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INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATORI 

  

BLUZE DE SALOPETA, PANTALONI DE SALOPETA, SALOPETA ÎN TALIE, SALOPETA CU 

PIEPTAR, COMBINEZOANE  

  

  

Descriere: Realizata din tercot (35% bumbac şi 65% polyester) de 245g/m², bluză cu două 

buzunare şi închidere cu fermoar, pantalon cu pieptar şi elastic in talie pe lateral cu doua buzunare 

laterale, unul la spate si unul lateral in dreptul genunchiului, culori: albastru, bleumarin.  

  

Domeniul de utilizare: Echipament de protecţie de concepţie simplă, împotriva riscurilor minime 

conform Directivei CCE 89/686/CEE. Se folosesc în toate ramurile industriale, constructii, 

transporturi, unde există riscul de murdărire cu praf, uleuri şi alte substanţe care nu prezintă alte 

riscuri chimice sau de altă natură, precum şi riscuri mecanice superficiale (uzură, agăţare). 

  

Performante: Este in conformitate cu prevederile şi cerintele esentiale de securitate si sanatate si 

prevederile Normelor metodologice  din anexele H.G. 115 din 05.02.2004 , corespunzatoare EIP DE 

CONCEPTIE SIMPLA prevazute art.15 alin (1) lit (a), respectiv art.15 alin 92) si SREN 340/1998.  

  

Depozitare: În ambalajul original, în locuri uscate şi în fără expunere directă la radiaţii solare la 

temperaturi mai mici de 30 grade Celsius.  

  

Instuctiuni de utilizare si intretinere:  

*Inlocuiri imediat salopetele deteriorate, uzate, ce prezinta rupturi în material sau descoasere a 

cusăturilor.  

*Controlaţi frecvent produsul şi înlocuiţi imediat părţile uzate sau deteriorate.  

*Produsul nu trebuie utilizat ca atara dacă există riscuri suplimentare şi se impune utilizarea de EIP 

specializat pentru protecţie termică, chimică, electrică sau împotriva pieselor metalice aflate în 

mişcare:  

*Utilizaţi si alte echipamente complementare, adecvate riscurilor suplimentare: risc electric,  

contact cu particule mici de metal topit: mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă,  

îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie. Consultaţi în acest sens factorii responsabili cu protecţia  

muncii.  

  

Curatare: prin spălare manuală sau mecanică cu apă şi detergent uzuali (fără clor), la temperatură 

maximă de 60 grade Celsius, urmată de clătire normală la 30 de grade Celsius şi uscare prin 

centrifugare. Dacă este necesară prespălare (înmuiere) aceasta se face în apă la maxim 40 de grade 

Celsius cu detergent fără clor. Uscarea in conditii naturale, departe de surse puternice de caldura, 

radiatii infrarosii, radiatii UV si/sau foc. A nu se folosi înălbitori, temperatura maximă pentru călcare 

cu maşina de călcat 200 grade Celsius.  

  

Termen de garanţie şi durata estimativă de utilizare: 

Durata maximă de stocare a produsului este de 12 luni de la data fabricaţiei, care este marcată pe 

produs. Durata efectivă de utilizare depinde de modul în care este întreţinut şi utilizat. 


