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Rosenbauer — Fire fighting turnout jacket FIRE MAX SF 

We congratulate you on your purchase of this high-quality product, which was 
developed in Austria in association with companies involved in renowned Austrian high 
technology and in compliance with the strictest standards of quality assurance.

This garment was subjected to a quality assurance system for the final product in 
accordance with the strict specifications of the PPE Safety Regulations ("Personal 
Protective Equipment Safety Regulations" EU 2016/425 from March 8, 2016, category 
III). This final inspection is monitored by an external body.

The protective garment FIRE MAX SF is manufactured with following materials:
 ▪ Outer fabric jacket: 75 % m-Aramid, 23 % Kevlar, 2 % P140 antistatic  

NOMEX NXT (gold)
 ▪ Moisture barrier: PTFE-DUO membrane onto a Basofil-backing, approx. 125 g/m².
 ▪ Lining: 100 % Basofil nonwoven with 50 % aramid/50 % viskose FR quilting,  

approx. 180 g/m². 

Wear protection materials consisting of silicone carbon coated 100 % Para aramid 
fabric. Protection according to EN 469 is achieved only in combination with jacket and 
trousers.

FIRE FIGHTING TURNOUT JACKET   
FIRE MAX SF

This garment is part of a fire 
fighting protective clothing in 
accordance with EN 469:2020. 
Fire fighting turnout jacket FIRE 
MAX SF must be used together 
with fire fighting turnout trousers 
FIRE MAX SF or another  
Rosenbauer fire fighting turnout 
trousers acc. to EN 469:2020.
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Fire fighting turnout jacket FIRE MAX SF — Rosenbauer

EN
USE
These protective jacket in conjunction with the protective trousers provides protection 
during fire fighting and related activities as well as rescue operations or assistance in 
the event of disasters.

The contractually guaranteed scope of protection of the respective personal 
protective equipment results from the relevant provisions of the PPE Regulation 
(EU) 2016/425 and the standards derived from it in accordance with the 
declaration of conformity. Any further protection does not exist. Additional 
dangers such as chemical, biological, electrical or radioactive hazards must be 
covered by another and/or additional protective equipment.

At this point we would like to point out that the user of this PPE must carry out a 
risk assessment before use. The user determines through this risk assessment 
what risk he will have to expect in his operations. The real risk arises from the 
extent to which various hazards are likely in relation to the severity of the 
consequences for the user in such an exposure. The resulting risk assessment is 
the basis for the selection and application of an adequate protective equipment 
(with the appropriate protection level if applicable).

Please make sure that your Rosenbauer PPE meets the requirements of your risk 
assessment with regard to the contractually guaranteed protective effect.

Protection is also provided against short-term effects of chemicals.
The protective jacket must be used only in combination with trousers otherwise it 
cannot provide the degree of heat protection demanded and doesn´t meet the 
requirements of EN469. In combination the firefighting turnout jacket FIRE MAX SF 
with firefighting turnout trousers FIRE MAX SF an improvement of the visibility 
according EN 469:2020 is given; But the requirements of EN 20471 (highly visible 
warning clothing) are not fulfilled.
For special fire-fighting (approaching or entering the fire) a different or additional 
clothing is required in accordance with EN 1486.
Only use approved and original Rosenbauer spare parts or accessories (spine label for 
rear lettering, etc.).
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Rosenbauer — Fire fighting turnout jacket FIRE MAX SF 

INSPECTIONS AND LIMITATIONS TO USE
After being subjected to high mechanical, chemical or thermal stresses the protective 
suit should be inspected for damage. Clothing has to be cleaned or eliminated.
Rub-throughs, superficial damage caused by heat, damage to the surface through the 
effects of chemicals, severe soiling, etc. impair the protective efficacy.
Protective garments which are damaged in these or similar ways must be removed 
from service.

REPAIR
Under certain circumstances, minor damages can be repaired by appropriate
postproduction. However, please note: For safety reasons, repairs may only be carried
out with original material by the manufacturer or by the service partner recommended
by the manufacturer. Before each repair, it must be checked whether the protective
effect can be sufficiently ensured again.

Explanation:

EN 469:2020

 X2 high protection against flame exposure and radiant heat
 Y2 watertight construction
 Z2 high water vapour permability

Electrostatic properties

EN 1149-5:2018

Outer fabric of the garment is tested according to process 2 of EN 1149-3 
Protection against electrostatical electricity acc. EN 1149-5:2018 is given 
when consider following points

 ▪ the person wearing the electrostatic dissipative protective clothing shall be properly 
earthed. The resistance between the person and the earth shall be less than 108 W 
e.g. by wearing adequate footwear;

 ▪ electrostatic dissipative protective clothing shall not be removed whilst in presence 
of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive 
substances;

 ▪ electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched 
atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer;

 ▪ the electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative protective 
clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination;

 ▪ electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all noncomplying 
materials during normal use (including bending and movements).
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Fire fighting turnout jacket FIRE MAX SF — Rosenbauer

EN
CLEANING INSTRUCTIONS
Before any kind of washing remove if applicable integrated rescue belt IRS!

We recommend washing in an industrial spinner-washer with a maximum 
capacity of 30 kg. Washing in a domestic washer is possible with restrictions.

Basically, we suggest the following:
 ▪ Empty all pockets! Close the fire fighting jacket completely before washing 

(zippers and Velcro fasteners) and wash with the shell material outside and the retro- 
reflecting stripes being visible. Cover open Velcro fastener hook parts. In order to 
prevent abrasion of the shell material remove the carbine swivels from the pockets.

 ▪ Select care cycle with prewash and set the temperature to 60° C. Use a commercially 
available detergent for coloured cloth.
However: do not use any heavy-duty detergent or softener!

 ▪ Carry out three rinse cycles.
 ▪ Spinning is to be carried out at intervals.
 ▪ Turn the fire fighting jacket inside out to dry in an automatic dryer, i.e. the lining is 

outside (close Velcro fasteners). When drying the fire fighting jacket in a drum-type 
drier, select the „try-to-the-touch“ program at a maximum temperature of 80° C. 
After the first drying cycle is completed, turn jacket outside out (shell material 
outside). Then use the same program to dry the shell.

 ▪ It is possible to iron without steam at medium temperature (use a cloth to cover the 
stripes to protect the retro-reflecting material.)

 ▪ If the fire fighting jacket does no longer show the dripping-off effect of water, it is 
required to re-impregnate to apply again the water and dirt repellent layer. Basically, 
it is recommended to repeat impregnation after every second washing. 
Recommended impregnating agent: e.g. TX-Direct Wash (Nikwax), Hydrob Easydry 
(Kreussler) or simmilar impregnating agents licensed for PSA for the fire brigade.

ATTENTION: Nomex NXT garments are equipped with a special long-term 
impregnation. If the washing instructions are followed, the garment must be 
impregnated again after 40 washing cycles. We recommend to check the impregnation 
after 10 washing cycles for your own safety. If the fire fighting jacket does no longer 
show the dripping-off effect of water, it's necessary to re-impregnate it.

Chemical cleaning is possible. But be careful solvent residues can remain on the fire 
fighting trousers, which can affect the flame proofing effect. These agents, can only be 
removed completely by additional rinsing in water.
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Fire fighting turnout jacket FIRE MAX SF — Rosenbauer
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Rosenbauer — Fire fighting turnout jacket FIRE MAX SF 

The shell material impregnation is more affected by chemical cleaning than by washing, 
so that the clothing has to be re-impregnated after each chemical cleaning.

And some more tips:
 ▪ Make sure that you never pierce through the fire fighting trousers in order to ensure 

optimum functionality of the membrane!
 ▪ Keep the fire fighting trousers in dry place!
 ▪ Do not expose the fire fighting trousers to insolation unnecessarily!
 ▪ Always contact the manufacturer of your fire fighting trousers in the case of possible 

repairs!
 

HOUSEHOLD WASHING
Handle separately from other clothing to avoid the adherence of combustible fibres or 
particles. Always ensure that no combustible residues of cleaning materials can be 
deposited on the clothing. Use only recommended or tested products.

Washable at 60° C, reduced load (approx. 2/3 of the machine capacity), select 
program with high washing liquor level, use fine washing agent.
Follow manufacturer's instructions for amount of washing agent, in accordance with 
the hardness of the water. Allow the washing program to run to completion in order to 
remove residues of washing liquor.

Iron the outer material after washing but do not allow the iron temperature  
to exceed 120° C. Tumbling is possible with reduced thermal load 
(gentle drying).

Do not use any chlorine bleach. Do not use spot-removers containing chlorine.  
Entrust to a specialist.
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Fire fighting turnout jacket FIRE MAX SF — Rosenbauer

EN
INDUSTRIAL WASHING
Drum filling: 2/3 of the capacity in order to avoid permanent creasing  
Loading ratio: pre-wash approx. 1:8 to 1:10, main wash: 1:10
Washing temperature: 60° C
Washing agent: normal commercially available washing agent
Rinsing: very thoroughly in order to remove combustible residues of 
  washing liquor.
Drying: preferably air and tunnel drying, tumbling is possible with  
 reduced thermal load (gentle drying)

Iron the outer material after washing but do not allow the iron temperature to 
exceed 120° C. 

CHEMICAL CLEANING
Recommended in the case of soiling with oil or grease. Cleaning boosters can lead to 
combustible residues in the fabric. Gentle perchloroethylene cleaning, standard 
process.

STORAGE
The fire fighting turnout garment can be stored just like any other washing - but in a 
dry condition - in a normal room climate and, if possible, hung up.

Further information on selection, use, care and maintenance is given in 
CEN/TR 14560:2018.
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Rosenbauer — Fire fighting turnout jacket FIRE MAX SF 

CONFORMITY DECLARATION

The manufacturer, Rosenbauer International AG,
4060 LEONDING, Paschingerstr. 90  (AUSTRIA)

hereby declares that the following fire fighting turnout garment:

Fire fighting turnout jacket FIRE MAX 3+ 
Art. No. 141220 Nomex gold

Art. No. 14122 BPI Matrix golden yellow

conforms with the regulations and requirements of the

AS/NZS 4967:2009 Protective Clothing for firefighters –
Protective clothing used for structural firefighting

is identical with the PPE, which was a part of the Type Certificate

No.: 71258

issued by the named inspecting body 

OTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH ("Institute for Ecology,
Technology and Innovation"), Spengergasse 20, A-1050 VIENNA, 

and the quality assurance for the final product (§ 14 PSASV or Art. 11 A of the PSA 
Directive) was subject to the control of the named inspecting body OTI – Institut für 
Ökologie, Technik und Innovation GmbH ("Institute for Ecology, Technology and 
Innovation"), Spengergasse 20, (Ref. No. 0534).

                                  

Leonding, 10th January 2014

CONFORMITY DECLARATION

Subject of the declaration is the following personal protective equipment (PPE):

Fire fighting turnout jacket FIRE MAX SF      Art. 141275

Manufacturer: Fa. Rosenbauer International AG 
  Paschinger Str. 90
  4060 Leonding, AUSTRIA

This statement is issued under the sole responsibility of the manufacturer.  
The subject of the declaration (PPE described above) complies with the relevant Union 
harmonsisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 personal protective equipment.

Conformity is achieved by complying with the applicable requirements of the following 
documents:

EN ISO 13688:2013 Protective Clothing - General Requirements  
EN 469:2020  Protective Clothing for firefighters
EN 1149-5:2018  Protective clothing - Electrostatic properties

The notified body ÖTI – Institute for Ecology, Technology and Innovation GmbH (ID-No.: 0534) 
A-1230 Wien, Siebenhirtenstrasse 12A, Objekt 8 has carried out the EU type examination 
(module B) and issued the EU type examination certificate no. VN615 162698.

The PPE is subject to the following conformity assessment procedure:
For category III: Conformity with the model based on internal production control with super-
vised product checks at irregular intervals (module C) under surveillance of the notified body 
ÖTI – Institute for Ecology, Technology and Innovation GmbH, ID-No: 0534.

Signed for the manufacturer / Place and date of issue:

Leonding, 01.03.2022
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Fire fighting turnout jacket FIRE MAX SF — Rosenbauer

EN
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Rosenbauer — Kurtka strażacka FIRE MAX SF

Gratulujemy zakupu tego wysokiej jakości produktu, który został opracowany w Austrii 
we współpracy z firmami zaangażowanymi w tworzenie znanych austriackich 
zaawansowanych technologii oraz zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami 
jakościowymi.

Produkcja tego ubrania podlega systemowi zapewnienia jakości dla produktu 
końcowego zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami przepisów bezpieczeństwa 
dotyczących środków ochrony indywidualnej (Rozporządzenie (UE) 2016/425 z dnia 8 
marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, kategoria III). Powyższa 
kontrola końcowa jest monitorowana przez jednostkę zewnętrzną.

Ubranie ochronne FIRE MAX SF jest produkowane z następujących materiałów:
 ▪ Tkanina zewnętrzna kurtki: 75 % m-aramid, 23 % Kevlar, 2 % P140 antystatyczny 

NOMEX NXT (złoty)
 ▪ Bariera przeciwwilgociowa: membrana PTFE-DUO na poszyciu z włókniny Basofil,  

o gramaturze około 125 g/m².
 ▪ Podszewka: włóknina 100 % Basofil z pikowaną powłoką z mieszanki materiału 50 % 

aramid/50 % wiskoza ognioodporna , o gramaturze około 180 g/m². 

KURTKA STRAŻACKA  
FIRE MAX SF

Niniejsze spodnie stanowią część 
odzieży ochronnej dla strażaków 
zgodniej z normą EN 469:2020. 
Kurtka strażacka FIRE MAX SF 
należy używać razem z spodnie 
strażackie FIRE MAX SF lub inną 
spodnie strażackie firmy  
Rosenbauer zgodnymi z normą  
EN 469:2020.
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Kurtka strażacka FIRE MAX SF — Rosenbauer

Materiały odporne na zużycie składające się ze 100% tkaniny paraaramidowej  z 
powlekaniem silikonowo-węglowym. Ochrona zgodna z normą EN 469 jest jedynie 
osiągana podczas używania kurtki ze spodniami.

UŻYCIE
Kurtka ochronna w połączeniu ze spodniami ochronnymi zapewnia ochronę podczas 
gaszenia pożaru i czynności z nim związanych, jak również podczas operacji 
ratowniczych lub udzielania pomocy w razie katastrof.

Gwarantowany umownie zakres ochrony danego środka ochrony indywidualnej 
wynika z odpowiednich postanowień Rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie 
środków ochrony indywidualnej i norm wynikających z niego zgodnie z 
deklaracją zgodności. Inna ochrona nie istnieje. Przed dodatkowymi 
zagrożeniami np. czynnikami chemicznymi i biologicznymi, porażeniem prądem 
elektrycznym lub promieniowaniem radioaktywnym należy się chronić za 
pomocą innego i/lub dodatkowego środka ochrony indywidualnej.

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że użytkownik tego ŚOI musi 
przeprowadzić ocenę ryzyka przed jego użyciem. Poprzez ocenę ryzyka 
użytkownik określa jakiego ryzyka musi się spodziewać w miejscu działań. 
Rzeczywiste ryzyko wynika ze stopnia, w jakim różne zagrożenia są 
prawdopodobne w stosunku do dotkliwości konsekwencji dla użytkownika przy 
takim narażeniu. Wynikowa ocena ryzyka stanowi podstawę do doboru i 
zastosowania stosownego środka ochrony indywidualnej (o odpowiednim 
poziomie ochrony, jeżeli dotyczy).

Proszę się upewnić czy środek ochrony indywidualnej firmy Rosenbauer spełnia 
wymagania oceny ryzyka odnośnie gwarantowanego umownie działania 
ochronnego.

Zapewniona jest również ochrona przed krótkoterminowym działaniem substancji 
chemicznych.
Kurtkę ochronną należy używać jedynie w połączeniu ze spodniami. W przeciwnym razie 
nie może ona zapewnić wymaganego stopnia ochrony przed promieniowaniem cieplnym 
i nie spełnia wymagań normy EN469. Kurtka strażacka FIRE MAX SF razem ze 
spodniami strażackimi FIRE MAX SF zapewnia poprawę widzialności zgodną z normą 
EN 469:2020, ale wymagania normy EN 20471 (odzież ostrzegawcza o intensywnej 
widzialności) nie są spełnione.
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Rosenbauer — Kurtka strażacka FIRE MAX SF

Do specjalnych akcji przeciwpożarowych (zbliżanie się lub wchodzenie do pożaru) 
wymagane jest inne lub dodatkowe ubranie zgodne z normą EN 1486.

Stosować jedynie zatwierdzone i oryginalne części zamienne lub akcesoria firmy 
Rosenbauer (etykieta na plecach do tylnego napisu itd.).

KONTROLA I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA
Po poddaniu dużym obciążeniom mechanicznym, chemicznym lub termicznym, odzież 
ochronną należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Kurtkę należy wyczyścić lub usunąć.
Przetarcia, uszkodzenia spowodowane przez ciepło, uszkodzenia powierzchniowe 
spowodowane działaniem substancji chemicznych, poważne zabrudzenia itd. 
pogarszają funkcję ochronną.
Odzież ochronną, która uległa uszkodzeniu w ten lub podobny sposób należy wycofać z 
użytkowania.

NAPRAWA
W pewnych okolicznościach, drobne uszkodzenia można naprawić za pomocą
odpowiedniej obrobki. Jednakże, proszę pamiętać, że ze względow bezpieczeństwa,
naprawy mogą być jedynie wykonywane przy użyciu oryginalnych materiałow przez
producenta lub serwisanta zalecanego przez producenta. Przed każdą naprawą, należy
sprawdzić czy funkcja ochronna może być ponownie zapewniona w wystarczającym
stopniu.

Wyjaśnienie:

EN 469:2020

 X2 Wysoki poziom ochrony przed ciepłem przy oddziaływaniu  
  płomienia i oddziaływaniu
 Y2 Odporność na przemakanie
 Z2 Wysoki opor przenikania pary wodnej

Własności elektrostatyczne

EN 1149-5:2018

Tkanina zewnętrzna ubrania jest badana zgodnie z metodą 2 normy 
EN 1149-3 Ochrona przed elektrycznością statyczną zgodnie z normą 
EN 1149-5:2018 jest zapewniona po uwzględnieniu następujących 
punktów:
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Kurtka strażacka FIRE MAX SF — Rosenbauer

 ▪ Osoba nosząca odzież ochronną antyelektrostatyczną powinna być prawidłowo 
uziemiona. Rezystancja między osobą i ziemią powinna być poniżej 108 W np. przez 
noszenie odpowiedniego obuwia;

 ▪ Odzieży ochronnej antyelektrostatycznej nie należy zdejmować w atmosferze palnej 
lub wybuchowej ani podczas obchodzenia się ze substancjami palnymi lub 
wybuchowymi;

 ▪ Odzieży ochronnej antyelektrostatycznej  nie należy  użytkować w atmosferach 
wzbogaconych tlenem bez uzyskania wcześniejszej zgody inspektora bhp;

 ▪ Na działanie antyelektrostatyczne odzieży ochronnej antyelektrostatycznej może 
wpływać zużycie, pranie i ewentualne zabrudzenie;

 ▪ Odzież ochronna antyelektrostatyczna powinna stale zakrywać wszystkie materiały 
niespełniające wymagań podczas normalnego użytkowania (wliczając w to zginanie i 
ruchy).

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA
Przed rozpoczęciem prania, odpiąć zintegrowany pas ratowniczy IRS, jeżeli jest 
używany!

Zalecamy prać w przemysłowej pralce wirnikowej o maks. pojemności 30 kg. 
Pranie w pralce domowej jest możliwe z pewnymi ograniczeniami.

Zalecamy przestrzegać następujących punktów:
 ▪ Opróżnić wszystkie kieszenie! Przed rozpoczęciem prania, zapiąć całkowicie 

kurtkę strażacką (zamki błyskawiczne i rzepy) i prać wywróconą na prawą stronę i 
widocznymi paskami odblaskowymi. Zasłonić otwarte części haczykowate rzepów. 
Aby zapobiec przetarciu tkaniny zewnętrznej, odpiąć karabińczyki od kieszeni.

 ▪ Wybrać delikatny cykl prania z praniem wstępnym i ustawić temperaturę na 60° C. 
Używać środka piorącego do tkanin kolorowych dostępnego w handlu.
Nie używać silnego środka piorącego ani zmiękczacza!

 ▪ Wykonać trzy cykle płukania.
 ▪ Wirowanie należy wykonywać w odstępach.
 ▪ Wywrócić kurtkę strażacką na lewą stronę w celu wysuszenia w automatycznej 

suszarce tzn. podszewka znajduje się na zewnątrz (zapiąć rzepy). W przypadku 
suszenia kurtki strażackiej w suszarce bębnowej, wybrać program „suszenie do 
szafy“ na temperaturę maks. 80°C. Po zakończeniu pierwszego cyklu suszenia, 
wywrócić kurtkę na prawą stronę (tkanina zewnętrzna na zewnątrz). Następnie użyć 
tego samego programu do wysuszenia tkaniny zewnętrznej.

 ▪ Można prasować bez pary z użyciem średniej temperatury (przykrywając paski 
kawałkiem tkaniny w celu zabezpieczenia materiału odblaskowego.)

 ▪ Jeżeli na powierzchni kurtki strażackiej nie występuje dłużej zjawisko perlenia wody, 

15
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wymagana jest ponowna impregnacja, aby zabezpieczyć przed przenikaniem wody i 
brudu. Zaleca się powtórzyć impregnację po co drugim praniu. Zalecanym środkiem 
impregnującym jest TX-Direct Wash firmy Nikwax, Hydrob Easydry firmy Kreussler 
lub podobne środki impregnujące.

UWAGA: Ubrania, których tkaniną zewnętrzną jest Nomex NXT posiadają specjalną 
długoterminową impregnację. Jeżeli instrukcje prania są przestrzegane, ubranie należy 
ponownie zaimpregnować po 40 cyklach prania. Dla własnego bezpieczeństwa 
zalecamy sprawdzić impregnację po 10 cyklach prania. Jeżeli na powierzchni kurtki 
strażackiej nie występuje dłużej zjawisko perlenia wody, wymagana jest ponowna 
impregnacja.

Czyszczenie chemiczne jest dozwolone. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ 
resztki rozpuszczalnika mogą pozostawać w tkaninie kurtki, co może negatywnie 
wpływać na ich odporność na płomienie. Środki takie można jedynie całkowicie usunąć 
poprzez dodatkowe płukanie w wodzie.

Impregnat tkaniny zewnętrznej jest bardziej usuwany podczas czyszczenia 
chemicznego niż podczas prania, dlatego ubranie należy ponownie zaimpregnować po 
każdym czyszczeniu chemicznym.

Klika dodatkowych wskazówek:
 ▪ Nie należy dopuścić do przedziurawienia kurtki strażackiej w celu zapewnienia 

optymalnej funkcjonalności membrany!
 ▪ Przechowywać kurtkę strażacką w suchym miejscu!
 ▪ Kurtki strażackiej nie należy wystawiać niepotrzebnie na działanie promieni 

słonecznych !
 ▪ Zawsze kontaktować się z producentem kurtki strażackiej w sprawie ewentualnych 

napraw!

PRANIE DOMOWE
Prać oddzielnie, aby uniknąć przyczepiania się palnych włókien i cząsteczek 
pochodzących z innej odzieży. Zawsze upewnić się, że żadne palne resztki środków 
myjących nie pozostały w ubraniu. Używać jedynie zalecanych lub przebadanych 
produktów.

Prać w temperaturze 60°C, z niepełnym wsadem (około 2/3 pojemności pralki), 
wybrać program z wysokim poziomem kąpieli piorącej i używać delikatnego środka 
piorącego.
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Przestrzegać instrukcji producenta dotyczących ilości środka piorącego w zależności 
od twardości wody. Zaczekać do zakończenia pełnego programu prania w celu 
usunięcia pozostałości kąpieli piorącej.

Po praniu uprasować stronę zewnętrzną, ale pamiętać, aby temperatura 
żelazka nie przekraczała 120°C. Suszenie w suszarce bębnowej jest możliwe 
w obniżonej temperaturze (delikatne suszenie).

Nie używać wybielacza chlorowego. Nie używać środków do usuwania plam 
zawierających chlor. Zwrócić się o pomoc do specjalisty.

PRANIE PRZEMYSŁOWE
Napełnienie bębna: 2/3 jego pojemności, aby uniknąć stałego zagniecenia 
Proporcja wsadu: Pranie wstępne około 1:8 do 1:10, pranie główne: 1:10
Temperatura prania:  60°C
Środek piorący: Normalny środek piorący dostępny w handlu
Płukanie: Bardzo dokładne w celu usunięcia palnych pozostałości  
 kąpieli piorącej.
Suszenie: Preferowane suszenie na powietrzu lub w tunelu, suszenie  
 w suszarce bębnowej jest mo

Iron the outer material after washing but do not allow the iron temperature to 
exceed 120° C. 

CZYSZCZENIE CHEMICZNE
Zalecane w przypadku zabrudzenia olejem lub smarem. Środki wzmacniające 
czyszczenie mogą prowadzić do występowania pozostałości cząsteczek palnych w 
tkaninie. Delikatne czyszczenie w tetrachloroetylenie stanowi standardowy proces.
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PRZECHOWYWANIE
Ubranie strażackie można przechowywać tak jak inne pranie, ale w stanie suchym w 
normalnych warunkach pokojowych i, jeżeli to możliwe, zawieszone.dry condition - in a 
normal room climate and, if possible, hung up.

Dalsze informacje na temat wyboru, użytkowania, pielęgnacji i konserwacji znajdują się
w CEN/TR 14560: 2018.
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Kurtka strażacka FIRE MAX SF — RosenbauerCONFORMITY DECLARATION

The manufacturer, Rosenbauer International AG,
4060 LEONDING, Paschingerstr. 90  (AUSTRIA)

hereby declares that the following fire fighting turnout garment:

Fire fighting turnout jacket FIRE MAX 3+ 
Art. No. 141220 Nomex gold

Art. No. 14122 BPI Matrix golden yellow

conforms with the regulations and requirements of the

AS/NZS 4967:2009 Protective Clothing for firefighters –
Protective clothing used for structural firefighting

is identical with the PPE, which was a part of the Type Certificate

No.: 71258

issued by the named inspecting body 

OTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH ("Institute for Ecology,
Technology and Innovation"), Spengergasse 20, A-1050 VIENNA, 

and the quality assurance for the final product (§ 14 PSASV or Art. 11 A of the PSA 
Directive) was subject to the control of the named inspecting body OTI – Institut für 
Ökologie, Technik und Innovation GmbH ("Institute for Ecology, Technology and 
Innovation"), Spengergasse 20, (Ref. No. 0534).

                                  

Leonding, 10th January 2014

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Przedmiotem deklaracji jest następujący środek ochrony indywidualnej (ŚOI):

Kurtka strażacka FIRE MAX SF       kod tow. 141275

Producent: Firma Rosenbauer International AG
  Paschinger Str. 90
  4060 Leonding, AUSTRIA

Niniejsza deklaracja jest wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta. Przedmiot 
deklaracji (ŚOI opisany powyżej) spełnia stosowne prawodawstwo harmonizacyjne Unii: 
Rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.

Zgodność jest osiągnięta przez spełnienie obowiązujących wymagań następujących 
dokumentów:

EN ISO 13688:2013 Odzież ochronna - Wymagania ogólne 
EN 469:2020  Odzież ochronna dla strażaków
EN 1149-5:2018  Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne

Jednostka notyfikowana  ÖTI – Instytut  Ekologii, Technologii i Innowacji GmbH (Nr ID: 0534) 
A-1230 Wien, Siebenhirtenstrasse 12A, Objekt 8 przeprowadziła  badanie typu UE (moduł B) i 
wystawiła ceryfikat badania typu UE nr VN615 162698.

Środek ochrony indywidualnej podlega następującej procedurze oceny zgodności:
Dla kategorii III: Zgodność z modelem na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji za pomocą 
sprawdzeń nadzorowanego produktu w nieregularnych odstępach (moduł C) prowadzonych pod 
nadzorem jednostki notyfikowanej ÖTI - Instytut Ekologii, Technologii i Innowacji GmbH,  
Nr ID: 0534.

Podpisał w imieniu producenta / Miejsce i data wystawienia:

Leonding, 01.03.2022
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Rosenbauer International AG 
Paschinger Straße 90 
4060 Leonding, Austria 
Tel.: +43 732 6794-0  
Fax: +43 732 6794 -77  
office@rosenbauer.com 
www.rosenbauer.com

Tekst i zdjęcia nie są wiążące. Zdjęcia mogą przedstawiać 
edycje specjalne, które są dostępne tylko za dodatkową 
opłatą. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmiany bez 
wcześniejszego zawiadomienia. 
VI1342/Feuerwehrschutzjacke FIRE MAX SF_EN_PL 
2022_03_162565
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