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Rosenbauer – FEJVÉDŐ KÁMZSA

TŰZOLTÓSÁGI FEJVÉDŐ KÁMZSA

EN 13911:2017 szerint bevizsgálva

Ön jól választott!
Gratulálunk ennek a kiváló minőségű, Ausztriában fejlesztett és gyártott, az Ön 
biztonságát szolgáló terméknek a vásárlásához.

Az adott személyi védőeszköz szerződésben garantált védelme a 2016/425 PSA 
rendelet vonatkozó rendelkezéseiből, és az abból származtatott, alkalmazandó, 
megfelelőségi nyilatkozat szerinti szabványokból ered. Ezen túlmenő védelem nincs. A 
védelmet különösen vegyi, biológiai, elektromos vagy radioaktív veszélyeztetésnél más 
és/vagy kiegészítő védőfelszerelésekkel kell lefedni.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy használat előtt a személyi védőfelszerelés 
viselője veszélyelemzést kell végezzen. Ezzel a veszélyelemzéssel a felhasználó 
megállapítja, hogy a bevetések során milyen veszélyekkel kell számoljon. A 
tulajdonképpeni rizikó a különböző veszélyek következményeinek súlyosságához 
viszonyított előfordulási valószínűségéből ered.
Az így készült veszélyelemzés képezi a megfelelő (adott esetben megfelelő védelmi 
fokozatú) védőfelszerelés kiválasztásának és használatának alapját.

Arra kell ügyelni, hogy a garantált védőhatás tekintetében a jelen Rosenbauer személyi 
védőeszköz feleljen meg a veszélyelemzés követelményeinek.

Ez a tűzoltó védőkámzsa:
 ∙ Megfelel az EN 13911:2017 szabvány követelményeinek.
 ∙ 2-rétegű NOMEX III kötött anyagból készül (kb. 245 g/m2).
 ∙ Jól használható légzésvédelmi álarccal. Ezáltal biztosított a fej és nyakrész 

messzemenő hő- és lángvédelme.
 ∙ Varrása Kevlar ill. Nomex fonallal történik.
 ∙ Egy méretben készül.

 
Az alábbi légzésvédelmi maszkok kompatibilisek:
 ∙ Dräger Panorama Nova légzésvédelmi maszk
 ∙ Dräger FPS 7000 légzésvédelmi maszk
 ∙ Interspiro S légzésvédelmi maszk
 ∙ Scott Vision 3 légzésvédelmi maszk
 ∙ Scott Promask PP légzésvédelmi maszk
 ∙ MSA 3S légzésvédelmi maszk
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 ∙ MSA Ultra Elite légzésvédelmi maszk
 ∙ MSA G1 légzésvédelmi maszk

A tűzoltó védőkámzsa átvételekor a felhasználó le kell ellenőrizze a megfelelő 
illeszkedést a következő módon:
1) A kámzsa felhelyezését követően az arcnyílást úgy húzza át a fejen, hogy az csak a  
 nyakat vegye körbe.
2) A légzőkészülék álarcát vegye fel a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően.
3) A kámzsát a nyaki területről húzza fel ismét a fejre és hozza használati helyzetbe.
4) Ellenőrizze a kámzsa és a maszk átfedését.
5) Ezzel az ellenőrzéssel azt kell biztosítani, hogy a kámzsa helyesen a fejre simul, és  
 összeilleszkedik a maszkkal. 

A kámzsa használójaként figyeljen az alábbiakra:
 ∙ A védőfelszerelés minden eleme fontos funkcióval rendelkezik, és az elemek egy egy-

séget képeznek. A kámzsa a felszerelésnek csupán egyik része, és a védőruházattal 
(EN 469), sisakkal (EN 443) és légzőkészülékkel (EN 136 és EN 137) együtt kell viselni. 
A fej és nyak EN 13911:2017 szerinti hő- és lángvédelme csak teljes védőfelszereléssel 
biztosított.

 ∙ Gyakorlatozás/bevetés során a kámzsa védőhatása következtében nem szabad
 › specifikus veszélyt keresni, 
 › figyelmen kívül hagyni az utasításokat, vagy 
 › óvatlanul cselekedni. 
 ∙ Ne feledje, hogy személyes állapota fontos szerepet játszik, és naponta változik. 
 ∙ A kámzsa nem teljesíti az EN 1486 (speciális tűzoltási, pl. alumínium pigmentációs 

öltözet) követelményeit.

Ellenőrzés: A gyakorlatozás/bevetések során a védőkámzsa bepiszkolódhat, felületére 
veszélyes anyagok rakódhatnak le. Javasoljuk, hogy a védőkámzsát ellenőrizze és az 
ápolási szimbólumoknak megfelelően kezelje rendszeresen. Elengedhetetlen továbbá a 
sérülések szemrevételezéssel történő ellenőrzése is.
A már nem javítható kámzsákat le kell selejtezni!

Karbantartás: Javításhoz csak eredeti fonalat szabad használni.
Tárolás: Jól szellőző helyiségben, lehetőleg fénytől védetten kell tárolni.
Ápolás: Belevarrt szimbólumoknak megfelelően. 
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 60°C-on mosandó. A kámzsát közvetlenül használat után kell megtisztítani.

 Fehéríteni / klórozni tilos.

 1. ponton vasalandó (max.110°C).

 Perklór-etilénes tisztítás, megszorítás nélküli normál tisztító eljárás.

 Szárítógépes szárítás megengedett, csökkentett termikus terhelés mellett.

Figyelem: Az éghető szöszök rátapadásának elkerülése érdekében nem szabad más 
éghető anyagokkal együtt mosni!

Jelölés: 

EN 13911:2017 

C  0534
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A nyilatkozat tárgyát a következő személyi védőeszköz képezi: 

Fejvédő kámzsa cikkszám 158163 

Gyártó:  Rosenbauer International AG
 Paschingerstraße 90
 4060 Leonding / AUSTRIA

A jelen nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére adták ki. 
A nyilatkozat tárgya (a fent leírt személyi védőeszköz) megfelel az Unió vonatkozó 
harmonizálási előírásainak: (EU) 2016/425 rendelet: egyéni védőeszközök 

A megfelelőséget a következő dokumentumok alkalmazandó követelményeinek 
betartásával érik el: 

EN 13911:2017  Védőruházat tűzoltók részére.
 A tűzoltók kámzsáinak követelményei és vizsgálati módszerei.

Az ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH (azonosító szám: 0534) 
A-1050 Wien, Spengergasse 20 bejelentett szervezet elvégezte az EK típusvizsgálatot 
(Modul B) és kiállította a 43.333 sz. EK típusvizsgálati tanúsítványt.

A személyi védőfelszerelés a következő megfelelőség értékelési eljárás hatálya alá 
tartozik: A III. kategória számára: A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusnak való 
megfelelés, szabálytalan időközönként az ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und 
Innovation GmbH, azonosító szám: 0534 felügyelete mellett végzett ellenőrzött 
termékellenőrzésekkel (Modul C2).

Gyártó számára aláír / Kiállítás helye és dátuma:

CONFORMITY DECLARATION

The manufacturer, Rosenbauer International AG, 
A-4060 LEONDING, Paschingerstr. 90 

hereby declares that the following fire fighting gloves: 

SAFE GRIP 3 with cuff  
Art. 142750,142760

SAFE GRIP 3 S with wristlet 
Art. 142740

conform with the requirements of the PSA Sicherheitsverordnung ("Personal Protective 
Equipment Safety Regulations"), BGBl. ("Federal Law Gazette") No. 596/1994, and thereby with 
Personal Protective Equipment Safety Directive 89/686/EU in its current version, and that in this 
connection the following harmonized European Standards were observed: 

EN 659:2003+A1:2008+AC:2009 Protective gloves for firefighters

is identical with the personal protective equipment , which was a part of the Type Certificate 

No.: BP 60085388 0001 

issued by the named inspecting body TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Tillystr. 2 – 90431 
Nürnberg, 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 TÜV Rheinland LGA
Products GmbH – Tillystr. 2 – 90431 Nürnberg, (Ref. No. 0197). 

                                  

Leonding, 2018.09.01.
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Rosenbauer International AG 
Paschinger Straße 90 
4060 Leonding, Austria 
Tel.: +43 732 6794-0  
Fax: +43 732 6794 -77  
office@rosenbauer.com 
www.rosenbauer.com

Text and illustrations are not binding. The illustrations 
may show optional extras only available at extra charge. 
Rosenbauer retains the right to alter specifications and  
dimensions given here in without prior notice.
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