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Koruma Özellikleri:

Ölçüler:

Malzeme: Aramid Örgü Kumaş

Koruma Seviyesi:

Uyumluluk:

Depolama:

Bakım:

Bu başlık sizi tüm zararlı etkilerden, yanıklardan, hastalıklardan, incinmelerden 
korumaz. Koruyucu başlık yırtıksa, delinmişse ve orijinal formundan farklı bir halde 
ise kullanmayınız. Islak ve kirli başlıkları kullanmayınız. Su ve diğer sıvılar elektriği 
iletirler. Islak, kirli veya kontamine olmuş başlıklar elektrik çarpması nedeniyle ölüme 
sebebiyet verebilecek riskleri arttırır. Bu başlık herhangi bir özel maksat için kullanıl-
mak üzere geliştirilmemiştir.

Standart ölçüde üretilmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen üretici firma ile irtibata geçiniz.

Kişisel koruyucu başlık EN 13911 sertifikasına sahiptir. Bu başlık CE işaretini kul-
lanır ve 89/686/EEC  sayılı Avrupa Birliği kişisel koruyucu donanımlar direktifinde 
belirtilen özelliklere uyar.

Bu koruyucu başlık aşağıda listelenen itfaiyeci ekipmanı ile uyumludur;
    - İtfaiyeci ceket ve pantolonu, EN 469
    - Baret, EN 443
    - Maske, EN 136                                                                           
    - Temiz hava tüpü, EN 137
    - Koruyucu eldiven, EN 659                         

Direkt güneş ışığına maruz yerlerde bırakmayınız. Her zaman temiz ve kuru 
olarak bekletiniz.  Temiz tutunuz. 

Koruyucu başlığınız kaza sonucu kanlanırsa, sıvılar ile temas ederse, asitlerle, bo-
yalar ile veya zift benzeri kimyasallar ile kirlenirse ve lekelenirse onu hemen temiz-
leyiniz. Başlık tamamen temizleninceye kadar kullanmayınız. Kuru temizlemeye 
tabi tutmayınız. Başlıklar 40°C’yi geçmemek kaydıyla sıcak su ile yıkanabilir. Klorlu 
beyazlatıcılar veya bunları içeren deterjanlar kullanmayınız. Etiketindeki yıkama 
sembollerine uyunuz. Fazla suyunu atmak için başlığı sıkmayınız. Kuru bir yerde 
ve gölgede düzgün ve sererek kurutunuz. Her yangın veya yangın tatbikatı öncesi 
ve sonrasında koruyucu başlığınızı kontrol ediniz. Hasarlı olanlarını kullanmayıp 
atınız. Koruyucu başlığın görünümünde soru işareti bırakabilecek ve şüphe uyan-
dırabilecek herhangi bir durumda başlığı yenileyiniz. Tamirat önerilmez. 

Koruma seviyeleri yıkama etiketinde belirtilmiştir. 



Protective Function :

Sizes:

Material:  Aramid Knitted Fabric 

Protection Level :

Compatibility:

Storage:

Care and Maintenance:

This hood will not protect you from all burns, injuries, disaeses, conditions or 
hazards. Users must exercise caution at all times to avoid hazards.  Do not use your 
protective hood if it is torn, cracked, abraded, or altered from its original form. Do not 
wear a wet or dirty hood. Water and other fluids conduct electricity. Wet and/or dirty 
hoods may increase your risk of death, burns, and injuries due to electric shock. This 
hood is not warranted to be used for a particular or specific purpose.

One size fits all

For further information please contact the manufacturer.

Personal Protective Equipment – Hood for fire fighters is in compliance with 
EN 13911. This hood bears the CE marking to demonstrate compliance with 
EC directive 89/686/EC.

This Hood is compatible with the following fire fighting equipment;
    - Fire fighters jacket and trousers according to EN 469
    - Helmet according to EN 443
    - Mask according to EN 136                                                                          
    - Breathing apparatus according to EN 137
    - Protective gloves according  to EN 659                                              

Do not store in places subject to direct sunlight. Always store in clean, dry 
conditions. 

Clean your hood as soon as possible after an incident where it has been soiled 
or exposed to blood or body fluids, tars, fuels, resins, paints, acids  or other 
hazardous materials. Do not wear your hood again until it has been properly     
cleaned. Do not dry clean. Wash temperature should not exceed 40°C.Do not 
use chlorine bleach or detergents containing chlorine bleach. Dry flat in a shaded 
area.Before and after every usage or training exercise, your hoods should be 
inspected. All damaged protective hoods must be retired and disposed.In the 
event of either questionable appearance or characteristics, the protective hood 
should be replaced.

Protection levels are indicated in the washing label.
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