Henkilönsuojaimet (PPE), jotka on määritetty luokkaan II tai III, ovat henkilönsuojainlainsäädännön (EU) 2016/425 mukaisia,
(kumoaa henkilönsuojaindirektiivin 89/686/CE) ja jonka on sertifioinut ilmoitettu laitos 0403 Suomen työterveyslaitos, osoite
Topeliuksenkatu 41b, 00250 Helsinki, SUOMI.
Nämä käyttäjätiedot liittyvät henkilönsuojalaitteisiin (PPE), jotka on suunnitellut ja
valmistanut Elis Design ja Supply Chain Centre AB Elis Groupille. Kaikki luokkiin II ja
III luokitellut henkilönsuojalaitteet (PPE) liittyvät näihin käyttöohjeisiin ja ovat henkilönsuojalaitteita koskevan lainsäädännön (EU) 2016/425 mukaisia. Kussakin vaatteessa
oleva etiketti viittaa olennaiseen yhdenmukaistettuun standardiin ja/tai alla kuvattuihin teknisiin määritelmiin. Suojavaatetus ei suojaa päätä, käsiä, silmiä tai jalkoja. Näitä kehonosia on suojattava yhteensopivilla henkilönsuojaimilla. Tämä dokumentti ja
kaikki vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat saatavilla osoitteessa www.elis.com.
EN 343:2003+A1:2007 Suojaus sateelta
EN 343 -sertifioidut tuotteet suojaavat sateelta ja haastavilta sääolosuhteilta. Asujen
materiaaleista ja saumoista on testattu muun muassa vedenläpäisy- ja vesihöyrynläpäisyvastus. Testeistä saadut arvot on muunnettu suojaluokiksi (1–3), joista luokka 3 on
korkein. Alla on luokitus rajoitetusta käyttöajasta (RET), joka perustuu työskentely-ympäristön lämpötilaan.

Työskentely-ympäristön lämpötila
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-

Tärkeää: Jotta voidaan varmistaa, että käyttäjällä on aina asianmukaiset tiedot yksittäisten
vaatteiden kankaiden ominaisuuksista, kunkin vaatteen merkinnöissä on kuvattu kemikaalien nimet
ja komponenttien arvioidut väkevyydet sekä tehokkuustasot nesteiltä suojaukselle ja nesteiden
läpitunkeutumiselle.
Kun vaatteita yhdistellään, suosittelemme suorittamaan tehokkuustestin todellisissa olosuhteissa, joissa
altistutaan riskinä oleville aineille.
Käyttäjän turvallisuuden vuoksi on noudatettava valmistajan ohjeita puhdistuksesta ja käsittelyjen uusimisesta. Uusi käsittely on aina suoritettava puhtaalle vaatteelle ennen vaatteen toimittamista käyttäjälle. Siksi käsittelyn saa suorittaa vain vaatteiden sovittu toimittaja. Mikäli käyttäjä altistuu vahingossa
nestelmäisille kemikaaleille, käyttäjän on poistuttava työpaikalta välittömästi ja riisuttava vaatteet vahinkojen rajoittamista varten.
EN ISO 20471:2013: Näkyvä vaatetus – testimenetelmät ja vaatimukset
Tässä standardissa määritetään vaatimukset
näkyville vaatteille, jotka ilmaisevat käyttäjän läsnäolon visuaalisesti päivänvalossa ja
ajovalojen valossa pimeällä. Näkyville vaatteille on kolme hyväksyntäluokkaa, joista luokka 3 tarjoaa
parhaan näkyvyyden. Korkeampi luokka voidaan saavuttaa yhdistelemällä vaatteita.
Luokat perustuvat näkyvän pinnan vähimmäismäärään
(in m²) fluoresoiville kankaille ja tarranauhoille.

Kunkin vaatteen CE-merkintä kertoo vedenkestävyysluokituksen (X) ja kyvyn johtaa kosteutta kehosta (Y).
X – vedenläpäisyvastus
Y – vesihöyryn siirtokyky
Sadesuojavaatteet ovat yleensä vaatekerran uloin kerros. Jos niitä käytetään yhdessä muiden sellaisten vaatekerrosten kanssa, jotka imevät kosteutta, ne ovat tässä suhteessa huonompia ja niitä on
vältettävä.
EN 14404:2004 + A1:2010 Polvisuojukset polvi-istunnassa työskentelyyn
Polvisuojuksia suositellaan kaikkiin polvi-istunnassa tehtäviin töihin. Polvisuojukset jakavat
paineen tasaisesti ja estävät pieniä ja kovia esineitä aiheuttamasta vammoja. Mikään
suojain ei voi tarjota täyttä suojaa vammoilta kaikissa olosuhteissa. Kun polvipehmusteet
irrotetaan, vaate ei enää tarjoa suojaa. Polvipehmusteiden muuttaminen tai likaantuminen saattaa muuttaa suojaustehoa. Jos polvipehmusteissa näkyy reikiä tai murtumia
tai jos joustavuus on heikentynyt, pehmusteet on vaihdettava uusiin. Kun valitset uutta kokoelmaa,
varmista, että polvitasku ja pehmuste ovat sopivassa kohdassa. Jos näin ei ole, valitse
toinen koko tai harkitse yksilöllistä kokoa.
Vaate on sertifioitu ja suunniteltu yhdessä polvipehmusteen GEX 240 kanssa (koko 245
x 145 mm), valmistaja Eurotex. Sertifioinnin mukainen taso saavutetaan vain yhdistämällä nämä polvipehmusteet ja ELIS-housut.
Luokittelu; Tyyppi 2 (vaahtomuovipehmustemateriaali, joka kiinnitetään housujen polvitaskuun) ja taso 1 (polvisuojaimet, jotka sopivat käytettäväksi tasaisilla tai epätasaisilla pinnoilla ja jotka tarjoavat suojaa vähintään (100+-5) N:n läpäisyvoimalta. Varmista
aina, että polvisuojaimet on kiinnitetty oikein. Katso oikea kohta ohjeista: sileän puolen
on oltava ulospäin ja rei'itetyn puolen on oltava kohti polvea.
Varmista ennen vaatteen pesua, että kaikki polvipehmusteet on irrotettu ja taskut
tyhjennetty.
EN 1149-5:2018 Sähköstaattisilla ominaisuuksilla varustetut suojavaatteet
Tämä standardin versio korvaa version EN 1149-5:2008. EN 1149-5 -standardissa määritellään materiaali- ja suunnitteluvaatimukset sähköstaattiselta lataukselta suojaaville vaatteille, joita käytetään kokonaismaadoitusjärjestelmän osana ja alle 108 Ω:n vastuksella.
Suojavaatetus on suunniteltu käytettäväksi vyöhykkeillä 1, 2, 20, 21 ja 22 (viitattu standardissa EN 60079-10-1; kaasuräjähdysvaarallisten tilojen luokitus ja -2 pölyräjähdysvaarallisten tilojen luokitus), joissa räjähtävän tilan vähimmäissytytysenergia on vähintään 0,016 mJ. Sähköstaattiselta lataukselta suojaavia vaatteita ei saa käyttää hapella rikastetuissa tiloissa tai vyöhykkeellä
0 (viittaa standardiin EN 60079-10-2) ilman turvallisuusvastaavan etukäteishyväksyntää. Vaatteiden
tarkoituksena on välttää ei-toivotut lataukset mahdollisesti räjähtävissä tiloissa eivätkä ne saa toimia
sytytyslähteenä. Standardin EN1149-5 mukaan sertifioitujen vaatteiden on peitettävä pysyvästi kaikki
standardin ulkopuoliset materiaalit/vaatteet normaalissa käytössä, mukaan lukien kaikissa liikkeissä,
jotta maadoitettu järjestelmä ei rikkoudu. Samasta syystä sähköstaattiselta lataukselta suojaavia vaatteita ei saa riisua hapella rikastetuissa, syttyvissä tai räjähtävissä tiloissa tai käsiteltäessä mahdollisesti
räjähtäviä aineita.
Huput, joissa on ei-haihduttavaa materiaalia ja jotka ovat alttiina silloin, kun niitä ei käytetä, on voitava
irrottaa tai asettaa vaatteen alle. Tarranauhoja ei saa avata työskenneltäessä riskivyöhykkeillä. Puhdistus on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti: vain teollisuuden vakiopyykkiprosessit.
Huomaa: Tämä standardi ei koske suurjännitteeltä suojautumista, vaan siihen käytetään standardia
IEC 61482-2.
IEC 61482-2:2009 Suoja valokaaren termisiltä vaikutuksilta
Standardissa määritetään vaatimukset ja testimenetelmät, jotka koskevat sekä kankaita
että vaatteita, jotka suojaavat työntekijöiltä ei-toivotun valokaaren vaaroilta. Tehokkuutta arvioidaan yleisten ominaisuuksien perusteella. Niistä tärkein on suojaus valokaarelta.
Sertifioitu vaate on testattu sekä valmiina vaatteena että kaikki kankaat erikseen. Suojaus
on laskettu sen perusteella, että käyttäjä saisi toisen asteen palovamman altistuttuaan
vahingossa valokaarelle. Tämä standardi ei kata sähköiskuvaaraa, melua, UV-säteilyä, kuumapainetta,
kuumaa öljyä eikä fyysistä tai henkistä shokkia myrkkyjen vaikutuksesta. Standardi ei kata pään, käsien
ja jalkojen suojausta.
Älä käytä suojapuvun alla vaatteita, kuten alusvaatteita, jotka on tehty polyamidista, polyesteristä tai
akryylikuiduista (tai muista synteettisistä kuiduista), koska ne sulavat joutuessaan alttiiksi valokaarelle.
Vaikka vaate on suunniteltu suojaamaan liekiltä, likaantuminen voi heikentää suojausta valokaarta
vastaan. Siksi vaate on aina puhdistettava sen likaannuttua. Älä koskaan käytä vaatteita, joita valokaari on vaurioittanut edellisessä käytössä!
Kaksi kansainvälistä testimenetelmää on hyväksytty. Käyttäjän on määritettävä vähintään yksi testimenetelmä tarpeen mukaan. Suojavaatteille on määritettävä luokka 1 (4 kA) tai luokka 2 (7 kA), joista
luokka 2 osoittaa korkeampaa suojausta valokaarta vastaan.
Toinen testimenetelmä on "Avoimen kaaren testi". Lämmönkestävyys kerrotaan Kaaren termisenä suorituskykyarvona (ATPV) tai Energy Break-open Threshold (EBT) -arvona, joka ilmaistaan yksikössä cal /
cm². Mitä korkeampi ATPV- tai EBT-arvo vaatteella on, sitä parempi on sen terminen suojaus.
Kun vaate koostuu useista materiaaleista, vaatteen etiketissä kerrotaan alhaisin kaariluokitus.
EN 13034:2005+A1:2009 Nestemäisiltä kemikaaleilta suojaava vaatetus Tyyppi 6 [PB]
Suojavaatteet tarjoavat rajoitetun suojauksen nestemäisiltä kemikaaleilta. Tyyppi 6 on
tarkoitettu suojaamaan mahdolliselta altistumiselta pienille määrille suihketta, nestemäisiä aerosoleja tai pieniä roiskeita. Tämän standardin mukainen suojaus ei kata suihkeita
sen jälkeen, kun on tapahtunut suora kosketus suurille roiskeille, tai jos henkilönsuojaimia
painetaan nestemäisiä kemikaaleja vasten. Suojavaatteita on käytettävä asianmukaisten kenkien ja/tai lisäsuojainten kanssa.
Ominaisuudet on suunniteltu estämään kemikaalien läpitunkeutuminen ja varmistamaan huuhtoutumistoiminto, jos vaate joutuu kosketuksiin nestemäisten kemikaalien kanssa. Vaatteita, joissa on [PB]
osittainen suojaus tyyppi 6 -merkintä, voidaan käyttää erikseen tai yhdessä muiden vaatteiden kanssa.
Jotta saavutetaan paras suojaus, käytä koko kehon peittävää vaatetusta: kokopukua tai kaksiosaista
pukua, jolla on En 13034 -sertifiointi. Tyypin [PB] 6 vaatteita ei ole testattu kokopukuna. On harkittava
riskiarviointia, jotta voidaan valita oikeanlaiset suojavaatteet.

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Fluoresoiva materiaali

0,14 m²

0,50 m²

0,80 m²

Retroheijastavat hihnat

0,10 m²

0,13 m²

0,20 m²

Vaatteiden etiketissä kerrotaan vaatteen suojausluokka ja odotettu käyttöikä. Kankaat ja tarranauhat
on pesty laboratoriossa, jotta on voitu määrittää, kuinka monta pesua suojausominaisuudet kestävät
taatusti. Laboratoriotesteissä ei ole otettu huomioon kulumista tai tekijöitä, jotka vaikuttavat vaatteen
käyttöikään (käyttö, työympäristö, vaatteen hoito jne.). Suojausominaisuudet heikentyvät vaatteiden
likaantuessa. Vaatteiden säännöllinen vaihtaminen estää lian kiinnittymisen materiaaleihin ja pidentää
vaatteen käyttöikää.
ISO 11612:2015 Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus
Tätä standardia käytetään suojavaatteille, jotka suojaavat käyttäjää lyhyeltä liekkikosketukselta ja
kuumuutta vastaan. Kuumuus voi olla konvektiolämpöä, lämpösäteilyä, sulaa materiaalia tai näiden
yhdistelmiä. Tämä standardin kolmas versio korvaa standardin ISO 11612:2008 pienin muutoksin, jotka
liittyvät esim. vaatteiden päällekkäisyyttä koskevaan lausekkeeseen sekä vaatimuksiin
suojapuvun peittoalueesta. Täydellisen suojauksen varmistamiseksi on lisättävä pää-,
käsi- ja jalkasuojat. Joissakin työympäristöissä on käytettävä asianmukaisia hengityssuojaimia. Standardissa annetaan tehokkuuden vähimmäisvaatimukset luokiteltuna neljään
tehokkuustasoon (1–4), joista 1 tarkoittaa altistumista vähäiselle riskille ja 4 tarkoittaa äärimmäisen altistumisen riskiä. Merkintä osoittaa suojaustason koodikirjainten ja -numeroiden avulla. Suojaustaso on selvitettävä riskiarvioinnilla.
Koodi/tehokkuus:

•
•
•
•
•
•

A1/A2 Rajoitettu liekin leviäminen (A1) on pakollinen / Liekin leviäminen kankaan reunasta (A2)
B1–B3 Konvektiolämpö
C1–C4 Säteilevä lämpö
D1–D3 Sula alumiinipisara
E1–E3 Sula rautapisara
F1–F3 Kosketuskuumuus

Puvun on peitettävä kokonaan ylä- ja alaruumis, niska, käsivarret ranteisiin saakka ja sääret nilkkoihin
saakka. Housujen on ulotuttava kenkien päälle ja ulottuvuuden on säilyttävä kävelyn ja ryömimisen aikana. Kaksiosainen asu: takin ja housujen päällekkäisyyden on säilyttävä, kun käyttäjä nostaa kätensä
kokonaan pään yläpuolelle ja taivuttaa sitten itseään niin, että sormet koskettavat maata. Nopeasti
avattavat kiinnittimet mahdollistavat vaatteiden helpon riisumisen hätätilanteessa.
Jos käytetään käsineitä, käsineiden ja hihojen on ulotuttava päällekkäin. Päällekkäisyyden on säilyttävä kaikissa työskentelyasennoissa ja niin, että vältetään tarttumispisteet, liekkien tai sulaneen metallin
tunkeutuminen.
Jos vaatteessa on huppu, se on voitava irrottaa tai muulla tavoin varmistaa sen asento, kun sitä ei
käytetä.
Lisävaatteiden, kuten esiliinojen ja säärystimien, on yksin täytettävä samat suojaustasot ja vaatimukset
kuin vaatteiden.
Etuosan sulku on aina suljettava koko pituudeltaan käytön ajaksi. Taskujen on oltava valmistettu materiaaleista, joiden suojausominaisuudet ovat samat kuin vaatteen päämateriaalilla. Laajennetut suunnitteluvaatimukset ovat pakolliset suojaukselle sulaa metallia ja sulaa alumiinia vastaan (D–E). Esimerkiksi
kaikki taskut ja sulut on aina varustettava suojaläpällä.
Mikäli vaatteelle roiskuu vahingossa kemiallisia/syttyviä nesteitä tai sulaa metallia, henkilön on välittömästi poistuttava paikalta ja riisuttava vaatteet varovasti. Vaatteet eivät ehkä eliminoi kaikkia palovammariskejä. Toisen asteen palovamma saattaa aiheutua, jos käyttäjä on suorassa kosketuksessa
40–50°C:n lämmönlähteeseen yli 10 sekunnin ajan.
ISO 11611:2015 Suojavaatetus käytettäväksi hitsauksessa tai samanlaisissa prosesseissa,
joissa on vastaavat riskit
Tämä toinen versio korvaa version ISO 11611:2007, johon on tehty pieniä teknisiä muutoksia, jotka vaikuttavat suunnitteluun vaatteiden päällekkäisyyden, kulutuskestävyyden,
vuorausvaatimuksien ja muiden vaatimuksien osalta. ISO 11611 -sertifioidut vaatteet suojaavat käyttäjää kipinöiltä ja lyhyeltä kosketukselta tulen kanssa sekä vähentävät sähköiskun riskiä oltaessa lyhyessä tahattomassa kosketuksessa sähköjohtimien kanssa (enintään n. 100V
d.c. normaaleissa hitsausolosuhteissa). Suojapuvun on peitettävä vartalo kokonaan (ylä- ja alaruumis,
niska, käsivarret ranteisiin saakka ja sääret nilkkoihin saakka). Tämä voidaan saavuttaa valitsemalla
takki ja yhteensopivat housut tai kokopuku. Täydellisen suojauksen vuoksi on välttämätöntä lisätä pää-,
kasvo-, käsi- ja jalkasuojat sopivien suojavarusteiden muodossa. Vaatteiden ulkopuolisia laskoksia on
vältettävä, koska niihin voi kerääntyä sulaa metallia ja kipinöitä hitsauksen yhteydessä. Muista aina
valita sopiva koko. Jos hitsaaja altistuu suurelle määrälle kipinöitä ja liekkejä, voidaan valita vahvempi
puku, joka on suunniteltu tarjoamaan erityistä suojaa kehon tietyille alueille. On saatavilla myös lisäsuojavaatteita, kuten hihansuojuksia, esiliinoja ja säärystimiä. Jos käytetään esiliinaa, sen on peitettävä
vartalon etuosa vähintään sivusaumasta sivusaumaan. Lisäsuojavaatteiden on täytettävä tämän standardin vaatimuksen myös yksinään. Tässä standardissa määritellään kaksi luokkaa, joiden tehokkuusvaatimukset perustuvat hitsaustöille altistumiselle. Luokka yksi on alempi taso.
Luokka 1 Suojaus vähemmän vaarallisia hitsaustekniikoita ja vähemmän kipinöitä ja lämpösäteilyä aiheuttavia tilanteita vastaan.
Luokka 2 Suojaus tilanteilta, jotka aiheuttavat korkeamman tason / lisäriskin ja joissa altistuminen kipinöille ja lämpösäteilylle on suurempaa ja monimutkaisempaa. Esimerkkinä ovat manuaaliset hitsaustekniikat, jotka aiheuttavat raskaita roiske- ja pisaramuodostelmia.
EN 342:2017 Suojavaatteet kylmältä suojaukseen
Tämän standardin mukaiset vaatteet suojaavat kylmien ympäristöjen vaikutuksilta -5°C:n
lämpötilassa tai kylmemmässä. Pääominaisuus on lämpöeristys, joka on testattu kerroksien tehokkuuden, istuvuuden, laskeutuvuuden, peittävyyden ja muodon osalta. Vaatteiden yhdistelmän on oltava ihanteellinen maksimaalisen eristyksen tarjoamisen sijaan.
Jatkuva hien/kosteuden imeytyminen sisältä päin heikentää eristysominaisuuksia. Paras
valinta ovat joustavat ja säädettävät vaatteet, jotka on helppo riisua ja/tai joissa on
mahdollisuuksia termisen mukavuuden tasapainotukseen.

Tiheässä käytössä vaatteet voivat menettää eristyskykynsä pesun ja kulumisen seurauksena. Hyvin hoidetut vaatteet kuluvat vähemmän. Luokitus ja tiedot ovat näkyvillä kunkin vaatteet etiketissä.
a.

Lämpöeristys, Icler (m² * K/W)
Minimiarvon on oltava 0,265m²K/W. On myös mainittava, onko vaate tyyppiä B
	(asukokonaisuus alusvaatteiden kanssa), tyyppiä C (asukokonaisuus valmistajan
määrittämien alusvaatteiden kanssa) vai tyyppiä R (vakioasukokonaisuus).

Eristys

Muutokset
Henkilönsuojainten muuttaminen ei ole sallittua. Muutokset ovat toimittajan vastuulla. Onnettomuuden
yhteydessä ELIS ei ole vastuussa, jos joku muu kuin ELIS on muuttanut vaatteita.
Korjaaminen
Kaikki korjaukset on tehtävä Elisin antamien ohjeiden mukaisesti. Korjauksia saavat tehdä vain koulutetut työntekijät. Muut korjaukset/muutokset eivät ole sallittuja.

Liikkuva käyttäjä

Icler

Kevyt 115 W/m²

m² * K/W

Keskitaso 170 W/m²

Ilman virtausnopeus
0,4 m/s

3 m/s

0,4 m/s

3 m/s

8h

1h

8h

1h

8h

1h

8h

1h

0,265

3

-12

9

-3

-12

-28

-2

-16

0,310

-2

-18

6

-8

-18

-36

-7

-22

0,390

-9

-28

0

-16

-29

-49

-16

-33

0,470

-17

-38

-6

-24

-40

-60

-24

-43

0,540

-24

-45

-11

-30

-49

-71

-32

-52

0,620

-31

-55

-17

-38

-60

-84

-40

-61

b.

c.

Ilmanläpäisevyys, (mm/s); luokka 3 tarjoaa korkeimman suojauksen
AP > 100
luokka 1
5 < AP =100
luokka 2
AP < 5
luokka 3
Vedenläpäisevyys (WP)
Valinnainen. Jos tätä ei ole testattu, etiketissä lukee X.

Jos vaatteen eristys on mainittu suhteessa tyypin C alusvaatteisiin, tuotenumerot on mainittu kunkin
tuotteen kaupallisissa asiakirjoissa.
Huomaa: Mahdollinen altistuminen vedelle on harvinaista ja sitä pidetään rajoitettuna. Jos altistuminen
vedelle on suurta, käytetään standardia EN 343.
EN 14058:2017 Kylmiltä ympäristöiltä suojaavat vaatteet
Tämä koskee työskentelyä matalissa lämpötiloissa yli -5°C:n, pääasiassa sisätiloissa,
ellei toimittaja muuta mainitse. Tätä standardia käytetään, jos vesitiiviydelle tai ilmanläpäisevyydelle ei ole vaatimuksia. Jalkineet, käsineet ja päähineet eivät kuulu tähän
standardiin. Vaatteiden yhdistelmän on oltava ihanteellinen maksimaalisen eristyksen
tarjoamisen sijaan. Jatkuva hien tai kosteuden imeytyminen sisältä päin heikentää eristysominaisuuksia. Tiheässä käytössä vaatteet voivat menettää eristyskykynsä pesun ja kulumisen seurauksena. Hyvin hoidetut vaatteet kuluvat vähemmän.
Luokitus ja tiedot ovat näkyvillä kunkin vaatteen etiketissä:
a.

b.

Riskiarviointi
Riskiarviointi on työnantajan vastuulla. Se on suoritettava ennen kuin tehdään päätöksiä valittavista
suojavaatteista. Kaikki havaitut riskit on tarkistettava ja otettava huomioon.

Lämmönkestävyys, Rct (m² * K/W); luokka 4 tarjoaa korkeimman suojauksen
0,06 = < Rct <0,12 luokka 1
0,12 = < Rct <0,18 luokka 2
0,18 = < Rct <0,25 luokka 3
0,25 = < Rct
luokka 4
Ilmanläpäisevyys, AP (mm/s); luokka 3 tarjoaa korkeimman suojauksen.
Tämä luokitus on valinnainen.
100 < AP
luokka 1
5 < AP =100 luokka 2
AP < 5
luokka 3

Vaarattomuus
Vaatteen materiaalit tai komponentit eivät sisällä vaarallisia aineita tasolla, jonka tällä hetkellä tiedetään aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia käyttäjän terveydelle ennakoitavissa käyttötilanteissa.
Huolto
Oman turvallisuutesi vuoksi vaatteita saa puhdistaa vain teollisuuspesulassa.
Säännöllinen ja huolellinen huolto edistää vaatteiden kestävyyttä. Muista aina tyhjentää kaikki taskut
ja irrottaa polvipehmusteet ennen pesuun toimittamista.
Noudata omille tehtävillesi määritettyjä vaihtorutiineja. Säännöllinen huolto auttaa säilyttämään suojaustehon.
Puhdistus on suoritettava valmistajan ohjeiden ja teollisuuden standardoitujen pyykkiprosessien mukaisesti.
Säilytys
Työvaatteiden käyttöiän lisäämiseksi säilytä vaatteita kuivassa, hyvin ilmastoidussa ja puhtaassa paikassa, kun niitä ei käytetä. Käytetyt henkilönsuojaimet on palautettava vuokrayritykselle, joka kierrättää
ne työmaaprosessien mukaisesti.
Koon valinta
Käyttäjien on varmistettava, että he valitsevat oikeankokoiset työvaatteet. Henkilönsuojainvaatteiden
on mahdollistettava täydet kehon liikkeet, jos työtehtävissä ei mainita muita rajoituksia.
Kokotaulukko kertoo vaatteen koon, mutta myös siihen liittyvät vartalon mitat kolmen mitan perusteella:
(A) kokonaispituus
(B) rinnan leveys ja
(C) vyötärömitta.

Kehon yksilöllisiin mittoihin perustuvaa kokoa on
harkittava, jos vakiokoot eivät sovi käyttäjälle.
Vain ELIS saa suorittaa vaatteiden kokoon liittyviä
muutoksia, kuten housujen pituuden ja hihojen lyhentämistä. Housujen lahkeiden on oltava kenkien
päällä käytön aikana. Lahkeiden kääntämistä tai
aukkoja ei sallita. Vain toimittaja saa lyhentää housujen lahkeita.

Tämä dokumentti ja kaikki vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat saatavilla osoitteessa www.elis.com
Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan ja/tai sen valtuutettuun edustajaan:
Elis Supply & Design Center AB, Exportgatan 26, SE-422 46 Hisings Backa, Ruotsi, +46(0) 31 42 34 00
ELIS Elis Services, 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, Ranska

c.
Vedenläpäisyvastus, WP
	Valinnainen. Jos vaatteella on mainittu olevan vedenläpäisyvastus, materiaalin arvon
on oltava vähintään 8000 Pa.
d.
Vesihöyrynläpäisyvastus, Ret
	Jos vaatteella on mainittu olevan vesihöyrynläpäisyvastus, vaatteen arvon on oltava
alle 55m2.Pa/W.
e.

Johtuva tehokas lämpöeristys Icler
Valinnainen. Tämä mitta vaaditaan vain, kun lämmönkestävyys on suurempi kuin luokka 4.
Jos jokin yllä mainituista ominaisuuksista on merkitty X-merkillä, sitä ei ole testattu.

Koskee yleisesti seuraavia: ISO 11612/ISO11611/EN1149-5/IEC6148-2/EN13034:
Kuluminen, pesu ja/tai likaantuminen (öljy, liuotin, maali, hiilivety, petroli jne.) saattavat vaikuttaa suojausominaisuuksiin. Jos suojaominaisuuksien säilyttämiseen vaaditaan jonkinlaista hoitoa, se on suoritettava puhtaalle vaatteelle ja hoidon saa suorittaa vain toimittaja.
Toistuva, lyhyen ja tahattoman liekkikosketuksen jälkeen kangas saattaa reikiintyä. Tämä on normaali
seuraus.
Ilman happipitoisuuden lisääntyminen heikentää hitsaajan suojavaatteiden suojausta liekkejä vastaan
merkittävästi.
Toiminnallisista syistä ei ole aina mahdollista suojata käyttäjää sähköisen hitsauspiirin kaikilta latauksen
alaisilta osilta.
Sähköstaattisuutta hajottavat vaatteet eivät tarjoa suojaa sähköverkon jännitettä vastaan.
Suojavaatteita on käytettävä oikein. Vaatetta tai vaatteiden yhdistelmää on aina käytettävä suljettuna. Kaikki taskut on suljettava.
Housuja, hihattomia kokopukuja ja henkselihousuja on käytettävä yhdessä sellaisen takin tai paidan
kanssa, jolla on vastaava suojateho.
Hitsauksen aikana paitaa on käytettävä takin tavoin.
Vaatteet, joiden selässä on ilma-aukko, saattavat lisätä mukavuutta. Varo kuitenkin juuttumisriskiä.
Osittaista kehon lisäsuojausta voidaan tarvita erityyppisissä töissä.
Suojavaatteet eivät itsessään suojaa sähköiskulta. Jos on olemassa sähköiskun riski, suositellaan useita
kerroksia liekinkestäviä vaatteita.
Jos vaatteessa on silmukoita, niihin saa kiinnittää vain ATEX-sertifioituja lisävarusteita.
Koskee yleisesti kaikkia
Tässä vaatteessa käytetyt kankaat täyttävät eurooppalaisen normin EN ISO 13688:2013 vaatimukset
kutistuvuudesta (alle 3 % viiden pesukerran jälkeen).
Vaateyhdistelmä on valittava tarpeisiisi parhaiten sopivien ominaisuuksien ja suojatoimintojen perusteella.
Virheellinen käyttö saattaa vaarantaa turvallisuutesi.
Vaatteiden toimittaja ei ole vastuussa, jos vaatteita on käytetty väärin.
Turvallisuutta ei voida taata kaikissa olosuhteissa. Näiden varusteiden käyttäminen ei poista käyttäjän
velvollisuutta noudattaa turvallisuusohjeita.
Tarkista työvaatteet säännöllisesti, jotta erotat kulumisen merkit ja säilytät ihanteellisen suojauksen.
Vaatteiden käytön myötä suojaominaisuudet heikkenevät ja ajan myötä ne eivät enää tarjoa riittävää
suojausta.
Vaatteiden likaantuminen saattaa heikentää niiden tehokkuutta.
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