
NAVODILA IN INFORMACIJE 
PROIZVAJALCA 
Vrhnja oblačila za gasilce

Št. izd.: 
18800-0000-000 – 188999-99999-9999
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Primer: Uniseks velikost M

A 96–104
B 84–92
C 172-180

Zaščitna obleka za gasilce 
Stopnje zmogljivosti

Xf..
Xr..
Y..
Z..

A
Prsni obseg

B
Obseg pasu

C
Telesna višina

Pomen podatkov na etiketi sl

Vse podatke najdete na etiketi na zaščitni obleki!

Vse mere v cm.

Zaščita pred statično elektriko skladno z EN 
1149-5:2008-04



sl Pomen podatkov na etiketi

Stopnje zmogljivosti skladno  
z EN 469:2005+A1:2006+AC:2006
Xf1/Xf2 Prenos toplote iz plamena
Xr1/Xr2 Prenos toplote od žarčenja
Y1/Y2 Vodotesnost
Z1/Z2 Odpornost na prehod vodne pare

Stopnja zmogljivosti 2 nudi večjo zaščito kot stopnja zmogljivosti 1.

HuPF-Tx-XX.X.XXXX/YY

Oznaka skladno s HuPF

T1 Vrhnja jakna skladno s HuPF, 1. del
T4 A/B Vrhnje hlače tipa A ali B skladno s HuPF, 4. del

XX.X.XXXX Identi�kacijska številka preskusne dokumentacije
YY Leto proizvodnje

Speci�čno oznako HuPF najdete na etiketi.

Oznaka materiala

Zgornje blago

Zaščita pred mokroto/izolacija

Notranja podloga

Vse podatke najdete na etiketi na zaščitni obleki!
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INFORMACIJE O IZDELKU
S to zaščitno obleko S-GARD® ste se odločili za kakovosten in skrbno obdelan izdelek. 
Zaradi lastne varnosti upoštevajte predložena navodila za uporabo.
Navodila za uporabo shranite in jih skupaj z izdelkom predajte naprej.
Omejitve uporabe
Vrhnje oblačilo za gasilce je zaščitno oblačilo za gasilce, ki jih ščiti med gašenjem poža-
ra in s tem povezanimi dejavnostmi. Oblačilo ščiti vrat, trup, roke (do zapestij) in noge 
(do gležnjev). Učinek zaščite je odvisen od stopnje zmogljivosti. Za popoln učinek zašči-
te morate vedno nositi zaščitno oblačilo skupaj z dodatno zaščitno opremo (čelada, ro-
kavice, škornji). 
Vrhnjega oblačila za gasilce ni dovoljeno nositi pri posredovanju, kjer so prisotne nevar-
ne snovi in visoka tveganja.
Vidnost
Zaščitno oblačilo z odsevnim materialom izpolnjuje zahteve skladno s standardom EN 
469:2005+A1:2006+AC:2006 glede dnevne in nočne vidnosti. Dodatna zaščitna oprema 
lahko vpliva na vidnost. 
Termoman test in preizkus vodnega stolpca
Zaščitno oblačilo S-GARD® stopnje zmogljivosti 2 je preizkušeno s termoman testom.  Zašči-
tno oblačilo z membransko tehnologijo GORE-TEX®  
izpolnjuje stroge zahteve načela »Guaranteed to keep you dry« (zagotovljeno ohranja-
nje suhosti) družbe W.L. GORE ter standarda EN 14360:2004-09 glede vodotesnosti.
Na zahtevo lahko prejmete rezultate preizkusa.
Certi�kat
Zaščitno oblačilo S-GARD® je izdelano z upoštevanjem zadevnih standardov (med dru-
gim EN ISO 13688:2013-12) in certi�cirano s strani naslednjih ustanov:

DEKRA EXAM GmbH

Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
Priglašeni organ 0158

Hohenstein Laboratories
GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein
74357 Boennigheim
Priglašeni organ 0555

Izjava o skladnosti
Zaščitno oblačilo izpolnjuje zahteve naslednjih evropskih standardov:
� EN 469 – Zaščitno oblačilo za gasilce – Zahteve glede zmogljivosti zaščitnega obla-

čila za gašenje požara
� EN 1149-5 – Zaščitno oblačilo – elektrostatične lastnosti – 5. del: Zahteve glede 

zmogljivosti materiala in zgradbe
� EN ISO 13688 – Zaščitno oblačilo – Splošne zahteve
Izjava o skladnosti, speci�čna za izdelek, je na voljo na zahtevo.
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ZA VAŠO VARNOST 
Nevarnost za zdravje zaradi kontaminiranega zaščitnega oblačila!
� Ob stiku s kemikalijami ali gorljivimi tekočinami med posredovanjem takoj zapusti-

te nevarno območje in slecite zaščitno oblačilo.
� Zaščitno oblačilo, kontaminirano z dimom, telesnimi tekočinami, nečistočami, ki 

povzročajo bolezni, ali nevarnimi snovmi, očistite takoj po uporabi.
� Med čiščenjem nosite zaščitne rokavice in obrazno masko.
� Če onesnaženja ni mogoče odpraviti, zamenjajte zaščitno oblačilo.
Nevarnost za zdravje zaradi vročinskega stresa!
� Pri trajni izpostavitvi toploti (požar, poletna vročina) zaščitnega oblačila ne nosite 

predolgo po nepotrebnem.
Nevarnost poškodb zaradi elektrostatične razbremenitve!
� Vedno nosite antistatično zaščitno oblačilo skupaj z antistatičnimi čevlji.
� Antistatičnega zaščitnega oblačila nikoli ne slecite v eksplozivnem ali gorljivem ob-

močju ali med rokovanjem z ustreznimi snovmi.
� Antistatično zaščitno oblačilo nosite le po navodilih pooblaščenca za varnost ter v 

ozračju, bogatem s kisikom.
Nevarnost telesnih poškodb zaradi nepopolnega ali neprimernega zaščitnega ob-
lačila!
� Za izbiro ustreznega zaščitnega oblačila in potrebne stopnje zmogljivosti upoštevaj-

te analizo nevarnosti.
� Za popolno zaščito nosite popolno zaščitno oblačilo: Jakna in hlače, zaščita za gla-

vo, dlani, stopala in dihala.
� Vrhnje hlače tipa A v skladu s HuPF T4 nosite izključno v kombinaciji z delovnimi 

hlačami v skladu s HuPF T2.
� Nosite zaščitne hlače X1 v skladu z ÖBFV-RL KS04a za doseganje stopnje vročinske 

zaščite X2 v kombinaciji z delovnimi hlačami v skladu z ÖBFV-RL KS03.
Nevarnost telesnih poškodb zaradi napačno oblečenega zaščitnega oblačila!
� Nosite izključno zaščitno oblačilo, ki ustreza vaši telesni višini.
� Jakno in hlače zaprite v celoti.
� Robov rokavov in hlačnic ne zavihajte.
� Žepi naj bodo med posredovanjem zaprti. Žepnih poklopcev ne vtikajte v žepe.
Izguba zaščitne funkcije zaradi poškodovanja ali nestrokovnih popravil!
� Nikoli ne nosite poškodovanega zaščitnega oblačila.
� Popravila sme izvajati le proizvajalec ali pooblaščeni servis.
Izguba zaščitne funkcije zaradi sprememb!
� Na zaščitnem oblačilu ne izvajajte sprememb, zlasti ne nameščajte značk ali doda-

tnih etiket.
Izguba zaščitne funkcije zaradi umazanosti in nepravilnega čiščenja ter dodatne 
impregnacije!
� Ne shranjujte umazanega zaščitnega oblačila. 
� Zaščitno oblačilo čistite redno.



� Zaščitno oblačilo naj čistijo le izučeni strokovnjaki. Ne čistite ga v zasebnem gospo-
dinjstvu.

� Upoštevajte simbole za pranje in nego na etiketi.
 � Uporabljajte izključno posebna čistilna sredstva za gasilska oblačila in ne običajnih

gospodinjskih ter praškastih čistil, mehčalcev in belil.
� Nikoli ne perite skupaj z gorljivimi materiali.
� Ne nameščajte etiket za pranje.
� Ne uporabljajte sušilnika.
� Pred vsakim pranjem preizkusite impregnacijo z pršilnim preskusom in po potrebi 

dodatno impregnirajte. Po kemičnem čiščenju vedno osvežite impregnacijo.
� Ne uporabljajte razpršil za impregnacijo.
� Ne likajte odsevnih trakov.
Izguba zaščitne funkcije zaradi staranja!
� Zaščitno oblačilo čistite redno.
� Redno preverjajte zaščitno oblačilo glede staranja (obraba, praske, krhkost).
� Zaščitno oblačilo zamenjajte najpozneje po 10 letih, v primeru znakov predčasne-

ga staranja pa prej.

TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE

Transport
Zaščitno oblačilo je dobavljeno v polietilenski vrečki. 
Med transportom zaščitnega oblačila uporabljajte ustrezne transportne torbe.
Skladiščenje
Zaščitno oblačilo S-GARD® skladiščite pod naslednjimi pogoji:
� zaščiteno pred vplivi okolice
� zaščiteno pred svetlobo

UPORABA

Pregledi pred oblačenjem
Pred uporabo poskrbite, da so izpolnjeni naslednji pogoji za varno uporabo: 
� Vsi zaporni elementi delujejo.
� Na zaščitnem oblačilu ni znakov poškodb in močne umazanije.
� Zaščitno oblačilo je suho in obrnjeno navzven.
� Zaščitno oblačilo je primerno vaši telesni višini.
Oblačenje
1. Oblecite zaščitno oblačilo.
2. Zaprite vse zaporne elemente skladno s sliko na strani 2 (ovratnik, sprednja zadrga, 

rokavi, rob hlačnic).
3. Poskrbite, da bodo izpolnjene naslednje zahteve:
� Zaščitno oblačilo ni preozko in ne preširoko.
� Jakna in hlače se dovolj prekrivata tudi pri iztegovanju rok in nog.
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� Oblačila, ki jih nosite pod zaščitnim oblačilom, tudi med iztegovanjem rok in nog ne 
gledajo ven. 
V primeru dvoma izberite drugo velikost.

4. Oblecite dodatna zaščitna oblačila.

Informacije o uporabi zadrževalnih in rešilnih pasov (IRS), všitih v 
zaščitno oblačilo, najdete v ločenih navodilih izdelka.

NEGA IN ČIŠČENJE

Priprava za čiščenje
1. Izpraznite žepe.
2. Zaprite sprijemalna zapirala, gumbe in zadrge in po potrebi uporabite zaščito za 

pranje S-GARD®.
3. Odstranite karabinska zapirala, obešala in druge kovinske dele.
4. Odstranite snemljivo dodatno opremo.
5. Pripomoček za nastavitev širine nastavite najširše.
Močno umazano zaščitno oblačilo predhodno očistite
1. Odsevne trakove obrišite z vlažno gobico.
2. Oprijeto umazanijo predhodno obdelajte s predpranjem.
Namestite zaščito za pranje S-GARD®
1. Zaščitno jakno položite s hrbtno stranjo na ravno površino.
2. Odprite zadrgo.
3. Levo polovico zadrge položite navzven.
4. Levo zaščito za pranje (L) namestite na levo polovico zadrge, da se prilega na 

predvideno sprijemalno površino, tako da je zadrga prekrita in se zaščita za pranje 
oprime. Etiketa zaščite za pranje mora biti obrnjena navzgor (prim. slika 1 na 
strani 3).

5. Desno zaščito za pranje (R) namestite na desno polovice zadrge, da se prilega na 
predvideno sprijemalno površino. Etiketa zaščite za pranje mora biti obrnjena 
navzgor (prim. slika 1 na strani 3).

6. Desno polovico zadrge položite navzven.
7. Zavihano stran zaščite za pranje namestite na predvidene sprijemalne površine, 

tako da je zadrga prekrita in se zaščita za pranje oprime (prim. slika 2 na strani 3).
Čiščenje
1. Upoštevajte simbole za pranje in nego na etiketi.
2. Zaščitno oblačilo perite skladno z navedbami na etiketi.
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Kontaminirano zaščitno oblačilo očistite s posebnim postopkom:

� V primeru onesnaženja z olji, mastmi, gorivi in drugimi nevarnimi 
snovmi uporabite kemično ali suho čiščenje.

3. Zaščitno oblačilo sušite skladno z etiketo, enkrat obrnjeno navznoter in po potrebi 
še drugič obrnjeno navzven.  Če zaščitno oblačilo še ni suho, ponovite postopek.

4. Zaščitno oblačilo likajte skladno z navedbami na etiketi.
Naknadna impregnacija
Zaščitno oblačilo je treba periodično naknadno impregnirati z opremo na osnovi �uo-
rkarbonskih smol, saj se lastnosti odbijanja umazanije, vode in kemikalij zaradi upora-
be poslabšajo. 
Pogostost naknadne impregnacije je odvisna od intenzivnosti uporabe oblačila. Običaj-
no je naknadna impregnacija smiselna in potrebna po 3–5 ciklih pranja in sušenja, pri 
zgornjih tkaninah z delno trajno impregnacijo pa po 30 ciklih pranja in sušenja.
1. Impregnacijo preverite s pršilnim preskusom. Če tkanina vpije vodo in voda ne 

odteče, izvedite naknadno impregnacijo. Kemično očiščeno zaščitno oblačilo 
naknadno impregnirajte po vsakem čiščenju.

Podrobne informacije o negi najdete v ločenih navodilih.  
Informacije o negi dodatne opreme najdete v ustreznih navodilih 
izdelka.

POPRAVILO
Če je vaše zaščitno oblačilo poškodovano, ga je treba strokovno popraviti. Za popravila 
vam je na voljo servis družbe S-GARD® ali naš pooblaščeni servisni partner.
Za nestrokovno izvedena popravila ne prevzemamo odgovornosti.

ODSTRANJEVANJE
Zaščitno oblačilo S-GARD® ne vsebuje materialov, škodljivih za okolje.  
Zaščitno oblačilo ob koncu uporabe ali v primeru poškodbe odstranite skladno z lokal-
nimi uredbami za tekstil.
Polietilensko vrečko odstranite kot umetno maso za recikliranje.
PREVIDNO Nevarnost za okolje!
� Kontaminirano zaščitno oblačilo odstranite kot posebni odpadek ali ga predajte ko-

munalnemu podjetju za strokovno odstranjevanje.
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Hersteller:
S-GARD® Schutzkleidung 
Hubert Schmitz GmbH 
Aphovener Straße 75–77 
52525 Heinsberg 
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 2452 99 09 0 
Telefax: +49 2452 99 09 20 
Internet: www.s-gard.de 
E-Mail: info@s-gard.de

Proizvajalec:
S-GARD® Schutzkleidung 
Hubert Schmitz GmbH 
Aphovener Straße 75–77 
52525 Heinsberg 
GERMANY
Phone: + 49 2452 99 09 0 
Fax: + 49 2452 99 09 20 
Internet: www.s-gard.com 
Email: info@s-gard.com
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