
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ KAT. II 
 

Producent: Hetman Zakad pracy Chronionej  Sp. J. K.Korzep W. Korzep, ul. Kolejowa 7, 18-500 Kolno 
                   Tel. +48 086 474 21 31,  e-mail: hetman@hetman-kolno.pl 

Kategoria    II 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9marca 2016r 

W sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG 
Znak zgodności    CE wg w/w Rozporządzenia  

Znak graficzny wg      EN ISO 20471:2013/A1:2016 A 

 

Ubranie ochronne ostrzegawcze,  

 

LUMEN  bluza szwedzka                                                LUMEN LIGHT 2 bluza szwedzka                     LUMEN LIGHT M  spodnie 

LUMEN  bluza marynarkowa                                          LUMEN LIGHT 2 bluza marynarkowa 

LUMEN spodnie ogrodniczki                                          LUMEN LIGHT 2 spodnie ogrodniczki 
LUMEN spodnie do pasa                                                 LUMEN LIGHT 2 spodnie do pasa 

 

Jednostka notyfikowana, która przeprowadziła proces badania typu UE: Instytut Włókiennictwa Jednostka notyfikowana nr 1435 

 

Wyrób spełnia wymagania norm:  

-EN ISO 13688:2013-12 [PN-EN ISO 13688:2013-12] Odzież ochronna. Wymagania ogólne. 

-EN ISO 20471:2013/A1:2016 [PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02] Odzież o intensywnej widzialności. 
 

Zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016. odzież o intensywnej widzialności -metody badania i wymagania. 

Klasa powierzchni materiału zapewniającego widzialność : PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02: 

Spodnie do pasa LUMEN, Spodnie ogrodniczki LUMEN -klasa 2 

Spodnie do pasa LUMEN LIGHT 2, Spodnie ogrodniczki LUMEN LIGHT 2-klasa 2 

Bluza szwedzka LUMEN, Bluza marynarkowa  LUMEN -klasa 2 

Bluza szwedzka LUMEN LIGHT 2, Bluza marynarkowa  LUMEN LIGHT 2 -klasa 2 

Ubranie: bluza LUMEN + spodnie LUMEN lub bluza LUMEN LIGHT 2+spodnie LUMEN LIGHT 2 – klasa 3 

Spodnie do pasa LUMEN LIGHT M -klasa 1 

 

PRZEZNACZENIE: 

Odzież przeznaczona jest do użytkowania na stanowiskach, gdzie wymagane jest zapewnienie widoczności użytkownika w każdych warunkach 

oświetlenia, zarówno w świetle dziennym, jak i w ciemności przy oświetleniu przez reflektory pojazdu.  
 

UŻYTKOWANIE:  

Odzież powinna być dopasowana do użytkownika. Odzież powinna być zapięta podczas użytkowania. Wymiar ciała powinien mieścić się w przedziale 

wielkości wskazanym w oznaczeniu na metce (znakowaniu wyrobu). Przed przystąpieniem do pracy należy odzież przymierzyć i sprawdzić czy leży 
ona wygodnie, zapewnia swobodę ruchów a jednocześnie czy nie jest za duża. 

Ubranie należy użytkować w komplecie tzn.: bluzę wraz ze spodniami. 
 

POZIOMY OCHRONY:  

 

PN-EN ISO 13688:2013-12 

PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 

-klasa powierzchni materiału zapewniającego widzialność wg. PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 
 

UWAGA! OGRANICZENIA STOSOWANIA: 

Ostrzeżenia: 

*przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy odzież nie posiada uszkodzeń mechanicznych wpływających na funkcję ochronną.  
  Uszkodzoną odzież należy naprawić lub wymienić. 

*Właściwości zapewniające widzialność (materiał fluorescencyjny i taśma odblaskowa) ulegają pogorszeniu zwykle ze wzrostem cykli 

czyszczenia/prania i czasu użytkowania, zwłaszcza w ekstremalnych warunkach. Prać na lewej stronie.  

 
 

PRZECHOWYWANIE 

Odzież powinna być przechowywana w pomieszczeniach  magazynowych w temp. 16-20oC oraz wilgotności 65±5%. Pomieszczenia te powinny być 

zamknięte i zabezpieczone przed zamoczeniem, nie nasłonecznione, przewiewne, suche, zabezpieczone przed gryzoniami, wolne od pleśni i grzybów, z 
dala od środków chemicznych, zwłaszcza rozpuszczalników i środków trujących, z dala od grzejników(min. 1m) 

 (min.1 m) 

 

PAKOWANIE I TRANSPORT 

Do pakowania odzieży ochronne należy stosować: kartony, worki foliowe. Transport: załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w 

warunkach zabezpieczających przed zmoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem. 

 

NAPRAWA 

W przypadku uszkodzenia ubrania tzn. rozdarcia, przetarcia lub przepalenia należy odzież wymienić na nową. 

Reklamacji u producenta podlegają wadliwe zapięcia. 

 

OKRES TRWAŁOŚCI 

Maksymalny okres użytkowania -do zniszczenia 
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