
 Technikai lap  
 

EN304  -  304 

Kereskedelmi név: 

ESŐEGYÜTTES 304 

Méret: 

M – L – XL - XXL 

Szín: 

Sárga - Zöld 

  

  
Leírás:  

Esőegyüttes (kabát és nadrág). Hegesztett, levarrt. Kabát fix kapucnival, zsinórral szabályozható. Patenttal és 
cipzárral záródó. Belül széldzseki szabású. Raglán ujjú kézelő, a csuklórész belül gumírozott. Ráhajtós zseb. 
A nadrág derékban gumírozott. Slicc. 1 zseb.  

Anyag:  

PVC / Poliészter / PVC Vastagság: 0,32 mm, súly: 380gr/m2 (56% PVC és 44% poliészter) 

Használati útmutató: 

Az esőegyüttes használata szélsőséges időjárási viszonyok között nem ajánlott. Kizárólag kis kockázatok 
ellen. 

Használati korlátok: 

A megjelölt felhasználási területeken kívüli használat nem javasolt. Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék 
nem piszkos vagy szakadt, mert ezek a tényezők csökkenthetik a használhatóságot. Az öltözék nem tartalmaz 
semmilyen ismert rákkeltő vagy toxikus anyagot, amely érzékeny embereknél allergiát okozhat. A következő 
táblázat az esőruha ajánlott viselési idejét mutatja a vízáteresztő képesség és különböző hőmérsékletek 
esetén. 

A munkakörnyezet hőmérséklete 1 osztály* 
Ret > 40 

2 osztály 
20 < Ret =< 40 

3 osztály 
Ret =< 20 

25°C 60 p 105 p 205 p 

20°C 75 p 250 p - 

15°C 100 p - - 

10°C 240 p - - 

5°C - - - 

„-„ = a viselési idő nincs korlátozva.  

A táblázat közepes fiziológiai terhelés mellett (M = 150 W/m2), normál testalkat, 50%-os relatív páratartalom 
és Va = 0,5 m/s szélsebesség esetén. Direkt szellőzéssel és/vagy a viselési idő alatt hosszabb szünetet kell 
tartani. (*) A ruha 1-es Ret (résistance évaporative = párolgási ellenállás) osztályba tartozik, a viselési idő 
korlátozott a hőmérséklet és a munkakörnyezet függvényében. 

Tárolás:  

Eredeti csomagolásban száraz, fényvédett, nedvességtől mentes helyen. 

Tisztítás/Karbantartás: 

Tisztítás nedves szivaccsal, gépi mosás tilos, maximum 40oC-on, gondos ápolással. Klórozás tilos. Vasalás, 
gőzölés tilos. Vegytisztítás és oldószeres tisztítás tilos. Forgódobos szárítógép használata tilos.  
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Előírások:  

A termék megfelel a 89/686 európai irányelvnek, különösen az ergonómiára, ártalmatlanságra, kényelemre, 
szellőzésre és rugalmasságra tekintettel, valamint az EN340: 2003 és az EN343: 2003 (3,1*) európai 
szabványoknak. 

. EN343:2003 Védőruházat az eső ellen 

  

 

3: Vízállóság (1-től 3-ig)  
1* : Párolgási ellenállás (1-től 3-ig)  

Származási ország: Kína 
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