FISA TEHNICA
Costum de ploaie de protective pentru riscuri minime , categoria I
BONN art. 3040
Domeniu de utilizare:
Echipament individual de protecţie de concepţie simplă utilizat împotriva intemperiilor sau a stropirilor cu lichide (apă) şi a
agresiunilor mecanice superficiale de mică intensitate - abraziune, agăţare, utilizată în medii normale, fără atmosferă potenţial
explozivă.
Performante:
Echipamentul de protectie este proiectat astfel incat sa respecte prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului
European si al Consiliului si cerintele esentiale de securitate si cerintele esentiale de securitate si sanantate corespunzatoare
domeniului de utilizare preconizat.Declaratia de conformitate UE poate fi accesata la: https://magazin.renania.ro/
Norme tehnice de referinta:
SR EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale
Construcţie generală:
Haină cu glugă nedetaşabilă cu şnur de ajustare introdus în tiv (pliata in
gluga); spatele are la partea superioară doua orificii pentru aerisire
acoperite cu o platcă; sistem de închidere cu fermoar; două buzunare
aplicate, acoperite cu clape.
Pantalon în talie, cu elastic, fără cusături laterale; la terminaţie cu tiv şi
butoni de ajustare pe picior. . Îmbinările sunt realizate prin cusături
termosudate la interior.
Material: tesatura poliester 170T + membrana PVC (fas)
Lungime jacheta: 75-80 cm
Culori: galben, kaki, bleumarin
Marimi: M,L,XL,XXL,XXXL
Instrucţiuni de utilizare:
• Produsul curat se îmbracă peste un subvestimentar (lenjerie de corp de vară sau de iarnă, pe cât posibil din fibre naturale) şi se
încheie.
• După fiecare utilizare, se verifică ca produsul să nu prezinte înţepături/agăţări, se curăţă conform instrcuţiunilor şi se
depozitează pană la următoarea utilizare în locuri ferite de surse de căldură sau radiaţii solare.
• Dacă articolul se utilizează la temperaturi de peste 25 °C, pentru a se evita supraîncălzirea utilizatorului se recomandă lucrul în
reprize, în pauze articolul se poate descheia pentru aerisire.
• Se va evita contactul cu surse de caldura de peste 40°C.
Intretinere:
Curatarea se face cu o carpa inmuiată in solutie de apa cu detergenti universali, dupa care se clateşte cu apa curata. Nu se calca,
interzisa folosirea inalbitorilor, interzisa uscarea in tambur, interzisa curatarea chimica.
Marcare:
Eticheta permanentă a produsului contine: codul, mărimea, marcajul CE, compozitia tesaturii, dimensiunile corpului operatorului
(circumferinta: torace, talie, inaltime) pictograme reprezentand instructiunile de intretinere.
Ambalare:
Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care includ instructiuni de utilizare.
Depozitare:
Se depoziteaza in spatii inchise, in ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeala si de razele directe ale soarelui, la
temperaturi cuprinse intre +10 ÷ 25°

