
Bruksanvisning för varselkläder enligt  EN ISO 20471:2013 och sågskyddsbyxa 

Tillverkare:  PROFIFOREST s.r.o. 
 Červenákova  23/656 
 96263 Pliešovce – SK 
 00421/47/4911191 
 profiforest@gmail.com 

Artikelnummer 

 Yttermaterial 

 Foder 

1. Förklaring av piktogram som finns på plaggets etikett

Informerar användaren över att han ska iaktta tillverkarens 
informationer.  

Tillverkarens förklaring att produkten motsvarar de gällande 
riktlinjerna och att föreskriven kontrollprocedur har genomförts. 

282405 och 282406 Sågskyddsbyxa Nordforest

282415 och 282416 Jacka Nordforest

Corduvis orange, Radura svart, STW925 orange reflex, 
Reflexremsa, Poly way Stretch med laminering, Coolmax, 
Stretch Lamination fluorescerande gul  

Sågskyddsmateriel, ventilationsmaterial, material av 100 
% PES, Nätmaterial, HPV/29098/T13, Coolmax 



 Storlekssymbol Storlekssystemet enligt EN 340 

Kontrollmått för: 
Overaller, jackor, kappor = Kroppslängd och bröstvidd 
Byxor = Kroppslängd och midjevidd  

A B C
Beninnerlängd 

 C
Beninnerlängd  

C
Beninnerlängd 

Storlek Bröstvidd Midjevidd Normal Längre Kortare 

 XXS  78  74  80  87  75 

 XS  84  80  80  87  75 

S  96  86  80  87  75 

 M  102  92  80  87  75 

L  108  98  80  87  75 

 XL  116  104  80  87  75 

 XXL  124  110  80  87  75 

 3XL  132  116  80  87  75 

 4XL 138  122  80  87  75 

A
B

C



Ej applicerat

Användarinformation skyddskläder för motorsåg, sågskyddsbyxor Nordforest art.nr: 
282406 och 282406. För maximalt skydd och komfort med användningen av dessa 
säkerhetsprodukter, måste denna information strikt följas.

Varning:
Inga skyddskläder ger 100% skydd mot skada av motorsågens kedja. Skyddsnivån hos 
skyddskläder är beroende av många faktorer exempelvis, hastigheten hos kedjesågen, 
vridmomentet hos motorn, intensiteten och vinkeln i kontakt med vävnaden, arbetsläget, etc. 
Skyddskläder är inte en ersättning för säker arbetsteknik. Felaktig användning av motorsåg 
kan orsaka en olycka. Därför är det viktigt att följa de godkända arbetsmetoder och 
uppmärksamma överensstämmelser med gällande säkerhetsföreskrifter och anvisningar i 
bruksanvisningen.

Skyddskläder kräver särskild och regelbunden rengöring. Tvätta nedsmutsade kläder 
omedelbart efter användandet. Rester av brännbara vätskor har en skadlig effekt på 
säkerhetsfunktionen av skyddskläder. Till tvättning så rekommenderar vi konventionellt 
rengöringsmedel för maskintvätt. Efter tvätt måste de våta kläderna dras så formen på 
skyddskläderna blir rätt. Låt sedan torka fritt. Vrid ej byxorna.
Kläderna ska väljas så att arbetet kan utföras utan förhinder. Kläderna bör därför inte vara 
alltför opassande i storlek.

Reparationer:
Det är bara yttertyget som kan repareras, all sömnad i sågskyddet är absolut förbjudet då 
det skadar sågskyddsfibrerna.

Säkerhetsföreskrifter till varselkläder för professionellt bruk
Detta varselplagg uppfyller riktlinjerna enligt 89/686/EWG för personlig skyddsutrustning och 
uppfyller kraven enligt europeisk standard EN ISO 20417:2013 "Varselkläder" i anknytning 
med EN 340:2003 "Skyddskläder - Allmänna krav". Varselkäderna signalerar visuellt 
användarens närvaro vid alla möjliga ljusförhållanden på dagen, (synlighet på dagen genom 
bakgrundsmaterial), såväl genom strålkastarljus i mörkret, (synlighet på natten genom 
återreflekterande material).

Typkontrollintyget är utställt av:
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz. 

Användningsområden: Skogsbruk, jakt, outdoor, tekniska tjänster, vägarbeten och -förvaltning.

Förvaring: Skyddskläderna skall förvaras i ett torrt och ventilerat utrymme. 



 EN  ISO 20471 

Tabellen informerar om vilken varselskyddsklass plagget har.

Minsta yta av reflexmaterial i m² :
Skyddsklass 3 Skyddsklass 2 Skyddsklass 1 Material 

Bakgrundsmaterial

Kombinerat 
prestandamaterial

Återreflekterande material 

0,80 kvm

 0,20 kvm
Ej applicerat 

0,50 kvm

0,13 kvm

0,14 kvm

0,10 kvm
0,20 kvm

Maskintvätt 40° 
skontvätt

Ej blekmedel Ej vridas vid 
torkning

Ej torktumling Svagt strykjärn Ej kemtvätt

Skötsel: Plagget ska skötas enligt skötselanvisningarna på etiketten.
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