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Rosenbauer – THL D védőkabát / védőnadrág

 ▪ A védőkabát és védőnadrág az EN 15614 és EN ISO 11612:2015 szerinti tűzoltó 
védőruha.

 ▪ A THL D tűzoltó védőkabátot mindig a THL D tűzoltó védőnadrággal együtt kell 
viselni. 

Ez a védőruházat a személyi védőfelszerelésekre vonatkozó (2016. március 9-i keltű EU
2016/425 rendelet, III. kategória) rendeletnek megfelelően végtermék
minősítésbiztosításnak lett alávetve. Ezt a végellenőrzést egy külső intézet felügyeli.

 ▪ A THL D védőkabát (Art.Nr. 140641) és védőnadrág (Art.Nr. 140642) a következő 
anyag összeállításokból készül:

 ▪ Egyrétegű kevert szövet 
amelynek összetétele 35% Aramid (Conex) és 65% Viskose FR, kb. 310 g/m².

 ▪ A védőnadrág térd- és szegélyrészén található kopóanyagok 
összetétele 100% Para-Aramid szövet, szilikon bevonattal.

THL D védőkabát / védőnadrág
szabadtéri tűzoltáshoz és műszaki mentéshez

Gratulálunk a kiváló termék
vásárlásához. A termék
fejlesztése a legszigorúbb
minőségbiztosítási
intézkedések mellett lett
kifejlesztve.
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THL D védőkabát / védőnadrág – Rosenbauer

HU
HASZNÁLAT
Védelem szabadtéri tűzoltásnál és műszaki mentésnél (EN 15614):

0534
EN 15614:207 A1  

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1

EN ISO 11612:2015
Védőruházat – Hő és lángok ellen védelmet nyújtó ruházat –
minimum követelmények

A védőkabát és a védőnadrág szabadtéri tűzoltáshoz és ahhoz kapcsolódó
tevékenységekhez való, de nem alkalmas lángok, hő- és sugárzó hőforrások
megközelítésére. A védőruha nem kínál védelmet abban az esetben, ha a ruha viselőjét
körülvették a lángok.

Az EN 15614 ill. EN ISO 11612:2015 szerinti védelemhez ezt a ruhát megfelelően le
kell zárni.

Bevetésen (szabadtéri tűzoltásnál) a védőruha mellett más tűzoltáshoz szükséges
védőfelszereléseket is kell használni.

A gyakorlatok és a bevetések során a ruha védelmi hatása miatt nem szabad:
 ▪ specifikus veszélyeket keresni,
 ▪ figyelmen kívül hagyni utasításokat, vagy
 ▪ óvatlanul eljárni.

A láthatóság tekintetében a védőkabát teljesíti az EN 15614:2007 Pkt. 9.2.
„Fényvisszaverő-/fluoreszkáló képesség” követelményeit.

Megjegyzés: Az EN 15614:2007 Pkt. 9.2. „Fényvisszaverő-/fluoreszkáló képesség”
követelményei azonosak az EN 469:2005 + A1:2006 szabvány B.1, B.2 és B.3 függelék
láthatósági követelményeivel.
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Rosenbauer – THL D védőkabát / védőnadrág

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK:
A védőnadrág/védőkabát NEM teljesíti az EN 469 vagy EN 1486 (tűzbelépés) szerinti
speciális tűzoltáshoz szánt védőruhával szembeni követelményeket.

A jelen védőkabát a védőnadrággal kombinálva védelmet nyújt a szabadtéri tűzoltásnál
és ahhoz kapcsolódó tevékenységnél, valamint katasztrófák esetében a mentési
munkáknál, ill. segélynyújtásnál.

Az adott személyi védőeszköz szerződésben biztosított védelmi terjedelme a
2016/425. számú (EU) személyi védőfelszerelésre vonatkozó rendelet
vonatkozó rendelkezéseiből, és az abból levezetett, megfelelőségi nyilatkozat
szerint alkalmazandó szabványokból ered. Ezen túlmenő védelem nincs. Ezt,
különösen a vegyi, biológiai, elektromos vagy radioaktív veszélyeztetéseknél
más és/vagy kiegészítő védőfelszerelésekkel kell lefedni.

Itt kifejezetten rá szeretnénk mutatni arra, hogy az ezt a személyi
védőfelszerelést viselő felhasználó egy veszélyelemzést kell végezzen. Ezzel a
veszélyelemzéssel állapítja meg a felhasználó, hogy a bevetések során milyen
veszélyekkel kell számolni. A tényleges kockázat attól függ, hogy egy ilyen fajta
kitettség esetében a következmények súlyosságát tekintve a felhasználó
számára milyen mértékben valószínűek a különböző fenyegetések. Az így
készített veszélyelemzés alapul szolgál egy megfelelő (adott esetben a
megfelelő védelmi fokozatú) védőfelszerelés kiválasztásához és használatához.

Gondosan ügyeljen arra, hogy a rendelkezésükre álló személyi védőfelszerelés a
szerződésben biztosított védőhatás tekintetében megfeleljen veszélyelemzése
követelményeinek.

További védelem vegyszerek valamint időjárási behatások ellen NINCS.

Vegyszerek vagy éghető folyadékok véletlen ráfröccsenése esetén a ruhát viselő
személy azonnal vissza kell húzódjon. A ruhát meg kell tisztítani, vagy ki kell
dobni/meg kell semmisíteni.
Nagy mechanikus, vegyi vagy termikus igénybevétel után ellenőrizni kell a
védőruhát, hogy sérült-e. A kopások, hőség okozta felületi sérülések,
vegyszerbehatás okozta felületi sérülések, erős szennyeződés stb. befolyásolják
a védőhatást. Az ennek megfelelő vagy hasonló sérülést szenvedett
védőkabátokat vagy védőnadrágokat okvetlenül le kell selejtezni.
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THL D védőkabát / védőnadrág – Rosenbauer

HU
ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
Az ipari mosó-centrifugáló gépben történő kezelést ajánljuk, max. 30 kg-ig. A
háztartási mosógépben történő mosás korlátozásokkal lehetséges.

Alapvetően:
 ▪  Minden zsebet ki kell üríteni! Mosás előtt a tűzoltókabátot zárja le teljesen 

(cipzár és tépőzár) és fordítsa ki úgy, hogy a külső anyag kifelé mutasson és a 
fényvisszaverő csíkok láthatóak legyenek. A nyitott tépőzár részeket le kell 
takarni. A külső anyagkopások elkerülése érdekében a zsebekből el kell távolítani a 
karabinereket.

 ▪ Előmosásos programot kell választani, és 60 °C-os hőmérsékletet kell beállítani. 
Mosószerként egy kereskedelmi forgalomban kapható finom mosószert kell 
használni. Figyelem: ne használjon erős mosószert és lágyítót!

 ▪ Három öblítést kell végezni.
 ▪ A centrifugálás szakaszosan kell történjen.
 ▪ Amennyiben a kabátot szárítógépben szárítja, azt ki kell húzni, azaz a belső bélés 

kerül kívülre (tépőzárakat zárni!). A szárítógépben történő szárításhoz a 
„szekrényszáraz” programot kell választani, max. 80 °C hőmérsékletnél. Az első 
szárítási folyamat befejezésekor a kabátot újra ki (külső anyag kifelé) kell húzni. Ezt 
követően a külső réteget ugyanazzal a programmal kell szárítani.

 ▪ Vasalni közepes hőmérsékleten, gőz nélkül lehet (a fényvisszaverő védelme 
érdekében tegyen egy szövetdarabot a vasaló és a fényvisszaverő közé).

 ▪ Amennyiben azt tapasztalja, hogy a ruhának már nincs vízlepergető hatása, a víz- és 
piszoktaszító hatás megőrzése érdekében impregnálni kell. Az impregnálást ajánlott 
általában minden második mosás után elvégezni. Javasolt impregnálószer: pl. 
TXDirect Wash (Nikwax termék).

Vegyi tisztítás lehetséges, mindössze arra kell figyelni, hogy a terméken
oldószermaradványok maradhatnak, amelyek befolyásolhatják a lángállóságot. Ezeket
vízben végzett további öblítésekkel maradéktalanul el lehet távolítani.
Egy vegyi tisztítás erősebben támadja a külső anyag impregnálását, mint egy mosás,
ezért minden egyes vegyi tisztítás után újra kell impregnálni.

És még néhány megjegyzés:
 ▪ Ügyeljen arra, hogy ne szúrja át a ruhát (sérülés)!
 ▪ Biztosítsa a száraz tárolást!
 ▪ A kabátot ne tegye ki feleslegesen napfénynek!
 ▪ Esetleges javításnál forduljon mindig a ruha gyártójához!
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Rosenbauer – THL D védőkabát / védőnadrág

HÁZTARTÁSI MOSÁS
Az éghető szálak vagy részecskék lerakódásának elkerülése érdekében más ruházattól
elkülönítve kell kezelni. Folyamatosan ügyelni kell arra, hogy a ruhára ne tudjanak
lerakodni éghető ápolószer maradványok. Csak javasolt, vagy ellenőrzött termékeket
szabad használni.
Csökkentett töltettel (kb. 2/3 gépkapacitás) 60 °C-on mosható, magas mosóoldat
állású programot kell beállítani, és finom mosószert kell használni.
Gyártói adatok szerinti mosószermennyiség, a vízkeménységi fok figyelembe vételével.
A mosószer maradványok eltávolítása érdekében futtasson teljes mosóprogramot.

 Mosás után külső anyag vasalás – a vasaló hőmérséklete ne legyen magasabb,
mint 120° C. Szárítógépes szárítás alacsony hőmérsékleten lehetséges.

Ne használjon klórtartalmú fehérítőt. Ne használjon klórtartalmú folttisztítót. Bízza
szakemberre.

IPARI MOSÁS
Dobtöltet: A gyűrődés elkerülése érdekében a kapacitás 2/3-a.
Terhelési arány: Előmosás kb. 1:8 - 1:10, főmosás 1:10.
Mosóhőmérséklet: 60 °C.
Mosószer: Kereskedelmi forgalomban kapható mosószer.
Öblítés:  Nagyon alapos, az éghető mosószermaradványok eltávolítása
   érdekében.
Szárítás:  Levegőn szárítás, szárítógépes szárítás alacsony hőmérsékleten
   lehetséges.

 Mosás után külső anyag vasalás – a vasaló hőmérséklete ne legyen magasabb,
mint 120 °C.

VEGYI TISZTÍTÁS
Olaj- vagy zsírszennyeződés esetén ajánlott. A tisztítóhatás-fokozók éghető
maradványokat képezhetnek a szövetben. Kíméletes perklór-etilénes tisztítás, általános
eljárás. Kilós-tisztítás fenntartással.

LAGERUNG
A védőkabátot és a védőnadrágot, mint minden más mosott holmit, szárazon, normál
szobahőmérsékleten és lehetőleg függesztve kell tárolni.
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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

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
-fordítás-

A nyilatkozat tárgyát az alábbi védőfelszerelés alkotja:

140641 cikkszámú sötétkék „THL D” műszaki mentő és erdőtűzoltó kabát
140642 cikkszámú sötétkék „THL D” műszaki mentő és erdőtűzoltó nadrág

Gyártó:  Rosenbauer International AG 
  Paschinger Straße 90
  A-4060 Leonding

A jelen nyilatkozatot a gyártó saját felelősségére teszi.
A nyilatkozat tárgya (a fentiekben ismertetett személyi védőfelszerelés) megfelel az EU
vonatkozó harmonizált jogszabályainak: Személyi védőfelszerelésekre vonatkozó 2016/425 EU
rendelet.
A megfelelést az alábbi alkalmazandó harmonizált Európai Szabványok teljesítése révén éri el:

EN ISO 13688:2013 Védőruházat – általános követelmények
EN 15614:2007  Tűzoltó védőruházat – erdőtűzoltó ruházatra vonatkozó
   laboratóriumi teszteljárások és teljesítmény követelmények
EN ISO 11612:2015  Védőruházat – Hőség és lángok elleni védőruházat – mini-
   mumkövetelmények

Az OTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmgH (azonosító: 0534) A-1050
Bécs, Spengergasse 20 elvégezte a B modul szerinti típusvizsgálatot és kiállította a 72297
(védőkabát) / 72298 (védőnadrág) sz. típusvizsgálati tanúsítványt.
A személyi védőfelszerelés az alábbi megfelelőség-értékelési eljárások hatálya alá tartozik:
A III. kategória számára: A típusmintának történő megfelelés, rendszertelen időközönként
végzett termékellenőrzéssel végzett belső gyártásellenőrzés alapján (C2 modul), az OTI –
Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmgH (azonosító: 0534) bejelentett szervezet
felügyelete alatt.
A gyártó nevében aláírja / kiállítás helye és dátuma

   -s.k.-Hans Detzlhofer  -s.k.- Hermann Wieser
   Üzletterület vezető   Termékmenedzser

Leonding, 2019.11.14
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