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• Bu elbise EN 1486 standardına ve EC 89/686 EEC direktifine uygun olarak 
üretilmiş ve test edilmiştir.
• Bu elbise aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır:

- Alüminize Başlık          
- Alüminize Ceket      
- Alüminize Pantolon    
- Alüminize Çizme Kılıfı 
- Alüminize Eldiven       

• Elbiseyle beraber uygun solunum cihazları kullanılmalıdır.
• Bu elbise, yüksek seviyede radyan, konvektif ve kontak ısının bulunduğu 
uçak yangını, patlayıcı gaz veya sıvı yangını vb. durumlarda kurtarma ve yan-
gını durdurma amacıyla özel itfaiye operasyonlarında kullanılmak amacıyla 
tasarlanmıştır. Bu operasyonlar yangına girmeyi kapsamaz.
• Korumanın ne kadar süre için geçerli olacağı karşılaşılan şartlara bağlı ola-
rak değişebildiğinden kesin olarak söylenemez. Bu şartların zorluğu çok ani 
olarak değişebilir. Elbisenin koruma süresi kullanıcının önceden bir aktiviteye 
maruz kalması durumunda daha da düşer.
• Isı stresini önlemek için elbise sadece yangına müdahale sırasında giyil-
melidir. Kullanım tamamlandıktan sonra kişi derhal yangın mahallinden uzak-
laşmalı ve elbiseyi çıkararak elbisenin içinde biriken ısının dışarı atılmasını 
sağlamalıdır. 
• İtfaiyecilerin kullandığı koruyucu giysiler çok katmanlı bir konsepte göre üre-
tildiğinden itfaiyeciler, hangi tip elbisenin hangi uygulamaya yönelik olduğu 
konusunda eğitilmiş olmalıdırlar. Ayrıca elbisenin limitleri ve bu limitlere ulaşıl-
dığında ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olmalıdır.
• Yangınlar yere ve uygulamaya göre farklılıklar gösterdiğinden reflektif (yansı-
tıcı) elbiseleri kullanan kişiler takım çalışması konusunda eğitilmelidir.
• EN 1486 standardında belirtilen koruma seviyelerine çok katlı bir konsept 
ile ulaşılabilmektedir. Ceket, pantolon, başlık, eldiven ve tozluklu çizme EN 
1486 standardına uygun koruma sağlamaktadır (iç giyime gerek kalmaksızın). 
İç katmanlar elbiseden ayrılmamalıdır. Elbiseden ayrılan katmanlar elbisenin 
koruma seviyesinin düşmesine sebep olur.

ÖNEMLİ: ELBİSEYİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM 
KILAVUZUNU DİKKATLE OKUYUNUZ!

ELBİSENİN KULLANIMI



• Bu alüminize elbise 3 katmandan oluşmaktadır:
- Dış Katman: Alüminize örgü para-aramid kumaş. Bu katman kullanıcıyı ısı 
ve alevden korumak amacıyla dizayn edilmiştir.
- Nem Bariyeri: Nefes alabilen nem bariyeri kullanıcının ıslanmasını engel-
lerken aynı zamanda vücudun nefes almasını sağlamakta ve ısı stresini 
azaltmaktadır.
- Isı Bariyeri: Çok katmanlı olan bu ısı bariyeri alev almaz bir iç astara kapi-
tone edilmiştir ve ısıya karşı yüksek seviyede koruma sağlar.

• Bu elbisenin parçalarında bir dizayn değişikliği yapılmamalıdır. Yapılacak 
değişiklikler koruma seviyesini azaltacaktır.

Elbisenin parçaları aşağıdaki sırada giyilmelidir:

1. Pantolon
2. Kılıflı Çizme (pantolon çizmenin üstünde kalmalıdır)
3. Tüplü solunum cihazı sırtlığı
4. Ceket (ceket pantolonun üstünde kalmalıdır)
5. Solunum cihazının yüz maskesi
6. Başlık (Shroud (başlık ceketin üstünde kalmalıdır)
7. Eldiven

• Elbiseyi her zaman temiz tutun. Kirlerin düzgün bir şekilde temizlenmemesi 
elbisenin ısı ve alev koruma seviyesi azaltacaktır. Kirli elbiseyi kullanmayınız.
• Dış kat kumaş nemli bir bez ile silinebilir. Elbiseyi bütünüyle yıkamayın.
• Elbiseyi kullanmadan önce mutlaka hasar var mı diye kontrol edin.
• Uzun süre kullanımdan dolayı metalize kaplamanın zarar görmesi veya me-
talize kaplamanın kirlenmesi, radyan ısıya karşı korumayı azaltabilir.
• Reflektif kısımda kırılmış/hasarlanmış olan bölümler varsa elbise değiştiril-
melidir.
• Bu elbiseler tamir edilebilmektedir. Tamirat işlemi sadece yetkili firmalar ta-
rafından yapılmalıdır. Aksi halde koruma seviyesi azalabilir.

ELBİSENİN GİYİLMESİ

DEPOLAMA VE BAKIM




