
 

 

FISA TEHNICA – COSTUM SALOPETA ( bluza si pantalon cu pieptar )  art. 9081BL-AE-GR-V-R 
 
 
Domeniu  de  utilizare:     
Echipament de protectie de conceptie simpla pentru protectia corpului impotriva riscurilor minore - actiuni mecanice cu 
efecte superficiale, in medii normale, fara atmosfera potential exploziva, care nu necesita alte echipamente de protectie 
specifice, de exemplu: constructii, industria lemnului, transporturi, ateliere mecanice, lacatuserie. 
 
Norme tehnice de referinţă:    
SR EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale 

 

Construcţie generală:  

Bluză cu câte două buzunare aplicate prin coasere dispuse simetric pe linia 
bustului în exterior, are guler drept, mâneci drepte terminate cu manşetă. 
Sistem de închidere frontal cu nasturi, acoperiţi cu fentă aplicată; spatele 
este drept terminat cu tiv si elasitic in partile laterale.  Pantalonii sunt cu 
pieptar faţă, spate; bretele reglabile prin cataramă şi elastic; un buzunar 
aplicat pe piept închis cu fermoar, două buzunare cu deschidere verticală 
interioară la partea din faţă şi unul aplicat în spate.  

Material: 100% bumbac; greutate: 260 gr/mp ± 5% 
Culori: bleumarin, albastru electric, gri, verde, rosu. 
 
Intretinere 
Spalare la maxim 60⁰C, calcare la  maxim 150⁰C,  interzisa folosirea 
inalbitorilor, interzisa curatarea chimica, permisa uscarea in masini de 
uscare la temperatura joasa. 
 

Marcare 
Eticheta permanentă a produsului contine : codul, mărimea, marcajul CE, dimensiunile corpului operatorului (circumferinta: 
torace, talie, inaltime), compozitia tesaturii, pictograme reprezentand instructiunile de intretinere. 
 
Ambalare 
Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care includ instructiuni de utilizare. 
 
Depozitare 
Se depozitează în spaţii închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeală şi de razele directe ale soarelui, la 
temperaturi cuprinse între +10 ÷ 25°C 
 
Corespondenţă dimensională: 
 

Mărime Perimetrul  bustului (cm.) Perimetrul  taliei (cm.) Inălţimea  corpului (cm.) 

S  88 – 92 86 – 94 164 - 170 

M  96 – 100 94 – 102 170 - 176 

L 104 – 108 102 – 108 176 - 182 

XL  112 – 116 108 – 116 182 - 188 

XXL  120 – 124 116 – 124 188 - 194 

XXXL  128 -132 124 - 132 196 – 204 

 


