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EN 11612 – Isı, Alev ve Metal Sıçramalarına Karşı Koruma
EN ISO 11611 – Kaynak Sıçramasına Karşı Koruma
EN ISO 14116 – Sınırlı Alev Yayılmasına Karşı Koruma
EN 1149-5 – Statik Elektrikten Korunma (Elektrostatik Özellikler)
EN 61482-1-2 – Elektrik Arkına Karşı Koruma
EN ISO 20471 – Yüksek Görülebilirlik
EN 343 – Yağmura Karşı Koruma

Farklı tipteki PROTEK®  ürünleri giyen kişiyi ısı ve aleve, kontak ısıya, erimiş metal sıç-
ramasına, elektrik arkına ve benzeri risklere karşı korumak için tasarlanmıştır. Öncelikle 
EN 11612:2015 Ek D’ye göre risk değerlendirmesi yapılmalı ve belirlenen riskler için 
uygun tipteki giysi seçilmelidir. 
PROTEK® ürünleri vücudun bütün kısımları için koruma sağlamaz. Bütün vücudun ko-
runması için, diğer uygun koruyucu ekipmanlar (koruyucu kasklar, koruyucu eldivenler, 
koruyucu ayakkabılar v.b.) kullanılmalıdır. Eriyebileceğinden ve deride yanmaya neden 
olabileceğinden alev alan sentetik iç giyim kullanılmamalıdır.

Bu standardın amacı ısı ve aleve karşı koruma sağlayan giysi için asgari performans 
gereksinimlerini belirlemektir. Bu standartta listelenen birçok tehlike arasında üç per-
formans seviyesi bulunmaktadır. Seviye 1 düşük risk algılamasına maruz kalındığını 
gösterir. Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 3 
yüksek risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Işımaya (radyasyon) karşı koruma 
sağlamak için, alüminize veya benzer yüksek performanslı malzemelerin dikkate alındı-
ğı dördüncü bir performans seviyesi bulunmaktadır. Kullanılacak giysinin koruma sevi-
yesi risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenmelidir.
Isı ve/veya aleve maruz kalmaya karşı tam bir koruma için baş, yüz, eller ve/veya ayak-
ların uygun Kişisel Koruyucu Donanım ile korunması ve bazı durumlarda gerektiği gibi 
uygun bir solunum koruması kullanılması gerekli olacaktır.

PROTEK®  ISI VE ALEVE DAYANIKLI GİYSİLER

EN 11612 STANDARDI HAKKINDA BİLGİLER

Kişisel koruyucu giysilerle ilgili birçok standart vardır:

Koruma seviyesini öğrenmek için giysinizin etiketine bakınız.

Kod A: Sınırlı Alev Yayılması – Limited Flame Spread (A1 veya A2)
Kod B: Konvektif Isıya Karşı Koruma – Convective Heat (B1, B2 veya B3)
Kod C: Radyan Isıya Karşı Koruma – Radiant Heat (C1, C2, C3 veya C4)
Kod D: Erimiş Alüminyuma Karşı Koruma – Molten Aluminium (D1, D2 veya D3)
Kod E: Erimiş Demir Sıçramasına Karşı Koruma – Molten Iron (E1, E2 veya E3)
Kod F: Kontak Isıya Karşı Koruma – Contact Heat (F1, F2 veya F3)



EN ISO 11611:2015 standardı; giyen kişinin başı (başlık) ve ayakları (tozluk) dahil vücu-
dunu korumak için tasarlanan, kaynak ve benzeri risk taşıyan yardımcı işlemler sırasın-
da giyilen başlık, önlük, kolluk ve tozluk dahil koruyucu giysilerin asgari temel güvenlik 
gereksinimleri ve test metotlarını tanımlamaktadır. Kişinin baş ve ayaklarının korunması 
konusunda EN ISO 11611:2015 standardı sadece başlık ve tozluklara uygulanır. EN ISO 
11611:2015 ellerin korunması ile ilgili gereksinimleri kapsamaz. 
Bu tür koruyucu giysiler serpinti (küçük miktarda erimiş metal sıçraması), alevle kısa te-
mas ve arktan kaynaklanan radyan ısıya karşı giyen kişiyi korumak için tasarlanmıştır ve 
normal kaynak koşullarında yaklaşık 100 V.d.c.’ye kadar voltajlar taşıyan elektrik iletken-
lere kısa süreli, kazara temasla elektrik çarpması ihtimalini en aza indirmektedir. Ter, leke 
ve diğer kirler sağlanan koruma seviyesini etkileyebilir.
EN ISO 11611:2015 standardında iki koruma sınıfı bulunmaktadır; düşük seviye için Sınıf 
1, yüksek seviye için Sınıf 2’dir.

Sınıf 1: Düşük seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan düşük tehlikeli kaynak 
işlerine karşı korumadır.

Sınıf 2: Yüksek seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha tehlikeli kaynak 
işlerine karşı korumadır.

Kaynakçıların maruz kaldıkları risklere karşı baş, yüz, eller ve ayakların korunması için ila-
ve olarak diğer standartlar kapsamındaki kişisel koruyucu donanımlar (KKD) giyilmelidir.

EN ISO 11611 STANDARDI HAKKINDA BİLGİLER

EN ISO 14116 standardı; giysilerin yanması ve bu yüzden bir tehlike teşkil etmesi ihti-
malini düşürmek için malzemelerin alev yayılma özelliklerini belirlemektedir. Giysiler için 
ilave gereksinimler de bu standartta belirtilmektedir. ( Kopma, yırtılma, dikiş dayanımı, 
malzeme birleştirme ve performans özellikleri gibi).

Bu Uluslararası Standarda uyan koruyucu giysiler, belirgin bir ısı tehlikesinin olmadığı 
ortamlarda küçük kıvılcım alevleri ile nadiren ve kısa temasa karşı işçileri korumak için 
tasarlanmıştır. Sınırlı Alev Yayılmasına karşı korunmaya ilave olarak ısı tehlikelerine karşı 
korunma gerektiği tgerektiği zaman, ISO 11612 gibi standartlar daha uygundur.

EN ISO 15025:2002 Prosedür A’ya göre test edilen malzemeler malzeme tertibatları 
ve giysiler için bir sınıflandırma sistemi (indeks 1, indeks 2,  indeks 3 şeklinde) veril-
mektedir.

EN ISO 14116 STANDARDI HAKKINDA BİLGİLER



Elektrostatik gereklilikler
Çizgili veya kafes şeklinde kullanılan iletken iplikler arasındaki mesafe 
10 mm’yi geçmemelidir.
Yüzey Direnci (Surface Resistance)
Endüksiyon yüklemesi (Induction Charging)

EN 1149-1    ≥ 2.5 x 10 Ω 
EN 1149-3 Yük yarılanma süresi

(Half Decay Time) > 4 s Koruma faktörü 
(Shielding Factor) > 0,2

Bu Avrupa Standardı elektrostatik yük boşalmaları sırasında oluşabilecek patlamaların 
engellenebilmesi için topraklama sistemine ilave olarak kullanılan antistatik koruyucu 
giysilerin malzeme ve tasarım gereksinimlerini belirtmektedir. Bu gereksinimler oksijen-
le zenginleştirilmiş yanıcı atmosferlerde yeterli olmayabilir. Bu Avrupa Standardı şebe-
ke voltajlarına karşı koruma için geçerli değildir.

Bu standart 3 konuyu içerir:
1) Malzeme performans gereksinimleri
2) Tasarım gereksinimleri
3) İşaretleme ve kullanım kılavuzu
Dokuma kumaşlardan üretilen giysiler için performans testleri ön işlemden sonra yapılmalıdır.

• Oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı atmosferlerde yeterli olmayabilir.
• Şebeke voltajı için değildir.

EN 1149-5 STANDARDI HAKKINDA BİLGİLER

Kapsam: Elektrostatik yük boşalmaları

9

Bu standardın konusu elektrik arkına maruz kalan işçiler için ısı ve aleve dayanıklı giysi-
lerdir. Malzemelerin / elbiselerin koruma sınıflarını tespit etmek amacıyla düşük bir voltaj 
devresinde direk ve kısıtlı bir elektrik arkı yaratılır.

Sınıf 1: 4 kA akıma dayanan, maksimum 5 saniye içinde sönen kumaşlar.
Sınıf 2: 7 kA akıma dayanan, maksimum 5 saniye içinde sönen kumaşlar.

Elbise testi malzeme testleri ile birlikte yapılmalıdır. Her iki test de belgelendirme için 
gereklidir. Elbise sınıfı testlerin sonuçlarına göre tanımlanır. Elbisenin koruma seviyesi 
etiket üzerinde açıkça yazılmalıdır.

Eğer bir elbise farklı katmanlardan oluşuyorsa, bu durum etikette yazılmalıdır. Bu elbi-
selerin içinde sentetik ve alev alan kumaşlar asla kullanılmamalıdır.  Güvenlik perfor-
mansını artırmak için bu elbiseler diğer alev almaz elbiselerle giyilebilir.

EN 61482-1-2 STANDARDI HAKKINDA BİLGİLER



EN ISO 20471:2013 standardı yüksek görülebilirlik sağlayan giysiler için Avrupa stan-
dardıdır. Gündüz ve gece, kullanıcıların görünürlüğünü sağlayan gereksinimleri içe-
rir. Tehlikeli durumlarda bulunan kullanıcıları her türlü ışık altında fark edilebilir kılmayı 
amaçlamaktadır. Standartta iki performans parametresi vardır:

X: Floresan arka plan malzemesi ve reflektif yansıtıcı malzeme yüzeyi (3 seviye)
Y: Reflektif yansıtıcı malzemenin performans seviyesi (2 seviye)

EN 343:2007 standardı, zorlu hava koşullarında kullanılan giysiler için Avrupa standardı-
dır. Kötü hava koşulları, rüzgar ve -5°C sıcaklığın üzerindeki soğuk havalara karşı koru-
yucu giysilerin özelliklerini tanımlamaktadır. Standartta iki performans parametresi vardır:

X: Su geçirmezlik (3 seviye)
Y: Nefes alabilirlik (3 seviye)

EN ISO 20471 STANDARDI HAKKINDA BİLGİLER

EN 343 STANDARDI HAKKINDA BİLGİLER

ANATOMİK UYGUNLUK VE ERGONOMİK TASARIM

 Pozisyon A Pozisyon B Pozisyon C

A) Pozisyon A
Ayakta dururken eller mümkün olduğu kadar yükseğe kaldırılmalıdır. Ceket ve pantolonun 
arasında açıklık olmamalıdır. Ceket pantolonu tamamıyla örtmelidir.
B) Pozisyon B
Ayakta dururken her iki el birlikte mümkün olduğu kadar öne doğru uzatılıp, vücut sağa, sola 
ve arkaya doğru hareket ettirilmelidir. Ceket ve pantolonun arasında açıklık olmamalıdır.
C) Pozisyon C
Dizler ve dirsekler üzerine yatıldığında ceket ve pantolonun arasında açıklık olmamalıdır.



Elbise etiketinde yer alması gereken bilgiler:
• Ceket ve pantolonun hangi standarda göre üretildiğini belirten standart numarası 

ve yılı ile performans seviyesini gösteren harf ve rakamlar ve itfaiyeci piktogramı 
aşağıdaki örneğe uygun olmalıdır.

• CE işareti ve onaylanmış kuruluşun dört haneli onay numarası
• Ceket ve pantolonun model numarası
• Kullanılan kumaşların malzeme özellikleri
• Ceket ve pantolonun beraber giyilmesinin zorunlu olduğunu belirten uyarı
• Yıkama talimatı ve ona ait piktogramlar
• Üretici firmaya ait bilgiler
• Elbisenin beden ölçüleri ve piktogramı

ETİKETLEME

EN 11612

Xf2

XXXX
Xr2
Y2
Z2

Bütün tamir işlemleri yetkili tamir birimleri tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan yerler-
de tamir yapılması herhangi bir fayda getirmeyeceği gibi hasarlara da neden olabilir. 
Elbisenin tamiri üreticiye gönderilerek yapılmalıdır.

Koruyucu elbise emniyetli olarak kullanılmadığı veya tamir masrafının pahalılaştığı zaman 
servisten alınmalıdır.
Aşağıdaki kriterler elbisenin faydalı kullanım ömrünü tayin etmektedir:

• Ağırlık ve Kumaş Deseninin Tipi
• Kullanım Sıklığı ve Ömrü
• Önceki onarımların sayısı ve türü
• Kullanıcının yaptığı işin türü
• Aşırı sıcaklığa maruz kalma süresi ve ısının yoğunluğu
• Tehlikeli maddelere maruz kalma süresi
• Doğrudan veya dolaylı güneş ışığına veya floresan ışığı gibi diğer ışık kaynaklarına 
maruz kalma süresi

TAMİR METODLARI

ELBİSENİN KULLANIM ÖMRÜNÜ DOLDURMASI



KULLANIM SÜRESİNİ DOLDURMUŞ
ELBİSELERİN İMHASI

Kullanımdan alınan elbise çeşitli parçalara kesilip mutlaka imha edilmelidir. Eğer bu 
elbiseler kimyasallar vb. içeriyorsa bunların plastik torbalara konup imha edilmeleri ge-
rekmektedir.
İmha edilmesi gereken elbiseler kesinlikle eğitim amaçlı kullanılmamalıdır.

Önden yüklemeli makineler tavsiye edilir. Elbisenin fermuar, cırt ve çıt çıt gibi tüm ka-
pama sistemleri kapatılmalıdır. Yüksek oranda yağ, gres ve is içerdiğinde elbisenin 
yıkama öncesinde deterjanlı suya bastırılarak ıslatılması ve bekletilmesi tavsiye edilir. 
Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır, asla alev alan elbiselerle birlikte yıkanmamalıdır. Öneri-
len yıkama sıcaklığı 40°C’dir. Hiçbir ağartıcı (çamaşır suyu, beyazlatıcı vb.) kullanılma-
malıdır. Aksi halde giysi renk verebilir. Giysi ağartıcıya yapısal olarak dayanıklı değildir. 
Sabun veya klor içeren toz deterjan kullanılmamalıdır. Sıvı deterjan tercih edilmelidir; 
mümkünse toz deterjan kullanılmamalıdır. pH aralığı 5-10 olmalıdır. Yumuşatıcı kullanıl-
mamalıdır. Alternatif olarak endüstriyel non-iyonik deterjan ile soğuk suda yıkanabilir. 
Durulama sırasında asit kullanılmamalıdır. Ütüleme sırasında doğrudan ve yoğun bu-
hardan kaçınılmalıdır. Fazla kurutmadan kaçınılmalıdır (kurutma sonrası tavsiye edilen 
nem seviyesi: 10-15%). Gölgede asarak kurutulmalıdır. Kuru bir yerde saklanmalıdır. 
Saklama sırasında doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Eğer ürün üzerinde 
reflektif şerit varsa şerit kısmı ütülenmemelidir, aksi halde şerit zarar görebilir.
Ürünün kullanım ömrü boyunca koruma sağlamak için elbise etiketindeki yıkama ve 
bakım talimatlarına uyulmalıdır. Yıkama ve bakım talimatları giysinin içerisinde model 
numarası/adı, yıkama sembolleri, malzeme kombinasyonu ve ürünün hangi standartlara 
göre onaylandığı ile birlikte açıklanmıştır. Giysiler etikette yazılı olan sembollere göre 
yıkanmalıdır. Her bir sembol tabloda açıklanmıştır:

TEMİZLEME VE BAKIM TALİMATLARI



YIKAMA TALİMATI

Giysiler etikette yazılı olan sembollere göre yıkanmalıdır.

Bakım
Sembolü

Yazılı Bakım
Talimatları

Bakım Sembolü ve
Talimatların Anlam

Yıkama

Makinede
Yıkanabilir, Soğuk

Suyun sıcaklığı 30°C veya 85°F’ı
geçmemelidir.

Makinede
Yıkanabilir, Ilık

Suyun sıcaklığı 40°C veya 105°F’ı
geçmemelidir.

Makinede
Yıkanabilir, Sıcak

Suyun sıcaklığı 60°C veya 140°F’ı
geçmemelidir.

Makinede
Yıkanabilir, Sıcak

Suyun sıcaklığı 95°C veya 200°F’ı
geçmemelidir.

Ağartma

İhtiyaç Duyulduğunda
Ağartma

Yıkama süreçlerine piyasada bulunabilen her türlü 
ağartma türü kullanılabilir.

İhtiyaç Duyulduğunda
Klorsuz Ağartma

Yıkama süreçlerine sadece klorsuz, renk korumalı 
ağartıcı kullanılabilir. Klorlu ağartıcı kullanılamaz.

Ağartıcı Kullanılamaz Hiçbir ağartıcı kullanılamaz. Giysi renk verebilir veya 
herhangi bir ağartıcıya yapısal olarak dayanıklı değildir.

 Ütü

Ütüleme, Düşük Buharlı veya kuru düzenli ütüleme sadece düşük 
ayarla (110°C, 230°F) yapılabilir.

Ütüleme, Orta Buharlı veya kuru düzenli ütüleme orta ayarla (150°C, 
300°F) yapılabilir.

Ütüleme, Yüksek Buharlı veya kuru düzenli ütüleme yüksek ayarla 
(200°C, 390°F) yapılabilir.

Buhar Kullanmayın Buharlı ütüleme giysiye zarar verecektir. Ancak belirti-
len sıcaklıkta düzenli kuru ütüleme kabul edilebilir.

Ütülemeyin Elbise ütü ile düzeltilemez veya ütü uygulanamaz.



Uzun bir süre zararlı koşullar altında depolanan herhangi bir koruyucu kumaş üzerinde 
hidrolizin olumsuz bir etkisi olabilir. Uzun süreli depolamadan sonra kullanmadan önce 
giysileri test edin.

Care
Symbol

Written Care
Instructions

What Care Symbol and 
Instructions Mean

Kuru Temizleme

Kuru Temizleme, Her Solvent
Kuru temizleme, her solvent. Genellikle uygun kuru 
temizleme prosedürü üzerinden diğer kısıtlamalarla 
birlikte kullanılır.

Kuru Temizleme, Sadece 
Petrol Solvent

Sadece petrol solventi kullanılan kuru temizleme. 
Genellikle diğer kısıtlamalarla kullanılır.

Kuru Temizleme, Trikloretilen  
Hariç Her Solvent

Trikloretilenden başka her kuru temizleme solventi 
güvenle kullanılabilir.

Kuru Temizleme
Yapmayın Elbiseye ticari kuru temizleme uygulanamaz.

Kurutma

Tamburlu Kurutma, Düşük Isı Bir kurutma makinesi Düşük Isı ayarında düzenli olarak 
kullanılabilir.

Tamburlu Kurutma, Orta Isı Bir kurutma makinesi Orta Isı ayarında düzenli olarak 
kullanılabilir.

Tamburlu Kurutma, Yüksek 
Isı

Bir kurutma makinesi Yüksek Isı ayarında düzenli 
olarak kullanılabilir.

Tamburlu Kurutma, Yap-
mayın

Kurutma makinesi kullanılamaz. Genellikle beraberinde 
alternatif bir kurutma metodu sembolü bulunur.

Asarak Kurutma Nemli giysiyi iç veya dış mekanda bir ip veya çubuğa 
asarak kurutun.

Gölgede Kurutma
Nemli giysiyi iç mekanda bir ip veya çubuğa asarak 
kurutun. Doğrudan güneş ışığından uzakta kurutun. 
Gölgede kurutun.



MAKSİMUM GÜVENLİK İÇİN

BEDEN  ÖLÇÜSÜNÜN KONTROLÜ

Giysiyi kullanmadan önce zarar görüp görmediği kontrol edilmelidir. Güvenlik performansını 
artırmak için, bu giysi alev almaz / aleve dayanıklı giysiler ile birlikte kullanılmalıdır. Giysilerin 
altına eriyebileceğinden ve deride yanmaya neden olabileceğinden sentetik, alev alan, yanı-
cı giysiler giymekten kaçınılmalıdır. Zarar görmüş giysileri kullanmayı derhal durdurulmalıdır. 
Güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Güneş ışığı kumaşta renk değişimine neden olmakta-
dır. Giysi giyildikten sonra fermuar, çıt çıt vb. ile tamamen kapatılmalıdır. Vücudun tamamının 
örtülmesi sağlanmalıdır. Kullanıcı giysiyi patlayıcı atmosferde çıkarmamalıdır. Patlayıcı Zone 
0 ve IIC Patlayıcı Grubundaki gaz/buhar-hava karışımlı alanlarda özel işyeri risk analizi yapıl-
malıdır. Bu elbise EN 50286:1999’a göre “düşük voltaj kurulumlarında çalışmak için elektrik 
yalıtımlı koruyucu elbise” değildir. Eksiksiz kişisel korunma için kask/vizör, koruyucu eldiven 
gibi ilave uygun koruyucu donanımların kullanımı gerekmektedir.

Uyarı: Yırtıklar kullanıcı tarafından tamir edilmemelidir; alev alan bir iplik veya ısıyla reaktive 
olup eriyen bir malzeme aleve maruz kaldığında çok tehlikeli olabilir. Elbiselerin kirli olması 
koruma seviyesinde azalmaya neden olabilir.

Beden Göğüs Bel Boy

2XS 46 86-92 78-82 160-172
XS 48 90-96 82-86 160-172
S 50 94-100 86-90 164-176
M 52 98-104 90-94 168-180
L 54 102-108 94-98 172-184

XL 56 106-112 98-102 176-188
2XL 58 110-116 102-106 180-192
3XL 60 114-120 106-110 184-196
4XL 62 118-124 110-114 188-200

102 -108

BEL

94-98

172-184

L/54


