
Asmeninės apsaugos priemonės (AAP), apibrėžtos kaip II ir III kategorijos, atitinka AAP reglamentą (ES) 2016/425 
(panaikinantį AAP direktyvą 89/686/EB) ir yra patvirtintos notifikuotosios įstaigos 0403 „Suomijos profesinės sveikatos 
institutas“. Topeliuksenkatu 41b, 00250 Helsinkis, SUOMIJA.    

Ši naudotojo informacija yra susijusi su „Elis Design“ ir „Supply Chain Center“ AB 
„Elis Group“ sukurta ir pagaminta asmenine apsaugos įranga (PPE). Visos asmeni-
nės apsaugos priemonės (AAP), apibrėžtos kaip II arba III kategorijos, yra susijusios 
su šia naudotojo instrukcija ir atitinka AAP reglamentą (ES) 2016/425. Kiekvieno dra-
bužio etiketėse yra nuoroda į toliau aprašytus atitinkamus darniuosius standartus ir 
(arba) technines specifikacijas. AAP drabužiai neapsaugo galvos, rankų, akių ar 
pėdų. Norint apsaugoti šias kūno dalis, reikia užbaigti savo aprangą su suderina-
ma AAP. Šis dokumentas ir visos atitikties deklaracijos pateikiamos www.elis.com.  

EN 343:2003 + A1:2007 Apsauga nuo lietaus 
EN 343 sertifikuoti produktai apsaugo nuo lietaus ir oro sąlygų. Atsparumas vandeniui 
nurodytas kartu su vandens garų varžos pagrindinėmis savybėmis, kurios bandomos 
ant audinio ir detalių su siūlėmis. Bandymų vertės verčiamos į apsauginę klasę (1-3), 
kur 3 klasė yra aukščiausia. Žemiau pateikiamas riboto naudojimo laiko (RET) klasifikavi-
mas pagal darbo aplinkos temperatūrą; 

Darbo aplinkos temperatūra 25°C 20°C 15°C 10°C 5°C

Dėvėjimo laikas (min) 60 75 100 240 -

Kiekvieno drabužio etiketėje CE ženklas nurodo vandeniui atsparų įvertinimą (X) ir gebėjimą perduoti 
drėgmę iš kūno (Y). 

X – Atsparumas vandens įsiskverbimui
Y – atsparumas vandens garams  

Apsauginiai drabužiai nuo lietaus paprastai yra išorinis drabužių ansamblio apvalkalas. Kai naudojami 
kartu su kitais drabužių sluoksniais, kurie saugo drėgmę, šiuo atžvilgiu jie yra ne tokie veiksmingi ir jų turi 
būti vengiama. 

EN 14404:2004 + A1:2010 Kelių apsaugos priemonės darbui klūpinčioje padėtyje
Visiems darbams klūpint rekomenduojama naudoti kelių apsaugą. Kelių apsauga vieno-
dai paskirsto jėgas ir neleidžia smulkiems kietiems daiktams ant žemės sukelti traumų. Jo-
kia apsauga negali visapusiškai apsaugoti nuo traumų. Pašalinus kelių apsaugą, drabužis 
nebeturi jokios apsaugos. Bet koks kelių apsaugos užteršimas arba modifikavimas gali 
sumažinti apsauginį efektyvumą. Jei kelių apsauga praduriama, įtrūksta 

arba kai sumažėja jos elastingumas, ją reikia pakeisti nauja. Jei taip nėra, pasirinkite 
kitą dydį arba gaukite individualų dydį. 
Drabužiai yra sertifikuoti ir suprojektuoti kartu su GEX 240 „Eurotex“ kelių apsauga (dy-
dis 245 x 145 mm). Sertifikavimas gali būti tik derinant šias konkrečias kelių apsaugas 
ir ELIS kelnes. 
Klasifikacija; 2 tipas (putų plastiko paminkštinimo medžiaga, skirta kišenes pritvirtinti 
prie kelnių kojų) ir 1 lygis (kelių apsaugos priemonės, tinkamos naudoti ant lygaus arba 
neplokščio grindų paviršių ir užtikrinti apsaugą nuo prasiskverbimo mažiausiai (100 + -5) 
N jėga). Būtinai visada tinkamai įstatykite kelių apsaugos priemones. Žr. teisingos pa-
dėties nurodymus; Išorinė pusė turi būti išorėje, o perforuota pusė turi būti kelių pusėje.

Prieš duodant drabužį į skalbyklą, būtinai išimkite kelių apsaugą ir ištuštinkite kišenes.  

EN 1149-5:2018 Apsauginė apranga su elektrostatinėmis savybėmis
Šis standarto leidimas pakeičia standartą EN 1149-5:2008. EN 1149-5 nustato medžiagų 
ir dizaino reikalavimus, taikomus elektrostatinį krūvį išsklaidantiems apsauginiams drabu-
žiams, naudojamiems kaip visos įžemintos sistemos dalis, ir atsparumui, mažesniam nei 
108 Ω. Apsauginiai drabužiai skirti naudoti 1, 2, 20, 21 ir 22 zonose (nurodytos EN 60079-10-
1; sprogių dujų atmosferos ir -2 degių dulkių zonų, kur mažiausia užsiliepsnojimo energija 

sprogioje atmosferoje yra ne mažesnė kaip 0,016 m, klasifikavimas. Elektrostatinį krūvį išsklaidantys dra-
bužiai neturi būti naudojami deguonies prisotintoje aplinkoje arba 0 zonoje (pagal EN 60079-10-2) be 
išankstinio atsakingo saugos inžinieriaus sutikimo. Jų tikslas – išvengti netyčinės iškrovos potencialiai spro-
gioje aplinkoje, o ne sukelti gaisrą. Drabužiai, sertifikuoti kaip EN1149-5, įprastai naudojant, įskaitant visus 
judesius, turi visiškai uždengti visas neatitinkančias medžiagas /drabužius, kad nebūtų pažeista įžeminta 
sistema. Dėl tos pačios priežasties nenusivilkite elektrostatinės iškrovos apsauginių drabužių deguonimi 
prisotintoje, degioje ar sprogioje aplinkoje arba dirbdami su potencialiai sprogstamomis medžiagomis. 

Gaubtus, kuriuose yra iškrovą neišsklaidančių medžiagų, kurios yra matomos, kai yra nešiojamos, galima 
nusiimti arba laikyti šalia drabužių. Dirbant rizikos zonose, negalima atidaryti kilpų tvirtinimo įtaisų. Valyti 
reikia pagal gamintojo nurodymus; tik standartiniais pramoniniais skalbimo procesais. 

Pastaba: šis standartas netaikomas apsaugai nuo aukštos įtampos, todėl reikia atsižvelgti į IEC 61482-2.

IEC 61482-2:2009 Apsauga nuo elektros lanko šiluminio pavojaus  
Standartas nustato reikalavimus ir bandymo metodus, taikomus tiek audiniams, tiek dra-
bužiams, naudojamiems darbuotojams apsaugoti nuo netyčinio elektros lanko keliamo 
pavojaus.  Apsauga vertinama remiantis bendrosiomis savybėmis, o svarbiausias yra at-
sparumas šiluminiams lankams. Sertifikuotas drabužis buvo išbandytas tiek kaip paruoštas 
drabužis, tiek visi audiniai atskirai. Apsauga apskaičiuojama remiantis tuo, kad, atsitiktinai 

palietus elektrinį lanką, naudotojui gali būti antrojo laipsnio nudegimas. Šis standartas neapima elektros 
smūgio pavojų, triukšmo, UV spindulių, šilumos slėgio, karštos alyvos arba fizinio ir psichinio šoko dėl 
toksinių poveikių. Standartas neapima galvos, rankų ir kojų apsaugos. 

Nenaudokite drabužių po apsauginiu kostiumu, pvz., apatiniais drabužiais, pagamintais iš poliamido, 
poliesterio ar akrilo pluošto (arba kitų sintetinių pluoštų), nes veikiami lanko jie išsilydys. Nors drabužis 
yra skirtas apsaugai nuo liepsnos, jo užterštumas gali sumažinti apsauginę funkciją nuo elektros lanko 
poveikio. Todėl drabužius reikia nuvalyti, kai jie yra nešvarūs. Niekada nenaudokite drabužių, kurie buvo 
pažeisti elektros lanko ankstesnio naudojimo metu!  
Yra du patvirtinti tarptautiniai bandymų metodai. Priklausomai nuo poreikio, naudotojas turi nurodyti 
bent vieną bandymo metodą. Apsauginiai drabužiai priskiriami 1 klasei (4 kA) arba 2 klasei (7 kA), kur 2 
klasė rodo didesnį lankinį šiluminį atsparumą. 
Antrasis bandymo metodas yra „Atviro lanko bandymas“. Šiluminė varža pateikiama kaip lanko  šilumi-
nės galios vertė (ATPV) arba  energijos pertraukimo slenksčio (EBT) vertė, išreikšta Cal/cm². Kuo didesnė 
ATPV arba EBT vertė, tuo geresnė šiluminė apsauga. 
Kai drabužis susideda iš kelių medžiagų, drabužio etiketėje nurodomas mažiausias lanko įvertinimas. 

EN 13034:2005 + A1:2009 Apsauginiai drabužiai nuo ribotų skystų cheminių medžiagų, 
6 tipas [PB] 
Apsauginiai drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo nedidelių skystų chemikalų purslų. 6 
tipo paskirtis – apsisaugoti nuo galimų nedidelių purslų, skystų aerozolių kiekių ar mažo 
tūrio purslų. Užteršimas nuo purslų po tiesioginio kontakto su dideliu kiekiu arba paspaudus 
AAP į skystus chemikalus nepatenka į šio standarto apsaugos sistemą. Apsauginis drabužis 

turi būti naudojamas su tinkamais batais ir (arba) papildomomis apsaugos priemonėmis. 
Savybės skirtos užkirsti kelią cheminių medžiagų prasiskverbimui ir užtikrinti „nuplovimo“ funkciją, jei 
drabužis liečiasi su cheminiais skysčiais. Apranga su [PB] daline kūno apsauga „6 tipas“ gali būti nau-
dojama atskirai arba kartu su kitais drabužiais. Norint pasiekti geriausią apsaugą, naudokite visą kūną 
dengiančius drabužius; Viso kūno kostiumas arba 2 dalių kostiumas, kiekvienas yra sertifikuotas pagal EN 
13034. [PB] 6 tipo drabužiai nebuvo išbandyti kaip pilnas kostiumas. Reikia atsižvelgti į rizikos įvertinimą, 
kad būtų galima parinkti tinkamą apsauginį drabužį.  

Svarbu: Siekiant užtikrinti, kad naudotojas visuomet turėtų pakankamai informacijos apie atskirų dra-
bužių audinio savybes, kiekvienoje drabužių etiketėje aprašomi cheminių medžiagų pavadinimai ir 
apytikslė sudedamųjų dalių koncentracija, įskaitant skysčių atstūmimo ir įsiskverbimo veiksmingumo 
lygius. 
Surinks kolekciją, mes rekomenduojame atlikti būklės testą, esant tikroms rizikingoms medžiagoms. 
Naudotojų saugai reikia laikytis valymo procedūrų ir pakartotinio dangos uždėjimo. Pakartotinis dangos 
uždėjimas visada turi būti atliekamas su švariu drabužiu, prieš pristatant jį naudotojui, ir jį gali atlikti tik 
drabužių rangovas. Atsitiktinai susilietus su skystomis cheminėmis medžiagomis, naudotojas privalo ne-
delsdamas išeiti iš darbo vietos ir nusivilkti drabužius, kad galėtų kontroliuoti žalą.

EN ISO 20471:2013 Didelio matomumo dra-
bužiai. Bandymo metodai ir reikalavimai
Šis standartas nustato reikalavimus, kelia-
mus didelio matomumo drabužiams, kurie 
vizualiai signalizuoja apie naudotojo buvimą 
dienos šviesoje ir apšviestoje priekinių žibintų 

šviesoje. Didelio matomumo drabužiai yra patvirtinti 3 kla-
sių; 3 klasė pasižymi aukščiausiu matomumo lygiu. Aukštes-
nę klasę galima pasiekti derinant drabužius.

Klasės grindžiamos mažiausiu matomu paviršiaus plotu (m²) 
fluorescenciniam audiniui ir šviesą atspindinčių juostų plotui;  

1 klasė 2 klasė 3 klasė

Fluorescencinė medžiaga 0,14 m² 0,50 m² 0,80 m²

Šviesą atspindinčios juostos 0,10 m² 0,13 m² 0,20 m²

Drabužių ženklinimas rodo, kokią apsauginę klasę turi drabužis, ir drabužių numatomą tarnavimo laiką. 
Audiniai ir šviesos atspindžiai buvo plauti laboratorijoje, siekiant nustatyti maksimalų skalbimų skaičių, 
kol dar užtikrinamos apsauginės savybės. Laboratoriniuose tyrimuose neatsižvelgiama į visus nusidė-
vėjimo ir nusidėvėjimo aspektus, veiksnius, kurie turės įtakos drabužių tarnavimo laikui (naudojimas, 
darbo aplinka, drabužių priežiūra ir kt.). Jei drabužiai yra sutepti, apsauginės savybės sumažėja. Regu-
liarus drabužių keitimas neleis nešvarumams patekti į medžiagas ir padidins drabužių tarnavimo laiką.   

ISO 11612:2015 Apsauginė apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos 
Standartas, taikomas apsauginiams drabužiams, turintiems ribotas liepsnos plitimo savy-
bes, kur vartotojas gali būti veikiamas spinduliuotės, konvekcinės ar kontaktinės šilumos ir 
išlydyto metalo purslų. Šis trečiasis standarto leidimas pakeičia ISO 11612:2008  ir nežymiai 
jį koreguoja, pvz., jame yra išlyga dėl drabužių persidengimo ir reikalavimai dėl ploto, kurį 
dengia apsauginis kostiumas. Visiškai apsaugai būtina apsaugoti galvą, rankas ir kojas. 

Kai kuriose darbo aplinkose reikia naudoti atitinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Standar-
te pateikiami minimalūs eksploataciniai reikalavimai, suskirstyti į keturis eksploatacinių charakteristikų 
lygius (1-4), kur 1 nurodo mažos rizikos poveikį, o 4 – riziką esant ekstremaliam poveikiui. Žymėjimas rodo 
apsaugos lygį pagal kodų raides ir skaičius. Pateikiamas apsaugos lygis yra rizikos vertinimo rezultatas. 

Kodas/našumas:
• A1/A2 Ribotas rėmo pasiskirstymas Paviršinis uždegimas (A1) yra privalomas)/ krašto uždegimas (A2)
• B1-B3 Konvekcinis karštis
• C1-C4 Spinduliavimo karštis
• D1-D3 Išlydyto aliuminio purslai
• E1-E3 Išlydyto geležies purslai
• F1-F3 Kontaktinis karštis

Drabužis turi visiškai uždengti viršutinę ir apatinę liemens dalį, kaklą, rankas prie riešo ir kojas iki kulkšnies. 
Kelnės turi persidengti su avalyne, o persidengimas turi būti išlaikytas vaikščiojant ir šliaužiant. Dviejų 
dalių kostiumui; persidengimas tarp striukės ir kelnių turi išlikti, kai naudotojas visiškai pakelia rankas virš 
galvos, o tada lenkiasi, kol pirštai paliečia žemę. Greitai atlaisvinantys tvirtinimo elementai leidžia len-
gvai nuimti drabužius ekstremaliosios situacijos atveju. 
Mūvint pirštines, turi būti persidengimas tarp rankovių ir pirštinių. Persidengimas turi išlikti visose darbo 
padėtyse ir taip, kad būtų išvengta drabužių įtraukimo į judančias mechanizmų dalis, liepsnos arba 
išlydyto metalo patekimo. 
Drabužiams su gaubtais turi būti įmanoma juos nuimti arba kitu būdu, kad būtų apsaugota gaubto 
padėtis, kai jis nenaudojamas.
Papildomi drabužiai, tokie kaip prijuostės ir getrai, turi atitikti apsauginius lygius ir reikalavimus kaip ir 
drabužiai. 
Naudojimo metu priekinis užsegimas visada turi būti užsegtas. Uždengtos kišenės turi būti pagamintos 
iš medžiagų, turinčių tokias pačias apsaugines charakteristikas kaip ir pagrindinių drabužių audinys. Pri-
valomi projektavimo reikalavimai yra privalomi apsaugai nuo išlydyto metalo ir išlydyto aliuminio (D-E), 
pvz., ant visų kišenių ir užsegimų visada turi būti uždengtas dangtelis. 
Atsitiktinio cheminio/degiojo skysčio purslų arba išlydyto metalo purslų ant drabužio atveju asmuo turė-
tų nedelsdamas atsargiai nusiimti drabužius. Drabužiai negali pašalinti visų nudegimų pavojų. Antrojo 
laipsnio odos nudegimas gali pasireikšti, jei naudotojas ilgiau nei 10 sekundžių tiesiogiai kontaktavo su 
40-50 °C šilumos šaltiniu.

ISO 11611:2015 Apsauginė apranga, naudojama suvirinimo ar panašiose procedūrose 
su atitinkama rizika
Šis 2-asis leidimas pakeičia ISO 11611:2007 versiją, kuri buvo techniškai peržiūrėta su nedi-
deliais pakeitimais, turinčiais įtakos drabužių persidengimui, plyšimo stiprumui, pamušalo 
ir kt. reikalavimams. ISO 11611 sertifikuoti drabužiai apsaugo naudotoją nuo kibirkščių, 
trumpo sąlyčio su ugnimi ir sumažina elektros smūgio riziką nuo trumpo atsitiktinio kontakto 

su elektros laidais (iki maždaug 100 V DC normaliomis suvirinimo sąlygomis). Apsauginis kostiumas turi 
visiškai uždengti kūną (viršutinę ir apatinę liemens dalį, kaklą, rankas prie riešo ir kojų iki kulkšnių). Tai 
pasieksite pasirinkdami striukę ir atitinkamas kelnes arba kombinezoną. Siekiant visiško saugumo, būtina 
apsaugoti galvą, veidą, rankas ir kojas su tinkamomis apsaugos priemonėmis. Reikia vengti drabužių 
išorės klosčių, nes jose gali įstrigti lydyto metalo purslai ir suvirinimo kibirkštys. Visada naudokite tinkamą 
dydį. Atsižvelgiant į suvirintoją veikiantį kibirkščių ir liepsnos poveikį, gali būti pasirinktas stipresnis kos-
tiumas, skirtas papildomai apsaugai konkrečiose kūno vietose. Taip pat siūlomi papildomi apsauginiai 
drabužiai, pavyzdžiui, rankovių danga, prijuostė ir getrai. Naudojant prijuostę, priekinė dalis uždengti 
visą kūną bent nuo šoninės siūlės iki kitos šoninės siūlės. Papildomi apsauginiai drabužiai turi atitikti šio 
standarto reikalavimus. Šis standartas nurodo dvi klases, kurių eksploatacinių savybių reikalavimai yra 
susiję su suvirinimo veiklos poveikiu ir viena klasė yra žemesnio lygio. 
1 klasė. Apsauga nuo mažiau pavojingų suvirinimo būdų ir situacijų, kurios sukelia mažesnį kibirkščių ir 
šilumos spinduliuotės lygį. 
2 klasė. Apsauga situacijose, sukeliančiose didesnę/papildomą riziką, kai kibirkščių ir šilumos spindu-
liuotės poveikis yra didesnis ir sudėtingesnis. Pavyzdžiui, rankiniai suvirinimo būdai, dėl kurių susidaro 
daug purslų ir lašų.

EN 342:2017 Apsauginė apranga nuo šalčio 
Šis standartas skirtas apsaugai nuo šaltos aplinkos poveikio, -5 °C arba šaltesnės. Šilumi-
nė izoliacija yra pagrindinė savybė, ir ji yra išbandyta siekiant patikrinti sluoksnių poveikį, 
uždengimą, klosčių susidarymą, gaminio tikimą ir formą. Drabužių komplektas turi būti 
optimalus, o ne suteikti maksimalią izoliaciją. Nuolatinis prakaitas/drėgmės absorbcija iš 
vidaus sumažina izoliacines savybes. Geriausias pasirinkimas yra lankstūs ir reguliuojami 
drabužiai, kuriuos, arba kurių dalį galima nusivilkti ir (arba) derinti tarpusavyje ir taip suba-
lansuoti šilumos komfortą. 



Dažnai naudojami drabužiai gali prarasti izoliacijos savybes dėl skalbimo ir nusidėvėjimo. Šiuo atžvil-
giu ilgiau savybes išlaiko gerai prižiūrimi drabužiai. Klasifikavimas ir informacija nurodyti kiekviename 
drabužio ženkle;

a. Šiluminė izoliacija, Icler  (m² * K/W) 
 Minimali vertė – 0,265 m²k/W. Taip pat išreiškiamas, jei yra B tipo 
  (komplektas su apatiniais drabužiais), C tipas (komplektas su gamintojo nurodytais 

apatiniais drabužiais) arba R tipo (standartinis komplektas) 

Izoliacija

  Icler 

m² * K/W

Vartotojo judėjimas

Šviesa 115 W/m² Vidutiniškai 170 W/m²

Oro greitis

0,4 m/s 3 m/s 0,4 m/s 3 m/s

8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h

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. Oro pralaidumas, (mm/s); 3 klasė užtikrina aukščiausią apsaugą
 AP > 100 1 klasė
 5 < AP =100  2 klasė
 AP < 5 3 klasė 
c. Vandens prasiskverbimas (WP) 
 Neprivaloma, jei nebuvo išbandytas, etiketėje turi būti pakeistas X. 

Jei drabužio izoliacija yra susijusi su C tipo apatiniais drabužiais, šie gaminių numeriai yra nurodomi 
kiekvieno produkto komerciniuose dokumentuose. 
Pastaba: Galimas poveikis vandeniui retas ir laikomas ribotu. Jei yra didelis vandens poveikis, taikomas 
EN 343.
  

EN 14058:2017 Apranga, skirta apsaugoti nuo vėsios aplinkos  
Taikoma darbui esant žemai temperatūrai, žemiau -5 °C, ir daugiausia patalpose, ne-
bent tiekėjas nurodo kitaip. Taikoma, kai nėra jokių reikalavimų vandeniui nelaidiems ar 
orui pralaidiems drabužiams. Avalynė, pirštinės ir galvos apdangalai neįtraukti.  Drabu-
žių komplektas turi būti optimalus, o ne suteikti maksimalią izoliaciją. Nuolatinis prakaitas 
arba drėgmės sugėrimas iš vidaus sumažina izoliacijos savybes.  Nedažnai naudojami 

drabužiai gali prarasti izoliacijos savybes dėl skalbimo ir nusidėvėjimo. Šiuo atžvilgiu ilgiau savybes išlaiko 
gerai prižiūrimi drabužiai.
Klasifikacijos ir informacija, reikalinga kiekvienam drabužių ženklui;

a. Šiluminė varža, Rct (m² * K/W); 4 klasė užtikrina aukščiausią apsaugą
 0,06 = < Rct <0,12 1 Šiluminė izoliacija
 0,12 = < Rct <0,18 2 Šiluminė izoliacija 
 0,18 = < Rct <0,25 3 Šiluminė izoliacija 
 0,25 = < Rct           4 Šiluminė izoliacija 

b. Oro pralaidumas, AP (mm/s); 3 klasė užtikrina aukščiausią apsaugą. 
 Ši klasifikacija neprivaloma.   
 100 < AP      1 klasė
 5 < AP =100 2 klasė
 AP < 5          3 klasė

c. Atsparumas vandens prasiskverbimui, WP 
  Neprivaloma, jei ant drabužio nurodytas atsparumas vandens prasiskverbimui, minimali 

medžiagos vertė turi būti ne mažesnė kaip 8000 Pa. 

d. Atsparumas vandens garams, Ret

  nurodoma, kad drabužis yra atsparus vandens garų prasiskverbimui, turi būti mažesnis 
nei 55 m². 

e. Atstojamoji efektyvi šiluminė izoliacija Icler

 Neprivaloma, ir tik kai šiluminis atsparumas didesnis nei 4 klasė, ši priemonė yra reikalinga.      
 Jei žymėjime yra nurodyta X, tai reiškia, kad gaminys nebuvo išbandytas.

 
Bendrieji  ISO 11612/ISO11611/EN1149-5/IEC6148-2/EN13034:     
Apsaugines savybes gali pabloginti nusidėvėjimas, plovimas ir (arba) užterštumas (aliejus, tirpikliai, da-
žai, angliavandeniliai, benzinas ir kt.). Kai norint, kad būtų išlaikytos apsauginės savybės, reikia atlikti tam 
tikrą apdorojimą, jis atliekamas tik su švariu drabužiu ir tik tiekėjo. 
Po pakartotinio, trumpo ir atsitiktinio sąlyčio su liepsna, audinys gali būti pradurtas ir tai yra normali tokio 
poveikio pasekmė. 
Padidėjęs deguonies kiekis ore žymiai sumažina apsauginių drabužių apsaugą nuo liepsnos.
Dėl eksploatacinių priežasčių ne visada įmanoma apsaugoti visas kūno dalis galinčią paveikti elektrinės 
suvirinimo grandinės iškrovą.   
Elektrostatinį krūvį išsklaidantis drabužis neapsaugo nuo elektros tinklo įtampos.  
Apsauginiai drabužiai turi būti dėvimi teisingai.  Drabužiai arba drabužių derinys visada turi būti dėvimas 
užsegtas. Visos kišenės turi būti užsegtos. 
Kelnės, berankoviai kombinezonai ir kombinezonai su prijuoste ir kelnėmis turi būti dėvimi kartu su švarku 
ar marškiniais, turinčiais vienodą apsaugą. 
Suvirinant marškinius reikia dėvėti kaip švarką. 
Drabužiai su ventiliacija ant nugaros gali padidinti komfortą, tačiau reikia saugotis pavojaus įsipainioti. 
Įvairiems darbams gali būti reikalingos papildomos dalinės kūno apsaugos priemonės.
Apsauginiai drabužiai savaime neapsaugo nuo elektros smūgio. Jei kyla pavojus, rekomenduojama 
naudoti kelių sluoksnių antipireninius drabužius.   
Kai drabužis turi kilpų, jos turi būti naudojamos tik ATEX sertifikuotiems priedams pritvirtinti. 

Bendra visiems
Šiame drabužyje naudojamas audinys atitinka Europos standartą EN ISO 13688:2013 dėl susitraukimo 
(mažiau nei 3% po 5 skalbimo ciklų).  
Drabužių komplektas pasirenkamas pagal jūsų poreikius geriausiai atitinkančias apsaugines savybes.
Netinkamas naudojimas gali kelti pavojų jūsų saugumui. 
Drabužių tiekėjas niekada neatsako už netinkamą drabužių naudojimą.  
Sauga negali būti užtikrinta visomis aplinkybėmis.  Naudojant šią įrangą, naudotojas turi laikytis saugos 
taisyklių.
Reguliariai tikrinkite darbo drabužius, jų nusidėvėjimą, kad išlaikytumėte optimalią apsaugą.
Panaudojus drabužius, apsauginės savybės blogėja, o laikui bėgant negali toliau tinkamai apsaugoti. 
Jei drabužis yra nešvarus, gali sumažėti jo apsauga. 

Rizikos vertinimas
Už rizikos vertinimą atsako tik darbdavys. Jis turi būti atliekamas prieš priimant sprendimą, kokius drabu-
žius dėvėti. Turi būti įvertinamos visos nustatytos rizikos ir į jas atsižvelgiama.

Pakeitimai
AAP pakeitimai neleidžiami. Už pakeitimus atsako tiekėjas. Nelaimingo atsitikimo atveju „ELIS“ neatsa-
ko, jei drabužį pakeitė kiti asmenys.

Remontas ir tisymas
Visi remonto darbai turi būti atliekami pagal „Elis“ duotus nurodymus ir juos turi atlikti apmokytas perso-
nalas. Neleidžiama atlikti jokių kitų taisymų/keitimų.

Nekenksmingumas
Drabužio medžiagose ar sudėtinėse dalyse nėra kenksmingų medžiagų tokiais lygiais, kurie šiuo metu 
yra žinomi kaip turintys neigiamą poveikį vartotojo sveikatai numatytomis naudojimo aplinkybėmis.

Priežiūra 
Jūsų saugumui drabužiai turėtų būti skalbiami tik pramoniniu būdu. 
Reguliarus ir kruopštus techninis aptarnavimas padeda ilgiau dėvėti drabužius. Būtinai ištuštinkite visas 
kišenes ir išimkite kelių apsaugą prieš skalbdami. 
Vadovaukitės savo veiklos rūšimis ir dėvėkite tinkamas apsaugos priemones. Nuolatinė priežiūra pade-
da ilgiau išsaugoti apsaugą. 
Valymas turi būti atliekamas pagal gamintojo nurodymus ir standartizuotus pramoninio skalbimo pro-
cesus.

Laikymas
Jei norite pratęsti darbo drabužių tarnavimo laiką, laikykite juos sausoje, gerai vėdinamoje ir švarioje 
vietoje, kai jie nenaudojami. Naudotos AAP turi būti grąžintos nuomos bendrovei, kuri jas perdirba pa-
gal toje teritorijoje taikomas procedūras. 

Dydžiai
Naudotojas turi pasirūpinti, kad pasirinktų tinkamą darbo drabužių dydį. AAP drabužis turi leisti judėti 
visam kūnui, jei darbo veikloje nėra jokių kitų apribojimų.  
Dydžio piktograma nurodo drabužio dydį, bet taip pat ir susijusius kūno matmenis, pagrįstus trimis ma-
tavimais: 

(A) ūgis;
(B) krūtinės apimtis ir 
(C) juosmens apimtis. 

 
Jei standartinio dydžio drabužis naudotojui netinka, 
dydis turi būti parinktas pagal individualius kūno 
matmenis. Didelio dydžio drabužių pakeitimus, pa-
vyzdžiui kelnių ilgio ir rankovių sutrumpinimą, turi at-
likti „ELIS“. Naudojimo metu kelnių ilgis turi uždengti 
batus, paraitoti kelnių negalima. Jei reikia sutrum-
pinti kelnes, tai atlieka tiekėjas. 

Šis dokumentas ir visos atitikties deklaracijos pateikiamos www.elis.com.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją ir (arba) jo įgaliotąjį atstovą:
Elis Supply & Design Center AB, Exportgatan 26, SE-422 46 Hisings Backa, Švedija. +46(0) 31 42 34 00. 
ELIS Elis Services, 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, Prancūzija.
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