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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSEWARCJI

Instrukcja dotyczy: 
Fartuch wodochronny Model 121/B

Środek Ochrony Indywidualnej (ŚOI) – I kategoria

Fartuch wodoochronny przeznaczony jest do prac w kontakcie z wodą także o intensywnym działaniu
(opady,  strugi  wody  bieżącej)  nie  mającym  jednak  charakteru  wyjątkowego  lub  ekstremalnego.
Produkt należy zakładać na lekkie ubranie robocze. W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony
nosić  wyłącznie  w komplecie,  dokładnie  zapięte  wraz  z  obuwiem roboczym.  Należy  chronić  przed
przebiciem i przecięciem mechanicznym. Należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od
źródeł światła ciepła i wilgoci.

Odzież chemoochronna jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 
2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Odzież spełnia wymagania szczegółowe norm:
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne;
EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN-EN 343+A1:2008, PN-EN 343+A1:2008 
/AC:2010) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem.

Fartuch jest produkowany z tkaniny: Plavitex

Zalecenia dotyczące konserwacji: 

- pranie ręczne: maksymalna temperatura 60 stopni C 
– nie stosować bielenia
– suszenie z ociekaniem na sznurze
– nie prasować
– nie czyścić chemicznie

Fartuch produkowany jest w następujących rozmiarach:

Objaśnienie oznaczeń

EN 343:2003+A1:2007, 
EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 
(PN-EN 343+A1:2008, 
PN-EN 343+A1:2008 /AC:2010)
Ochrona przed deszczem
3 – Odporność na przenikanie wody
1 – Opór pary wodnej

Przed użyciem należy
zapoznać się 
z instrukcją 
użytkowania

Długość
fartucha 130

Szerokość
fartucha 140



Uwaga: ograniczony czas noszenia.
Zalecany maksymalny czas ciągłego noszenia dla kompletnego ubioru składającego się z kurtki i spodni (dla 
obciążenia fizjologicznego M-150 W/m2, przy wilgotności względnej 50% i prędkości wiatru Va =0,5m/s)

Temp. Środowiska pracy
oC

Klasa 1 Ret pow. 40 
min

Klasa 2 20<Ret ≤ 40 
min

Klasa 3 Ret ≤ 20min                

25 60 105 205
20 75 250 brak limitu czasu
15 100 brak limitu czasu brak limitu czasu
10 240 brak limitu czasu brak limitu czasu
5 brak limitu czasu brak limitu czasu brak limitu czasu

W przypadku występowania efektywnych otworów wentylacyjnych i/lub przerw czas noszenia może być 
wydłużony.

UWAGA: 

Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.

ŚOI musi być transportowany w opakowaniu, które chroni je przed wilgocią lub uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i termicznymi.

ŚOI należy przechowywać w luźnym opakowaniu, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chronić 
przed bezpośrednim światłem, promieniami UV, kurzem, ostrymi przedmiotami, ekstremalnymi 
temperaturami i agresywnymi substancjami.

Chronić przed przebiciem i przecięciem mechanicznym.

Zaleca się kontrole wizualną ŚOI przed użytkowaniem oraz regularne czyszczenie zgodnie z 
oznaczeniami na wszywce. 

W razie uszkodzenia ŚOI lub znacznego zniszczenia w wyniku długotrwałego użytkowania np. przetarte 
szwy, oderwane guziki, przedarty, przepalony materiał, naderwane części odzieży, ŚOI należy wycofać z
użytkowania.

Zabrudzenie ŚOI może doprowadzić do obniżenia poziomu ochrony, szczególnie w przypadku 
zabrudzenia materiałami łatwopalnymi. W takim przypadku użytkownik powinien natychmiast 
ostrożnie zdjąć odzież, upewniając się, że chemikalia nie stykają się z powierzchnią skóry. 

Uszkodzony produkt składować w wydzielonych, zamykanych pomieszczeniach i przekazywać do 
utylizacji lub przerobu wyspecjalizowanym firmom recyklingowym.

Okres trwałości:
5 cykli czyszczenia. 

Deklaracja zgodności dostępna na stronie: www.ajgroup.pl/deklaracje
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