
            
                                                 

     

                         
 
 
 

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
РАБОТНО ОБЛЕКЛО 
 
Вид изделие: Работно лятно/ зимно облекло (яке, панталон, полугащеризон, къс панталон, цял гащеризон, елек, шуба, 
тениска, блузa); сигнално работно облекло; медицинско облекло; облекло за готвачи; облекло за охранители; 
водозащитно облекло; шапки.  
Материал: 100 % памук; памук/ полиестер; 100% полиестер. 
Дрехите могат да бъдат произведени в различни цветове. 
Значение на стандартите: 
EN ISO 13688:2013 - Защитно облекло. Общи изисквания. 
EN 342:2018 - Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ. 
EN 20471:2013 - Защитно облекло с висока видимост.   
Тези облекла съответстват на основните изисквания за хигиена и безопасност, посочени в Регламент (ЕС) 2016/425 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година.   
Предназначение: Работното облекло отговаря на общите изисквания на EN ISO 13688 и предпазва потребителя от прах, 
замърсяване, и повърхностно действащи механични въздействия без да предлага по-високо ниво на защита - лично 
предпазно средство с проста конструкция. Този тип облекло може да се използва за защита от студ, когато се комбинира с 
дебела подплата. 
Предупреждение към потребителя: Използвайте продукта само според предназначението му. Забранено е използването 
на продукта в среди неотговарящи на предназначението му или изискващи друг тип предпазни средства, например като 
за защита от термични, химични рискове, заваряване и др. Ако потребителят забележи, че работното облекло е силно 
замърсено, скъсано или повредено по друг начин, тогава то не отговаря на описаната защита и е необходимо да бъде 
оправено или изхвърлено. Изперете облеклото преди първа употреба. 
Размери: 44 – 64 / S – 4XL  
Обозначение: Пришит етикет, идентифициращ производителя, размера, материала и символите обозначаващи начина на 
поддържане на облеклото според EN ISO 3758:2012. Всички продукти носят графичната емблема СЕ. 
Складиране: Продуктите трябва да се съхраняват в сухи и проветриви помещения при температура от 10 до 30 °С. 
Прекалена влажност на въздуха, топлина, студ, интензивна светлина, контакт с химикали и други замърсители могат да 
повлияят на качеството на продуктите. Доставчикът не носи отговорност за такива щети. 
Срок на годност при съхранение – 1 година при спазване на условията на съхранение.  
Срок на годност при използване – до износване. 
Опаковане: В затворен прозрачен найлонов плик. 
Изхвърляне:  Изхвърляйте продуктите съгласно местното законодателство. 
Употреба: Според индивидуалния етикет на всеки артикул. Лятното работно облекло е предназначено да предпазва от 
прах и минимален риск. Зимното работно облекло е предназначено само за защита срещу прах, студ и минимален риск.  
Хидрофобираните дрехи са предназначени за използване в среда с повишена влажност.  
ВНИМАНИЕ! Специалните работни облекла подлежат на други норми, стандарти и изисквания за износване, киселинно-
маслена устойчивост и др. 
Поддръжка: Следвайте пиктограмите и инструкциите за поддръжка на етикетите на дрехите. Работното облекло не трябва 
да се пере при температура по-висока от посочената на етикета, нито да се третира с центрофуга. Производителят не носи 
отговорност за повреди поради неспазване на горепосоченото. 
 

 

Примерен етикет: 
Наименование на продукта 
Кодово обозначение на продукта 
Размер 
Категория, СЕ маркировка 
Символи за начин на поддръжка 

ЕС Декларация за съответствие за всеки продукт може да намерите тук: www.viking-t.com. 
Производител: Викинг-Т ООД, гр. Пловдив, бул. Марица № 154, ет. 8, офис А17, тел./факс: +359-32-632-933  

 


