
Isikukaitsevahendite määruses (EL) 2016/425 (millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ) kategooria-
tesse II ja III kuuluvatena määratletud isikukaitsevahendid (IKV) , mille on sertifitseerinud teavitatud asutus nr 0403 Soome 
Töötervishoiu Instituut, Topeliuksenkatu 41b, 00250 Helsingi, SOOME. 

See kasutajateave on esitatud Elis Design and Supply Chain Centre AB poolt Elis 
Group’i jaoks disainitud ja toodetud isikukaitsevahendite (IKV) kohta. Kõik kate-
gooria II ja III isikukaitsevahendid on selle kasutusjuhendiga seotud ja vastavad 
IKV määrusele (EL) 2016/425. Igal rõivaeseme etiketil on viide allpool kirjeldatud 
asjakohasele harmoneeritud standardile ja/või tehnilistele kirjeldustele. IKV rõi-
vad ei kaitse pead, silmi ega käe- ja jalalabasid. Nende kehaosade kaitsmiseks, 
tuleb lisaks rõivastele kanda nendega ühilduvaid isikukaitsevahendeid. See do-
kument ja kõik vastavusdeklaratsioonid on saadaval aadressil www.elis.com. 

EN 343:2003+A1:2007 Kaitse vihma eest 
EN 343 sertifitseeritud tooted kaitsevad vihma ja ilmastikuolude eest. Veekindlus 
ja veeaurukindlus on põhilised omadused, mille osas kangaid ja õmblustega osi 
katsetatakse. Katsete tulemuste põhjal määratakse kaitseklass (1–3), kus klass 3 on 
kõrgeim. Allpool on toodud töökeskkonna temperatuuriil põhinev piiratud kasutusaja 
(RET) klassifikatsioon. 

Töökeskkonna temperatuur 25 °C 20 °C 15 °C 10 °C 5 °C

Kandmisaeg (min) 60 75 100 240 -

Iga rõivaeseme CE-märgisel on esitatud selle veekindluse klass (X) ja võime juhtida niiskust kehast ee-
male (Y). 

X – veekindlus
Y – veeaurukindlus 

Vihma eest kaitsvad rõivad on tavaliselt rõivaste kõige välimine kiht. Kui neid kasutatakse koos teiste 
rõivakihtidega, mille niiskuse säilitamise võime on selles osas kehvem, tuleb neid vältida. 

EN 14404:2004 + A1:2010 Põlvekaitsed põlviliasendis töötamiseks
Põlvekaitseid soovitatakse kasutada alati, kui töötatakse põlviliasendis. Põlvekaitsed jao-
tavad jõudusid ühtlaselt ja hoiavad ära põrandal olevatest väikestest kõvadest eseme-
test tingitud vigastused. Ükski kaitsevahend ei paku kõikides tingimustes täielikku kaitset 
vigastuste eest. Kui põlvepadjad eemaldatakse, ei paku rõivas enam kaitset. Põlvepadja 
saastumine või muutumine võib kaitset vähendada. Kui põlvepadjas on augud, praod 

või kui selle elastsus on vähenenud, tuleb see asendada uuega. Uue kollektsiooni valimisel tuleb kind-
lasti kontrollida, et põlvetasku, millesse on sisestatud padi, oleks sobivas asendis. Vastasel korral tuleb 
valida mõni teine suurus või kaaluda erisuuruses rõiva tellimist. 
See rõivas on sertifitseeritud ja loodud kasutamiseks koos põlvepadjaga “GEX 240” 
(suurus 245 x 145 mm) tootjalt Eurotex. Sertifitseeritud on ainult nende konkreetsete 
põlvepatjade ja ELIS pükste kombinatsiooni kasutamine. 
Klassifikatsioon. Tüüp 2 (vahtplastist polsterdusmaterjal, mis sobib pükste säästes ole-
vatesse taskutesse) ja tase 1 (põlvekaitsed, mis sobivad kasutamiseks tasapinnalistel 
või mittetasapinnalistel põrandatel ja mis tagavad läbitungimiskaitse vähemalt jõule 
kuni (100+-5) N). Sisestage põlvekaitsed alati õigesti. Tutvuge õige paigaldamise juhis-
tega. Sile pind peab jääma väljapoole ja perforeeritud pind põlve poole.

Enne rõiva pessu andmist, eemaldage põlvekaitsed ja tühjendage kõik taskud. 

EN 1149-5:2018 Elektrostaatiliste omadustega kaitseriietus
Standardi käesolev väljalase asendab standardi EN 1149-5:2008. EN 1149-5 määratleb 
materjali ja ehituse nõuded elektrostaatilist laengut hajutavale kaitseriietusele, mida ka-
sutatakse kogu maandatud süsteemi osana takistusel alla 108 Ω. Kaitseriietus on mõeldud 
kandmiseks tsoonides 1, 2, 20, 21 ja 22 (viide standarditele EN 60079-10-1; Plahvatusoht-
likud gaaskeskkonnad ja -2 Plahvatusohtlikud tolmkeskkonnad), kus plahvatusohtliku 

keskkonna minimaalne süttimisenergia ei ole väiksem kui 0,016 mJ. Elektrostaatilist laengut hajutavaid 
rõivaid ei tohi kasutada hapnikuga rikastatud atmosfääris või tsoonis 0 (viide standardile EN 60079-10-
2) ilma vastutava ohutusinseneri eelneva nõusolekuta. Selle eesmärk on vältida tahtmatut laengute 
vabanemist ja tulekahju põhjustamist plahvatusohtlikes keskkondades. Maandatud süsteemi takista-
miseks peavad EN1149-5 nõuetele vastavad rõivad tavakasutuse, sh kõikide liigutuste ajal, pidevalt 
katma kõiki standardile mittevastavaid materjale/rõivaid. Samal põhjusel ärge eemaldage elektros-
taatiliste laengute eest kaitsvaid rõivaid hapnikurikastes, süttivates või plahvatusohtlikes keskkondades 
või plahvatusohtlike ainete käitlemisel. 

Kapuutse, mille materjal pole laengut hajutav ja mis on mittekandmise ajal katmata, peab saama 
rõivaeseme küljest eemaldada või sellesse peita. Riskitsoonides töötamise ajal ei tohi avada takjariba-
kinnitusi. Puhastamine peab toimuma kooskõlas tootja juhistega. Kasutada tohib ainult standardseid 
tööstuslikke pesupesemisprotsesse. 

Märkus. See standard ei ole kohaldatav kaitseks kõrgepinge eest, selleks tuleks kaaluda standardit 
IEC 61482-2.

IEC 61482-2:2009 Kaitse elektrikaare termiliste ohtude eest 
Standard määratleb nõuded ja katsemeetodid, mida kohaldatakse nii kangaste kui ka 
rõivaste suhtes, mida kasutatakse töötajate kaitsmiseks tahtmatult moodustuva elektri-
kaare ohtude eest. Tulemusi hinnatakse üldiste omaduste põhjal ja kõige olulisem on soo-
jusisolatsioon elektrikaare mõju eest. Sertifitseeritud rõivast on katsetatud valmisrõivana, 
samuti on katsetatud kõiki kangaid eraldi. Kaitse arvutatakse eelduse põhjal, et kasutaja 

saab juhusliku elektrikaarega kokkupuute tagajärjel teise astme põletuskahjustuse. See standard ei 
hõlma elektrilöögi ohtusid, müra, UV-kiirgust, soojusrõhku, kuuma õli ega toksilistest mõjudest tingitud 
füüsilist ja vaimset šokki. Standard ei hõlma pea ega käe- ja jalalabade kaitset. 

Kaitseriietuse all ei tohi kanda riideid, nt aluspesu, mis on valmistatud polüamiidist, polüestrist, akrüül-
kiududest (või muudest sünteetilistest kiududest), kuna need sulavad elektrikaarega kokkupuutel. Ehkki 
rõivas on mõeldud kaitseks leekide eest, võib saastumine vähendada elektrikaare eest kaitsvat funkt-
siooni. Määrdunud rõivad tuleb seetõttu puhastada. Ärge kunagi kasutage rõivaesemeid, mis on eel-
neval kasutamisel elektrikaarest kahjustada saanud! 
Heaks on kiidetud kaks rahvusvahelist katsemeetodit. Sõltuvalt vajadusest määrab kasutaja vähemalt 
ühe katsemeetodi. Kaitseriietusele omistatakse klass 1 (4 kA) või klass 2 (7 kA), kus klass 2 osutab pare-
male kaitsele elektrikaare eest. 
Teine katsemeetod on „avatud kaarekatse”. Termiline takistus on esitatud kui Soojusisolatsioon elektri-
kaare mõju eest (ATPV) või Energia katkestuslävi (EBT), mille ühik on cal/cm². Mida suurem on ATPV või 
EBT väärtus, seda parem on kaitse kuumuse eest. 
Kui rõivaese koosneb mitmest materjalist, viitab väärtus etiketil madalaimale kaitseklassile elektrikaare 
mõju eest. 

EN 13034:2005+A1:2009 Vedelate kemikaalide eest piiratud kaitset pakkuvatele kemi-
kaalide eest kaitsvale riietusele esitatavad toimimisnõuded Tüüp 6 [PB] 
Kaitseriietus pakub piiratud kaitset vedelate kemikaalide väheste pritsmete eest. Tüüp 6 
on ette nähtud kaitseks võimaliku kokkupuute eest väikese koguse pihustunud aine, ve-
delate aerosoolide või väheste pritsmete eest. Standardi kaitsvast raamistikust jääb välja 
saastumine pihustunud ainega pärast otsest kokkupuudet suure koguse pritsmetega või 

saastumine isikukaitsevahendi vedelate kemikaalide vastu vajutamisel. Kaitseülikonda tuleb kasutada 
koos sobivate jalatsite ja/või täiendavate kaitsevahenditega. 
Omadused on valitud kemikaalide läbitungimise vältimiseks ja mahaloputamise võimaldamiseks kok-
kupuutel vedelate kemikaalidega. Riietust tüüp 6 [PB] keha osaline kaitse võib kasutada kas eraldi või 
koos teiste rõivaesemetega. Parima kaitse saavutamiseks kasutage rõivaid, mis katavad kogu keha: 

kas standardile EN 13034 vastavat täiskombinesooni või kaheosalist rõivastust. Tüüp 6 [PB] rõivaid ei ole 
katsetatud täieliku rõivastusena. Kaitseriietuse osas sobiva valiku tegemiseks tuleb kaaluda riskianalüüsi 
läbiviimist. 
Oluline. Tagamaks, et kandjal on alati piisavalt teavet iga üksiku rõivaeseme kanga omaduste kohta, 
on iga rõiva märgistusel esitatud kemikaalide nimed ja komponentide ligikaudsed kontsentratsioonid, 
sealhulgas vedeliku tõrje ja läbitungimise katsetamisel saadud väärtused. 
Kollektsiooni kasutusele võtmisel soovitame toimivust katsetada tegelikes tingimustes kokkupuutel ris-
kiainetega. 
Kandjate ohutuse tagamiseks tuleb järgida puhastamise ja rõivatöötlusvahendite uuesti pealekandmi-
se protseduure. Rõivatöötlusvahendid tuleb alati kanda puhtale rõivaesemele, enne selle üleandmist 
kandjale, ja seepärast ei tohi seda teha mitte keegi peale rõivaste tarnija. Juhuslikul kokkupuutel ve-
delate kemikaalidega peab kasutaja koheselt töökohalt lahkuma ja riided kahjustuste kõrvaldamiseks 
eemaldama.

EN ISO 20471:2013 Kõrgnähtavusega märgu-
riietus. Katsemeetodid ja nõuded
Käesolev standard määrab kindlaks nõuded 
kõrgnähtavusega märguriietusele, mis näi-
tab kasutaja kohalolekut päevavalguses ja 
pimedas esilaternate valguses. Kõrgnähta-

vusega märguriietus on jaotatud 3 klassi, kus klass 3 on pa-
rima nähtavusega. Rõivaste kombineerimisel on võimalik 
saavutada kõrgem klass.

Klassid põhinevad fluorestseeriva kanga ja helkurribade 
minimaalsel nähtaval pindalal (m²). 

Klass 1 Klass 2 Klass 3

Fluorestseeriv materjal 0,14 m² 0,50 m² 0,80 m²

Helkurribad 0,10 m² 0,13 m² 0,20 m²

Rõiva märgistusele on märgitud rõiva kaitseklass ja eeldatav kasutusiga. Kangad ja helkurid on la-
boratooriumis pestud, et määrata maksimaalne pesutsüklite arv, milleni on tagatud kaitseomadused. 
Laborikatsetel ei arvestata kulumistegureid, mis mõjutavad rõivaste kasutusiga (kasutamine, töökesk-
konnad, rõiva hooldus jne). Kui rõivad on määrdunud, vähenevad nende kaitseomadused. Korrapä-
rane riiete vahetamine hoiab ära mustuse kinnitumise materjalidesse ja pikendab rõivaste kasutusiga.  

ISO 11612:2015 Kuumuse ja leekide eest kaitset pakkuv riietus 
Piiratud leegilevikuga kaitserõivaste suhtes kohaldatav standard keskkondadele, kus 
kasutaja võib kokku puutuda kiirgus-, konvektsiooni- või kontaktsoojusega ja sulametalli 
pritsmetega. Standardi kolmas väljalase asendab standardi ISO 11612:2008, millesse on 
tehtud väikesed muudatused, sh punkti rõivaste ülekatte kohta ja nõuetesse kaitseriietu-
sega kaetud alale. Täieliku kaitse tagamiseks on vaja lisada pea ning käe- ja jalalabade 

kaitse. Mõne töökeskkonna puhul tuleb kaaluda sobivate kaitsevahendite kasutamist hingamisteede 
kaitseks. Standard sätestab minimaalsed toimivusnõuded, mis on jaotatud nelja toimivusklassi (1–4), 
kus 1 tähistab madala riskiga kokkupuudet ja 4 äärmusliku kokkupuute ohtu. Kaitsetase on märgistusel 
esitatud kooditähtede ja -numbritena. Kaitsetase määratakse kindlaks riskianalüüsi tulemusel. 

Kood/toimivus:
• A1/A2 Piiratud leegilevik Pinna süttimine (A1) – kohustuslik / Serva süttimine (A2)
• B1–B3 konvektsioonisoojus
• C1–C4 kiirgussoojus
• D1–D3 sulaalumiiniumi pritsmed
• E1–E3 sularaua pritsmed
• F1–F3 kontaktsoojus

Kaitseülikond katab täielikult rindkere ülemise ja alumise osa, kaela, käed randmeteni ja jalad pahk-
luuni. Püksid peavad ulatuma jalanõude peale ja see kattuvus peab säilima käimisel ja roomamisel. 
Kaheosalise riietuse puhul peab jope pükse katma ka juhul, kui kandja tõstab käed pea kohale ja 
kummardub seejärel ette, kuni sõrmed puudutavad maapinda. Tänu kiirkinnitustele saab rõivaesemed 
hädaolukorras kiiresti eemaldada. 
Kui kantakse kindaid, peab esinema ülekate varrukate ja kinnaste vahel. Ülekate peab säilima kõikides 
tööasendites viisil, mis ei lase leekidel või sulametallil rõivasse siseneda ega selle voltidesse takerduda. 
Kapuutsidega rõivastel peab saama kapuutsi selle mittekasutamisel kas eemaldada või muul viisil kin-
nitada.
Täiendavad rõivad, nagu põlled ja säärekatted, peavad eraldi vastama samadele kaitsetasemetele 
ja nõuetele nagu rõivadki. 
Kasutamise ajal peab eesmine kinnitus olema alati kogu pikkuses suletud. Pealeõmmeldud taskud pea-
vad olema valmistatud rõivaste põhikangaga samaväärsete kaitseomadustega materjalidest. Sulame-
talli ja sulaalumiiniumi eest kaitseks on kohustuslikud täiendavad disaininõuded (D-E), näiteks peavad 
kõik taskud ja kinnitused olema alati kaetud klapiga. 
Kemikaali, süttiva vedeliku või sulametalli pritsimisel rõivastele, peab kandja koheselt eemalduma ja rõi-
vad ettevaatlikult seljast võtma. Rõivad ei pruugi ära hoida kõiki põletusriske. Kui kasutaja puutub enam 
kui 10 sekundi jooksul otseselt kokku 40–50 °C soojaallikaga võib ta saada teise astme nahapõletusi. 

ISO 11611:2015 Kaitserõivad kasutamiseks keevitamisel ja sellega seonduvatel protsessidel
See teine väljaanne asendab ISO 11611:2007 versiooni, see on tehniliselt üle vaadatud 
ja sellesse on tehtud väikesi rõiva disainiga seotud muudatusi nende ülekatte, rebe-
nemiskindluse, vooderdusnõuete ja muu osas. ISO 11611 sertifitseeritud riietus kaitseb 
kandjaid sädemete eest, lühikese kokkupuute eest tulega ja vähendab elektrilöögi ohtu 
lühikesel juhuslikul kokkupuutel elektrijuhtmetega (kuni umbes 100 V alalisvoolu tavalistes 

keevitusoludes). Kaitseriietus peab keha täielikult katma (rindkere ülemine ja alumine osa, kael, käed 
randmeteni ja jalad pahkluuni). Selle saavutamiseks valige jope ja vastavad püksid või kombinesoon. 
Täieliku turvalisuse tagamiseks on lisaks vaja kasutada sobivaid kaitsevahendeid pea, näo ning käe- ja 
jalalabade kaitseks. Rõivaste välispinnal tuleb vältida volte, sest sinna võivad takerduda sulametall 
ja keevitamisel tekkivad sädemed. Alati tuleb valida sobiv suurus. Sõltuvalt sellest, kui palju keevitaja 
puutub kokku sädemete ja leekidega, võib kasutada tugevamaid rõivaesemeid, et pakkuda lisakaitset 
keha teatud piirkondadele. Saadaval on ka täiendavad kaitserõivad, nagu varrukakatted, põll ja sää-
rised. Põlle kasutamisel peab see katma keha esikülge vähemalt küljeõmblusest kuni küljeõmbluseni. 
Täiendavad kaitserõivad peavad eraldi vastama käesoleva standardi nõuetele. Käesolevas standardis 
määratakse keevitustegevusega kokkupuute põhjal kindlaks kaks klassi, kusjuures klass 1 on madalam 
tase. 
Klass 1 Kaitse vähemohtlike keevitustehnoloogiate ja olukordade eest, kus tekib vähem pritsmeid ja 
soojuskiirgust. 
Klass 2 Kaitse suurema riskiga / lisariskiga olukordades, kus kokkupuude sädemete ja soojuskiirgusega 
on suurem ja keerulisem. Näiteks käsitsikeevitamise meetodid, mille käigus tekib palju pritsmeid ja tilku.

EN 342:2017 Külmakaitsekomplektid ja -rõivad 
See standard peab kaitsma -5 °C või külmema keskkonna mõju eest. Soojusisolatsioon on 
peamine omadus ja seda katsetatakse kihtide, sobivuse, drapeerimise, katte ja kuju mõju 
osas. Riietuskomplekt peab pakkuma pigem optimaalset kui maksimaalset isolatsiooni. 
Pidev higi/niiskuse imendumine seestpoolt vähendab isolatsiooniomadusi. Parim valik on 
paindlikud ja reguleeritavad rõivad, mida on võimalik eemaldada ja/või millel on sooju-
sisolatsiooni reguleerimise võimalused. 



Sageli kasutatavate rõivaste soojusisolatsioonivõime võib pesemise ja kulumise tagajärjel väheneda. 
Hästi hooldatud rõivaid mõjutab see vähem. Iga rõiva märgistusel on esitatud selle klassifikatsioon ja 
andmed.

a. Soojusisolatsioon, Icler (m² * K/W) 
  See väärtus peab olema vähemalt 0,265 m²K/W. Märgitud peab olema ka see, kas see on 

tüüp B (komplekt aluspesuga), tüüp C (komplekt tootja poolt määratletud aluspesuga) või 
tüüp R (standardkomplekt) 

Isolatsioon

  Icler 

m² * K/W

Kasutaja liikumine

Kerge 115 W/m² Mõõdukas 170 W/m²

Õhu liikumiskiirus

0,4 m/s 3 m/s 0,4 m/s 3 m/s

8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h

0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16

0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22

0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33

0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43

0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52

0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

b. Õhu läbilaskvus, (mm/s); klass 3 pakub parimat kaitset
 AP > 100 klass 1
 5 < AP =100  klass 2
 AP < 5 klass 3 
c. Vee läbilaskvus (WP) 
 Pole kohustuslik. Kui seda pole katsetatud, märgitakse selle asemel etiketile X. 

Kui rõivaeseme isolatsioon on seotud tüüp C aluspesuga, on nende toodete artiklinumbrid esitatud iga 
toote äridokumentides. 
Märkus. Veega kokkupuudet esineb harva ja seda peetakse piiratuks. Kui veega kokkupuute võimalus 
on suur, kehtib standard EN 343.
 

EN 14058:2017 Rõivad kaitseks jahedate keskkondade eest 
See on ette nähtud tööks madalatel temperatuuridel üle -5 °C ja peamiselt siseruu-
mides, kui tarnija ei ole märkinud teisiti. Kehtib juhul, kui puuduvad nõuded rõivaste 
veekindlusele või õhu läbilaskvusele. Jalatsid, kindad ja peakatted ei kuulu selle käsit-
lusalasse. Riietuskomplekt peab pakkuma pigem optimaalset kui maksimaalset isolat-
siooni. Pidev higi või niiskuse imendumine seestpoolt vähendab isolatsiooniomadusi. 

Tihti kasutatavate rõivaste isolatsioonivõime võib pesemise ja kulumise tagajärjel väheneda. Hästi hool-
datud rõivaid mõjutab see vähem.
Klassifikatsioonid ja andmed, mis peavad olema esitatud igal rõivamärgistusel.

a. Soojustakistus, Rct (m² * K/W); klass 4 pakub parimat kaitset
 0,06 = < Rct <0,12 klass 1
 0,12 = < Rct <0,18 klass 2 
 0,18 = < Rct <0,25 klass 3 
 0,25 = < Rct           klass 4 

b. Õhu läbilaskvus, AP (mm/s); klass 3 pakub parimat kaitset. 
 See klassifikatsioon pole kohustuslik.   
 100 < AP      klass 1
 5 < AP =100 klass 2
 AP < 5          klass 3

c. Veekindlus, WP 
  Pole kohustuslik. Kui rõivast esitletakse veekindlana, peab materjali vastav näitaja olema 

vähemalt 8000 Pa. 

d. Veeaurukindlus, Ret

  Kui rõivast esitletakse veeaurukindlana, peab selle vastav väärtus olema alla 55 m² 
Pa/W. 

e. Sellest tulenev tegelik soojusisolatsioon Icler

  Pole kohustuslik, see väärtus on vajalik ainult juhul, kui termiline takistus on suurem kui 
klass 4.      

  Kui märgistusele on mõne ülalmainitu kohata märgitud kui „X“, tähendab see, et rõivast 
pole selles osas katsetatud.

 
Üldteave ISO 11612/ISO11611/EN1149-5/IEC6148-2/EN13034 kohta:     
Kaitseomadusi võivad mõjutada kulumine, pesemine ja/või saastumine (õli, lahusti, värv, süsivesinik, 
bensiin jne). Kui kaitsvate omaduste säilitamiseks on vaja kangast töödelda, peab rõivaese olema pu-
has ja kangast võib töödelda ainult tarnija. 
Pärast korduvat, lühikest ja juhuslikku kokkupuudet leegiga võib kangas olla perforeeritud, see on nor-
maalne tagajärg. 
Õhu hapnikusisalduse suurenemine vähendab oluliselt keevitaja kaitserõivaste kaitsevõimet leekide 
eest.
Operatiivsetel põhjustel ei ole alati võimalik kaitsta kasutajat kõikide elektrilise keevitusahela pinge all 
olevate osade eest. 
Elektrostaatilist laengut hajutav riietus ei kaitse elektrivõrgu pinge eest. 
Kaitseriietust tuleb kanda õigesti. Rõivaeset või rõivaste kombinatsiooni peab alati kandma suletuna. 
Kõik taskud peavad olema suletud. 
Pükse, varrukateta kombinesoone ja traksipükse tuleb kanda koos samaväärsete kaitseomadustega 
jope või särgiga. 
Keevitamisel tuleb särki kanda nagu jopet. 
Tagaküljel asuva tuulutusavaga rõivad võivad olla mugavamad, kuid silmas tuleb pidada takerdu-
misohtu. 
Erinevat tüüpi tööde puhul võib vaja minna täiendavat osalist kehakaitset.
Kaitseriietus ise ei kaitse elektrilöögi eest. Selle riski korral on soovitav kanda mitut kihti leeki aeglustavaid 
rõivaid. 
Kui rõival on silmuseid, tohib neid kasutada ainult ATEX-sertifitseeritud tarvikute kinnitamiseks. 

Üldnõuded
Rõiva kangas vastab kokkutõmbumise osas Euroopa standardile EN ISO 13688:2013 (vähem kui 3% 
pärast 5 pesutsüklit).
Valida tuleb teie vajadustega kõige paremini sobivate omaduste ja kaitsevõimega rõivakomplekt.
Ebaõige kasutamine võib teid ennast ohtu seada. 
Riietuse tarnijat ei saa pidada vastutavaks, kui riideid on kasutatud valesti. 
Ohutust ei saa kõikides oludes tagada. Selle varustuse kandmine ei vabasta kasutajat ohutuseeskirjade 
järgimisest.
Parima kaitse tagamiseks, kontrollige oma töörõivaid regulaarselt kahjustuste suhtes.
Riiete kasutamine vähendab nende kaitsevõimet ja kaitse ei pruugi aja jooksul enam piisav olla. 
Kui rõivas on määrdunud, võib see kahjustada selle toimimist. 

Riskianalüüs
Riskianalüüsi eest vastutab üksnes tööandja. See tuleb läbi viia enne sobiva riietuse valimist. Kõik tuvas-
tatud riskid tuleb kinnitada ja arvesse võtta.

Muudatused
Isikukaitsevahendeid ei tohi muuta. Muudatuste tegemine on tarnija ülesanne. Kui rõivast on muutnud 
keegi teine peale meie, ei ole ELIS õnnetuse korral enam mingil viisil vastutav.

Parandamine
Parandustööd tuleb teha vastavalt Elise antud juhtnööridele ja neid peab tegema väljaõppinud perso-
nal. Muud parandused/muudatused pole lubatud.

Kahjutus
Rõiva materjalid ega komponendid ei sisalda kahjulikke aineid koguses, millel oleks praegu teadaole-
valt ettenähtud kasutustingimustes negatiivne mõju kasutaja tervisele.

Hooldus 
Ohutuse tagamiseks võib rõivaid pesta vaid tööstuslikult. 
Regulaarne ja hoolikas hooldus aitab tagada riietuse pikema kasutusea. Veenduge alati, et enne rõi-
vaeseme pessu andmist oleksid tühjendatud kõik taskud ja eemaldatud põlvepadjad. 
Järgige oma tegevuste kohta käivaid muutuvaid protseduure. Regulaarne hooldus aitab säilitada 
kaitsevõimet. 
Puhastamine peab olema kooskõlas tootja juhiste ja tööstusliku pesu standardiseeritud protsessidega.

Hoidmine
Tööriiete kasutusea pikendamiseks hoidke neid kasutamise vaheajal kuivas, hästi ventileeritud ja puh-
tas kohas. Kasutatud isikukaitsevahendid tagastatakse rendifirmale, kes taaskasutab need vastavalt 
kohapealsetele protseduuridele. 

Suuruse valimine
Kasutaja peab kindlasti valima õige suurusega tööriided. Isikukaitsevahendid peavad võimaldama lii-
gutada kogu keha, v.a juhul kui tööülesanded ei sea muid piiranguid. 
Suuruste piktogramm näitab rõivaeseme suurust, aga ka sellega seotud kehamõõtmeid, mis põhine-
vad kolmel väärtusel: 

(A) kogupikkus
(B) rinnaümbermõõt ja 
(C) vööümbermõõt. 

 
Kui standardsuuruses rõivaese kandjale ei sobi, tu-
leb kaaluda individuaalsete kehamõõtude alusel 
valmistatud rõivaid. Vaid ELIS võib muuta rõivaste 
suurust, nt lühendada sääri või varrukaid. Püksid 
peavad kasutamisel olema jalatsite peal, säärte 
ülespööramine või jalatsiteni mitteulatumine pole 
lubatud. Kui sääri on vaja lühendada, peab seda 
tegema tarnija. 

See dokument ja kõik vastavusdeklaratsioonid on saadaval aadressil www.elis.com.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust tootja ja/või selle volitatud edasimüüjaga:
Elis Supply & Design Center AB, Exportgatan 26, SE-422 46 Hisings Backa, Rootsi, +46(0) 31 42 34 00  
for ELISe jaoks; Elis Services, 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, Prantsusmaa

  

Toodetud Elis grupi jaoks Elis Design & Supply Chain Centre AB poolt, Exportgatan 26, SE 422 46 Hisings Backa, Rootsi (välja antud/versioon x)


