažās darba vidēs var būt nepieciešams piemērots elpošanas aprīkojums. Standarts nodrošina minimālās veiktspējas prasības, kas ir sadalītas četros
veiktspējas līmeņos (1.-4.), kur 1. līmenis norāda zema riska iedarbību, bet 4. līmenis norāda ārkārtējas
iedarbības risku. Marķējums norāda aizsardzības līmeni koda burtu un ciparu izteiksmē. Attiecīgais aizsardzības līmenis ir nosakāms risku novērtējuma rezultātā.
Kods/veiktspēja:

EN 1149-5:2018 Aizsargapģērbs ar elektrostatiskām īpašībām
Šis standarta izdevums aizstāj izdevumu EN 1149-5:2008. Dokumentā EN 1149-5 ir norādītas materiāla un konstrukcijas prasības elektrostatisko enerģiju izkliedējošam aizsarg
apģērbam, ko izmanto kā daļu no kopējas zemētas sistēmas, un pretestībai, kas zemāka
par 108 Ω. Aizsargapģērbs ir paredzēts valkāšanai zonās 1, 2, 20, 21 un 22 (kā norādīts
dokumentā EN 60079-10-1; sprādzienbīstamu gāzu vides klasifikācija un -2 vides ar viegli
uzliesmojošiem putekļiem klasifikācija), kurās sprādzienbīstamās vides minimālā aizdegšanās enerģija nav mazāka par 0,016 mJ. Elektrostatisko enerģiju izkliedējošo apģērbu nedrīkst valkāt ar skābekli
bagātinātā vidē vai zonā 0 (kā norādīts dokumentā EN 60079-10-2) bez iepriekšēja atbildīgā drošības
inženiera apstiprinājuma. Tā nolūks ir izvairīties no nejaušas izlādes iespējamā sprādzienbīstamā vidē un
nepieļaut, ka apģērbs kļūst par liesmu izcelsmes avotu. Apģērbiem, kuri ir sertificēti saskaņā ar EN11495, parastas lietošanas laikā, ietverot arī visas kustības, ir pastāvīgi jānosedz visi neatbilstīgi materiāli/
apģērba gabali, lai nepārtrauktu zemēto sistēmu. Šī paša iemesla dēļ nenovelciet aizsargapģērbu pret
elektrostatisko izlādi ar skābekli bagātā, viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē vai kamēr strādājat ar potenciāli eksplozīvām vielām.
Kapucēm, kas nav izgatavotas no izkliedējošiem materiāliem un ir pakļautas videi, ir jābūt noņemamām vai paslēpjamām zem apģērba, kad tās netiek lietotas. Strādājot riska zonās, cilpu stiprinājumus
nedrīkst atvērt. Tīrīšana ir jāveic saskaņā ar ražotāja instrukciju un vienīgi, izmantojot standarta rūpnieciskās mazgātavas procesus.
Piezīme. Šis standarts nav piemērojams aizsardzībai pret augstspriegumu. Tādā gadījumā ir jāņem vērā
standarta IEC 61482-2 prasības.
IEC 61482-2:2009 Aizsardzība pret elektriskā loka izraisītu termisku bīstamību
Standarts norāda prasības un testa metodes, kas piemērojamas gan audumiem, gan
apģērbam, ko izmanto, lai aizsargātu strādniekus no nejauša elektriskā loka radītas bīstamības. Veiktspēja tiek novērtēta, pamatojoties uz vispārīgām īpašībām, un svarīgākā ir
izturība pret termisko loku. Sertificētajam apģērbam ir testēts gan gatavais apģērbs, gan
visi audumi atsevišķi. Aizsardzība tiek aprēķināta, pamatojoties uz to, ka valkātājam pēc
nejaušas elektriskā loka iedarbības tiek prognozēta otrās pakāpes apdeguma trauma. Šis standarts neietver elektrotrieciena bīstamības, trokšņa, UV starojuma, karstuma un spiediena, karstas eļļas vai fiziska trieciena vai toksiskas izcelsmes afektīvā šoka ietekmi. Standarts neietver galvas, roku un pēdu aizsardzību.
Nevalkājiet zem aizsargtērpa apģērbu, piemēram, apakšveļu, kas ir izgatavota no poliamīda, poliestera vai akrila šķiedrām (vai citām sintētiskām šķiedrām), jo tās, pakļautas elektriskā loka liesmas iedarbībai, izkusīs. Lai gan apģērbs ir paredzēts aizsardzībai pret liesmām, piesārņojums var mazināt tā
aizsargspēju pret elektriskā loka iedarbību. Tādēļ piesārņots apģērbs ir jāiztīra. Nekad nevalkājiet tādu
apģērbu, kuru elektriskais loks iepriekšējā valkāšanas reizē ir bojājis.
Ir apstiprinātas divas starptautiskas testa metodes. Atkarībā no vajadzībām lietotājs parasti norāda
vismaz vienu testa metodi. Aizsargapģērbam ir jābūt piešķirtai 1. klasei (4 kA) vai 2. klasei (7 kA), kur 2.
klase norāda augstāku pretestību pret elektriskā loka termisko iedarbību.
Otrā testa metode ir "Neaizsargātā loka tests". Termiskā pretestība ir norādīta kā elektriskā loka termiskās iedarbības vērtība (ATPV) vai enerģētiskā pārrāvuma sliekšņvērtība (EBT), kas izteikta cal/cm². Jo
augstāka ir ATPV vai EBT vērtība, jo labāka ir termiskā aizsardzība.
Ja apģērbs ir veidots no vairākiem materiāliem, etiķete apģērbā norāda zemākos elektriskā loka novērtējumus.
EN 13034:2005+A1:2009 Veiktspējas prasības aizsargapģērbiem pret ierobežotām šķidrajām ķimikālijām, 6. tips [PB]
Aizsargapģērbs piedāvā ierobežotu aizsardzības veiktspēju pret šķidro ķīmikāliju nelielu
izšļakstīšanos. 6. tipa aizsargapģērbs ir paredzēts, lai aizsargātu pret iespējamu nelielu
izsmidzinātu šķidra aerosola daudzumu vai neliela daudzuma izšļakstīšanos. Piesārņojums,
ko rada aerosols pēc tiešas saskares ar lielām šļakatām vai individuālās aizsardzības līdzekļa spiešanas pret šķidrām ķimikālijām, neiekļaujas šī standarta aizsardzības tvērumā. Aizsargapģērbs ir jāizmanto ar piemērotiem apaviem un/vai papildu aizsargaprīkojumu.
Tā īpašības ir izstrādātas, lai novērstu ķimikāliju iesūkšanos un nodrošinātu "noskalošanu" saskares ar
šķidrām ķimikālijām gadījumā. Apģērbu ar apzīmējumu [PB], daļēja ķermeņa aizsardzība, 6. tips, var
izmantot atsevišķi vai kombinācijā ar citiem apģērba gabaliem. Lai panāktu labāko aizsardzību, iz-
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A1/A2 Ierobežotas izplatības virsmas aizdegšanās (A1) ir obligāta / Malas aizdegšanās (A2)
B1-B3 Konvektīvais karstums
C1-C4 Starojošs karstums
D1-D3 Kausēta alumīnija šļakatas
E1-E3 Kausētas dzelzs šļakatas
F1-F3 Kontakta karstums

Apģērbam ir pilnībā jāsedz ķermeņa augšdaļa un apakšdaļa, kakls, rokas līdz plaukstu locītavām un
kājas līdz potītēm. Biksēm ir jābūt ar pārlaidumu pār apaviem, un pārlaidumam ir jāsaglabājas iešanas
un rāpošanas laikā. Divu apģērbu gabalu komplektam: jakas un bikšu pārlaidumam ir jāsaglabājas
laikā, kad valkātājs pilnībā izstiepj rokas virs galvas un pēc tam noliecas uz priekšu, ar pirkstiem skarot
zemi. Ātri atverami stiprinājumi ļauj viegli novilkt apģērba gabalus ārkārtas situācijā.
Ja tiek valkāti cimdi, starp piedurkni un cimdu ir jābūt pārlaidumam. Pārlaidumam ir jāsaglabājas visos
darba stāvokļos un tādā veidā, lai neveicinātu aizķeršanos un lai nepieļautu liesmu vai kausēta metāla
iekļūšanu apģērbā.
Ja apģērbam ir kapuce, tai ir jābūt noņemamai vai citādi nostiprināmai vietā laikā, kad tā netiek
lietota.
Papildu apģērba gabaliem, piemēram, priekšautiem un aizsarggetrām, atsevišķi ir jāatbilst aizsardzības
līmeņiem un prasībām kā apģērba gabaliem.
Apģērba lietošanas laikā tā priekšējai aizdarei vienmēr visā garumā ir jābūt aizvērtai. Uzšūtām kabatām
ir jābūt izgatavotām no materiāla ar tādām pašām aizsardzības īpašībām, kādas ir apģērba pamatmateriālam. Pagarinātas konstrukcijas prasības ir obligātas aizsardzībai pret kausētu metālu un alumīniju
(D-E), piemēram, visām kabatām un aizdarēm vienmēr ir jābūt ar pārsedzošu pārloku.
Ja ķimikālija/viegli uzliesmojošs šķidrums vai izkausēts metāls uzšļakstās uz apģērba, personai ir nekavējoties jādodas prom un uzmanīgi jānovelk apģērbs. Apģērbi nevar novērst visus apdeguma riskus. Otrās
pakāpes ādas apdegums var rasties gadījumā, ja apģērba lietotājs ir tiešā saskarē ar 40-50°C karstuma
avotu ilgāk par 10 sekundēm.
ISO 11611:2015 Aizsargapģērbs lietošanai metināšanā vai līdzīgos procesos ar attiecīgiem riskiem
Šis 2. izdevums aizstāj versiju ISO 11611:2007, kas ir tehniski pārskatīta un kurā veiktas maznozīmīgas izmaiņas, kas attiecas uz apģērbu pārlaidumu, plīsumizturību, prasībām oderei
u. c. ISO 11611 sertificēts apģērbs aizsargā valkātāju no dzirkstelēm, īsas saskares ar liesmām un mazina elektrotrieciena risku īslaicīgas nejaušas saskares ar elektriskajiem vadītājiem gadījumā (līdz aptuveni 100 V līdzstrāvas parastos metināšanas apstākļos). Aizsargapģērbam ir
pilnībā jānosedz ķermenis (ķermeņa augšdaļa un apakšdaļa, kakls, rokas līdz plaukstu locītavām un kājas līdz potītēm). To var panākt, izvēloties jaku un atbilstošas bikses vai kombinezonu. Lai panāktu pilnīgu
aizsardzību, papildus ir jāizmanto piemēroti aizsarglīdzekļi galvai, sejai, rokām un pēdām. Jāizvairās no
ielocēm uz apģērba, jo tās var būt kā slazds, kurā metināšanas darbu laikā var nonākt kausēts metāls
vai dzirksteles. Vienmēr valkājiet piemērotu izmēru. Atkarībā no tā, kādā mērā metinātājs ir pakļauts
dzirksteļu un liesmu iedarbībai, iespējams, ir jāizvēlas izturīgāks aizsargapģērbs, lai nodrošinātu papildu
aizsardzību noteiktās ķermeņa zonās. Tiek piedāvāti arī papildu apģērba gabali, piemēram, uzroči,
priekšauts un aizsarggetras. Ja tiek izmantots priekšauts, tam iķermeņa priekšdaļa ir jāsedz vismaz no
sānu vīles līdz sānu vīlei. Papildu aizsargapģērba gabaliem ir atsevišķi jāatbilst šā standarta prasībām.
Šis standarts ietver divas klases ar veiktspējas prasībām, pamatojoties uz metināšanas darbību ietekmi,
un pirmā klase ir zemākais līmenis.
1. klase Aizsardzība pret mazāk bīstamām metināšanas tehnikām un situācijās, kuras rada zemāku
dzirksteļu līmeni un karstuma starojumu.
2. klase Aizsardzība situācijās, kas rada augstāka līmeņa/papildu risku, kad pakļautība dzirkstelēm un
karstuma starojumam ir augstāka un kompleksa. Tādas, piemēram, ir manuālas metināšanas tehnikas,
kurās rodas daudz šļakatu un pilienu.
EN 342:2017 Aizsargapģērbi pret aukstumu
Šim standartam atbilstoši apģērbi aizsargā pret tādas aukstas vides iedarbību, kurā temperatūra ir -5°C vai zemāka. Termiskā izolācija ir galvenā īpašība, un tā tiek testēta, lai
pārbaudītu apģērba slāņu, pieguluma, krituma, seguma un formas ietekmi. Apģērbu
komplektam ir jābūt optimālam, nevis jānodrošina maksimāla izolācija. Pastāvīga sviedru/mitruma absorbēšana no iekšpuses mazina izolācijas īpašības. Labākā izvēle ir elastīgi
un pielāgojami apģērbi, kurus var novilkt un/vai kuri piedāvā iespēju līdzsvarot termisko
komfortu.

Bieži lietoti apģērbi mazgāšanas un nolietojuma rezultātā var zaudēt izolācijas spēju. Labi uzturēti apģērbi šādā ziņā ir mazāk ietekmēti. Klasifikācija un informācija, kuru varat skatīt katra apģērba marķējumā:

Risku novērtējums
Risku novērtējums ir vienīgi darba devēja atbildībā. Risku novērtējums ir jāveic, pirms pieņemat lēmumu,
kādu apģērbu valkāt. Noteiktie riski ir jāizvērtē un jāņem vērā.

a.

Pārveidojumi
Individuālo aizsardzības līdzekļu pārveidojumi nav atļauti. Pārveidojumi ir piegādātāja atbildībā. Notiekot negadījumam, ELIS neuzņemsies nekādu atbildību, ja apģērba pārveidojumus būs veicis kāds
cits, ne mēs.

Termiskā izolācija, Icler (m² * K/W)
Minimālajai vērtībai ir jābūt 0,265m²K/W. Tai ir jābūt norādītai arī, ja tas ir B tips
	(komplekts ar apakšveļu), C tips (komplekts ar ražotāja norādītu apakšveļu) vai R tips
(standarta komplekts)

Izolācija

Remonti
Jebkurš remonts ir jāveic saskaņā ar ELIS sniegtajām norādēm, un to var veikt vienīgi apmācīti darbinieki. Nekādi citi remonti/pārveidojumi nav atļauti.

Lietotāja kustības
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b.

c.

Gaisa caurlaidība, (mm/s); 3. klase piedāvā augstāko aizsardzību
AP > 100
1. klase
5 < AP =100
2. klase
AP < 5
3. klase
Ūdenscaurlaidība (WP)
Neobligāti; ja šis parametrs nav testēts, uz etiķetes tas tiks aizstāts ar X.

Ja apģērba izolācija ir norādīta attiecībā uz apakšveļas C tipu, šie artikula numuru ir norādīti katra
produkta tirdzniecības dokumentos.
Piezīme. Iespējamā ūdens iedarbība ir reta un tiek uzskatīta par ierobežotu. Gadījumā, ja ūdens iedarbība ir augsta, piemērojams dokuments EN 343.
EN 14058:2017 Apģērba elementi aizsardzībai pret aukstām vidēm
Šādi apģērbi ir paredzēti darbam zemā vides temperatūrā virs -5°C un galvenokārt
iekštelpās, ja vien piegādātājs nav norādījis citādi. Tas attiecas uz gadījumiem, kad
nav izvirzīta prasība pēc ūdensnecaurlaidīgiem vai gaisu caurlaidīgiem apģērbiem.
Tas neietver apavus, cimdus un galvassegas. Apģērbu komplektam ir jābūt optimālam,
nevis jānodrošina maksimāla izolācija. Pastāvīga sviedru vai mitruma absorbēšana no
iekšpuses mazina izolācijas īpašības. Bieži lietoti apģērbi mazgāšanas un nolietojuma rezultātā var zaudēt izolācijas spēju. Labi uzturēti apģērbi šādā ziņā ir mazāk ietekmēti.
Klasifikācija un informācija, kas nepieciešama katrā apģērba marķējumā:
a.

Termiskā pretestība, Rct (m² * K/W); 4. klase piedāvā augstāko aizsardzību
0,06 = < Rct <0,12 1. klase
0,12 = < Rct <0,18 2. klase
0,18 = < Rct <0,25 3. klase
0,25 = < Rct
4. klase

b.

Gaisa caurlaidība, AP (mm/s); 3. klase piedāvā visaugstāko aizsardzību
Šī klasifikācija ir neobligāta.
100 < AP
1. klase
5 < AP =100 2. klase
AP < 5
3. klase

Nekaitīgums
Apģērbu materiāli vai sastāvdaļas nesatur nekādas tādas bīstamas vielas pašlaik zināmos līmeņos, kas
varētu negatīvi ietekmēt lietotāja veselību prognozējamos lietošanas apstākļos.
Kopšana
Jūsu drošības labad apģērbs ir tīrāms tikai rūpnieciskā mazgātavā.
Regulāra un rūpīga apģērbu kopšana paildzina to lietošanas laiku. Pirms apģērbu nodošanas mazgāšanai vienmēr iztukšojiet visas kabatas un izņemiet ceļgalu aizsargus.
Ievērojiet maiņas procedūras saskaņā ar veicamo darbu prasībām. Regulāra kopšana palīdz saglabāt
aizsardzības veiktspēju.
Tīrīšanā ir jāievēro ražotāja instrukcija un jāizmanto rūpnieciskās mazgātavas standartizētie procesi.
Glabāšana
Lai pagarinātu darba apģērbu valkāšanas laiku, kad tos nelietojat, glabājiet apģērbu sausā, labi vēdinātā un tīrā vietā. Nolietotie individuālās aizsardzības līdzekļi ir jāatdod nomas uzņēmumam, kurš nodod
tos otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietēji noteiktām procedūrām.
Izmēru noteikšana
Lietotājam ir jāpārliecinās, vai tas izvēlas pareizo darba apģērba izmēru. Individuālajiem aizsargapģērbiem ir jānodrošina lietotājam brīvas kustības, ja darba pienākumi nenosaka citus ierobežojumus.
Apģērbu izmēru piktogrammas norāda izmēru, kā arī saistītos ķermeņa izmērus, pamatojoties uz trim
mērījumiem:
(A) auguma garums
(B) krūšu platums
(C) jostasvietas apkārtmērs

Ja standarta izmēri neatbilst valkātājam, jāapsver
tāds apģērba lielums, kura pamatā ir individuāli
ķermeņa mērījumi. Tādas izmaiņas apģērbā, kuras
ir saistītas ar izmēru, piemēram, bikšu un piedurkņu
garuma saīsināšana, ir jāuztic veikt ELIS. Izmaiņas
apģērbā, kuras ir saistītas ar izmēru, piemēram,
bikšu un piedurkņu garuma saīsināšana, ir jāuztic
veikt ELIS. Bikšu galiem lietošanas laikā ir jābalstās uz
apaviem. Bikšu uzlocīšana vai atstarpe starp biksēm
un apaviem nav pieļaujama. Ja bikšu staru garums
ir jāsaīsina, šis darbs ir jāveic piegādātājam.

Šo dokumentu un atbilstības deklarāciju varat skatīt tīmekļa vietnē www.elis.com.
Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar ražotāju un/vai tā pilnvaroto pārstāvi:
Elis Supply & Design Center AB, Exportgatan 26, SE-422 46 Hisings Backa, Sweden (Zviedrija), +46(0) 31 42 34 00,
ELIS Elis Services, 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, France (Francija)

c.
Izturība pret ūdens iespiešanos, WP
	Neobligāti, ja apģērns ir norādīts kā tāds, kurš ir izturīgs pret ūdens iespiešanos - materiāla
minimālajai vērtībai ir jābūt 8000 Pa.
d.
Izturība pret ūdens tvaiku iesūkšanos, Ret
	Ja apģērbs ir norādīts kā tāds, kuram ir pretestība pret ūdens tvaiku iesūkšanos,
tā vērtībai ir jābūt mazākai par 55 m².Pa/W.
e.
Izrietošā efektīvā termoizolācija Icler
Neobligāta; šis parametrs ir vajadzīgs vienīgi, ja siltumizturība ir augstāka par 4. klasi.
	Ja kādā no iepriekš minētajiem rādītājiem marķējumā ir atzīme "X", tas nozīmē, ka tas
nav testēts.
Kopumā atiecas uz: ISO 11612/ISO11611/EN1149-5/IEC6148-2/EN13034:
Aizsardzības īpašības var ietekmēt nolietojums un nodilums, kā arī mazgāšana un/vai piesārņojums (eļļas, šķīdinātāji, krāsas, ogļūdeņradis, benzīns u. c.). Ja nepieciešama kāda apstrāde, lai apģērbam
uzturētu aizsardzības īpašības, tā ir jāveic tīram apģērbam, un to drīkst veikt vienīgi piegādātājs.
Pēc atkārtotas īslaicīgas un nejaušas saskares ar liesmām audums var tikt caurumots, un tās ir normālas
sekas.
Paaugstināts skābekļa saturs gaisā ievērojami samazinās aizsardzību pret liesmām metinātāju aizsarg
apģērbā.
Darba iemeslu dēļ ne vienmēr lietotāju ir iespējams pilnībā aizsargāt no elektrometināšanas loka uzlādes.
Elektrostatiku izkliedējošais apģērbs nepiedāvā aizsardzību pret elektrotīkla spriegumu.
Aizsargapģērbs ir pareizi jāvalkā. Apģērbs vai apģērba gabalu kombinācija vienmēr ir jāvalkā, aizvērot
visas aizdares. Visām kabatām ir jābūt aizvērtām.
Bikses, bezpiedurkņu kombinezoni un puskombinezona bikses ir jāvalkā kopā ar jaku vai kreklu ar līdzvērtīgu aizsargspēju.
Metināšanas laikā krekls ir jāvalkā kā jaka.
Apģērbi ar ventilāciju uz muguras uzlabo komfortu, bet ir jāapzinās aizķeršanās risks.
Dažādiem darba veidiem var būt nepieciešama papildu ķermeņa daļu aizsardzība.
Aizsargapģērbs pats par sevi neaizsargā pret elektrotriecienu. Ja pastāv šāds risks, ieteicams izmantot
vairākas kārtas liesmas slāpējošu apģērba gabalu.
Ja apģērbam ir cilpas, tās ir jāizmanto vienīgi, lai pievienotu ATEX sertificētus piederumus.
Vispārīgas norādes visiem
Šajā apģērbā izmantotais audums atbilst Eiropas standartam EN ISO 13688:2013 attiecībā uz saraušanos (mazāk nekā 3% pēc 5 mazgāšanas cikliem).
Apģērbu komplekts ir jāizraugās, pamatojoties uz raksturojumu un aizsardzības īpašībām, kas vislabāk
atbilst jūsu vajadzībām.
Nepareiza lietošana var apdraudēt jūsu drošību.
Apģērba piegādātājs nekad nevar uzņemties atbildību, ja apģērbs ticis lietots nepareizi.
Drošību nav iespējams garantēt visos apstākļos. Valkājot šo aprīkojumu, nav izslēgts valkātaja pienākums ievērot tālāk norādītos drošības noteikumus.
Regulāri pārbaudiet savu darba apģērbu, lai noteiktu nolietojuma ietekmi un saglabātu optimālu aizsardzību.
Apģērbu lietojot, tas pamazām zaudē aizsardzības īpašības un laika gaitā var nenodrošināt vairs pietiekamu aizsardzību.
Ja apģērbs ir piesārņots, tā aizsardzības veiktspēja var mazināties.
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