
Този продукт принадлежи към личните предпазни средства (ЛПС), определени в Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/425 и специфичния регламент. Класифициран е  само за 
минимални рискове. Стандарти: EN ISO 13688: 2013. Защитно облекло. Общи изисквания. "; EN 530: 2010. 
Устойчивост на износване на материали за защитно облекло. Методи за изпитване."; Вътрешна техническа 
спецификация на производителя: RS22301: 2018, RS22101: 2019, RS22302: 2018, RS22102: 2019.
Продукт / описание: Защитно облекло. Подробни характеристики на продукта са достъпни на rawpol.com
Употреба по предназначение: Този продукт е лично защитно средство, предназначено да предпазва 
потребителите от ниски опасности, като например: повърхностни механични наранявания, които не 
изискват медицинска помощ, например драскотини в резултат на удряне на фиксирани препятствия или в 
резултат на градинарство; конфликт с по-малко ефективни почистващи агенти или продължителен контакт 
с вода; контакт с горещи повърхности с температура не по-висока от 50 ° С (времето на излагане на 
контакт с горещи повърхности по време на изпитването е / 30 секунди); атмосферни фактори, които те не 
са от екстремно естество, т.е. валежи (напр. дъжд, сняг), мъгла и висока влажност. Нивото на защита е 
получено на базата на тестове, проведени в съответствие с условията, описани в стандартите / 
спецификациите, за които се прилагат. Продуктът осигурява защита срещу гореспоменатите рискове и е 
предназначен за употреба в  развъдни ферми, в които се срещат. Винаги провеждайте оценка на риска във 
вашата работна среда, за да проверите дали продуктът осигурява защита срещу всички опасности в тази 
среда. Защитното облекло трябва да се носи съгласно препоръките в таблицата по-долу. Препоръчва се 
максимално продължително време на носене за цялостно облекло, състоящо се от яке и панталон без 
подплата.

Температура на работната среда - С
Максимално време на носене в min

25

60 75 100 150 180

20 15 10 5

Таблицата се отнася за средно физиологично натоварване от M=150 W/m , стандартен потребител, при 
50% относителна влажност и скорост на вятъра = 0,5 m / s Когато има ефективни вентилационни отвори и / 
или прекъсвания, износването може да се удължи. 
Oграничения: Не използвайте продукта в противоречие с предназначението му, препоръките на 
ръководството, в условия на среден и висок риск (за които е подходящо използването на лични предпазни 
средства от категория II и III) и когато видът на извършената работа е свързана с риска от уловяне на 
продукта от  движещи се обекти, например движещи се части на машината, представлява риск за здравето 
или безопасността.

Употреба и поддръжка: Личната отговорност на потребителя е да гарантира функцията за безопасност на 
продукта.Продуктът е предназначен за обличане. Сложете продукта. Ако продуктът има ципове, копчета 
или връзки те трябва да се закопчаят или завържат. Уверете се, че продуктът приляга удобно и позволява 
свобода на движение (направете  всички видове корекции, ако има такива). За да премахнете продукта, 
първо развървете / разкопчайте всички предварително закопчани/завързани елементи  ако има такива. Ако 
продуктът се носи заедно с други лични предпазни средства, трябва да се внимавате и да се уверите, че 
комбинираните защитни функции са гарантирани в зависимост от предвидената употреба. Във всеки 
случай изискванията имат предимство. Преди употреба, потребителят трябва да провери на свой риск, че 
продуктът е подходящ за предвидените работни зони, окомплектован, здрав и всички защитни функции са 
гарантирани. Трябва да се провери за повреди, които биха могли да имат отрицателен ефект върху 
защитната функция (напр. пукнатини, дупки, изтъркани шевове, закрепващи елементи, ожулвания). Ако 
такъв негативен ефект е наличен, продуктът трябва да бъде възстановен в първоначалното си правилно 
състояние преди да бъде използван (за тази цел се свържете с производителя или упълномощен 
представител на производителя) и ако това не е възможно, той трябва да бъде заменен. По време на 
работа обърнете внимание и на поведението на защитните функциите. Загубата на защитни свойства 
означава, че продуктът е изчерпан.Не използвайте повреден или износен продукт. Продуктът няма 
допълнително оборудване и резервни ръкави.

Размер: Продуктът трябва да е с правилния размер, който трябва да се коригира, като се изпробва преди 
започване на работа. Размерът на продукта е посочен директно върху продукта или върху вътрешния 
ревер или върху опаковката. Наличният диапазон от размери е даден в полето РАЗМЕРИ. Пълният обхват 
от измервания е даден в таблиците, достъпни на rawpol.com
Почистване, поддръжка и дезинфекция: Препоръки за поддръжка и почистване са дадени за всеки 
продукт. Препоръчително е да се използват търговски почистващи препарати, които запазват вида на 
материала и не оказват неблагоприятно влияние върху потребителя. Продуктите, които нямат етикет с 
инструкции за поддръжка, трябва да се почистват само с влажна, мека кърпа и да се сушат в разгънато 
състояние. Не се препоръчва да се доверявате на допълнителни методи за дезинфекция и дезинфектанти, 
тъй като това може да намали степента на защита

 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ЗА ЗАЩИТА КАТ I
Оторизиран представител на производителя (APP): RAW-POL STEFAŃSKI SPOŁKA JAWNA, Julianow 50, 96-
200 Rawa Maz. / Полша. 
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Пиктограми за поддръжка, почистване, които могат да бъдат приложими с обяснение:

- Ръчно пране  при до 40°C,        - Пране при до 30°C,       -         - Пране при до 95°C,       

- Не избелвайте,        - Не центрофугирайте,         - Темп. гладене 200°C,       - Темп. гладене 150°C,      

 - Темп. гладене 110°C,         - Не гладете,     - Не почиствайте химически реагенти

Пране при до 40°C

Срокът на годност зависи от начина на употреба, съхранение и т.н 
Съхранение: ПРОДУКТЪТ трябва да се съхранява на съхо, добре проветриво място, далечеот пряка 
слънчева светлина. Твърде високата влажност на въздуха, температурата или интензивната светлина 
могат да повлияят неблагоприятно на качеството му. Производителят не носи отговорност за качеството на 
продукта при неправилно съхранение.
Тип опаковка:препоръчително е този продукт да се разпрострянява (включително транспортира) във 
фолио или картонена опаковка. Товаренето, транспортирането и разтоварването трябва да става при 
условия, които предпазват от навлажняване, замърсяване и повреди. Срокът на годност може да се 
прецени по употребата на продукта. Поради различната интензивност на използване и влияния на 
околната среда като слънчева светлина, дъжд и др. не е възможно да се посочи конкретна дата. Продуктът 
запазва своите защитни свойства до повреди, които не могат да бъдат отстранени, без да се намали 
нивото на защита. Появата на механични повреди означава, че продуктът трябва да бъде поправен или 
незабавно изваден от употреба. Датата на производство е посочена върху общата опаковка или при 
продукта. Показана е  с партиден номер, например: 290120191234; обяснение: третата и четвъртата цифра 
показват производствения месец, а следващите четири цифри показват производствената година. 
Останалите цифри, заедно с горните, идентифицират партидния номер. В случай, че това ръководство 
бъде неактуално в резултат на промяна на законите или други фактори, моля изтеглете нова версия. 
Настоящите ръководства са достъпни на www.rawpol.com, www.support.rawpol.com или 
www.rawpol.com.pl/PIP. 
Това ръководство е маркирано с версия v. XXX, където XXX означава поредния номер на версията. Преди 
да започнете работа, проверете дали имате текущото / правилното ръководство на потребителя за вашия 
продукт, прочетете съдържанието му и го запазете през цялото време на използване на защитния продукт. 
Ако маркировките, обяснени в инструкциите, не са същите като маркировките върху продукта или върху 
опаковката, това означава, че може да имате инструкциите за употреба за друга партида стоки или за други 
стоки. В този случай не забравяйте да се свържете с лицето, което ви е предоставило ръководството, или с 
производителя или с упълномощен представител на производителя, за да получите документ за партидата 
стоки, която имате. Абсолютно необходимо е да проверите дали разполагате с актуалните инструкции за 
употреба на вашите стоки. В случай, че ръководството е остаряло или е неправилно за партидата стоки, 
които имате, трябва да се снабдите с текущото/правилното ръководство и да прочетете съдържанието му. 
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ РАЗМНОЖАВА МНОГОКРАТНО ЗА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ ВСЕКИ 
ПОТРЕБИТЕЛ С ПРОДУКТА

Обяснение на използваните символи: COOE - код на продукта, НОМЕР - номер на артикул, РАЗМЕРИ - 

налична гама от размери, ЦВЕТОВЕ - налична гама от цветове, ОПАКОВКА - количество продукт в най-

ниската опаковка / количество в кашон,         - партиден номер,         - дата на производство,           - знак 

идентифициращ производителя,            - запознай се с инструкцията за експлоатация,         - онлайн 

инструкция,           - знак за съответствие             - графично обозначение за дъждобран.

Тази инструкци е неразделна част от опаковката, както и за нейната маркировка.Съгласно Регламента на 
Европейсия Парламент и на Съвета (EU 2016/425, член 17, параграф 1) върху продукта не е възможно да 
се поставят всички маркировки. Всички обяснения на пиктограмите за отраслите, за които се препоръчва 
продуктът, могат да бъдат намерени на www.ravpol.com. Продуктът и неговата опаковка се утилизират 
съгласно действащите разпоредби на съответния регион. 
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