
 
 

 
 

FIȘĂ TEHNICĂ 
85B3 – 1301-60W/85B4 – 1301-80W Sort Bravo 

 
Domeniu de utilizare:  
Protecţia părţii frontale a corpului împotriva particulelor mici de metal topit sau incandescent, 
precum şi a agresiunilor mecanice superficiale (abraziune, agăţare) - în ateliere de sudură, construcţii 
de maşini, construcţii şi reparaţii navale, ateliere de prelucrări mecanice si termice. 
 
Norme tehnice de referinţă:   
EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale. 
EN ISO 11611:2015 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizarea în sudură și în procesele conexe. 

Această îmbrăcăminte îndeplinește cerințele EN ISO 11611:2015 
Clasa 2 A1 

 
Construcţie generală:   
Şorţ cu pieptar din 2 piese, cu curea de prindere pe după gât şi două curele 
de prindere în talie, cusături cu aţă kevlar. 
Material: piele spalt bovină 
Mărimi:  
o 85B3 – 1301-60W - 60x90cm 
o 85B4 – 1301-80W - 80x110cm 
 
Instrucţiuni de utilizare:  
Produsul este destinat a fi utilzat ca echipament individual de protecţie 
asigurând protecţia părţii frontale a corpului împotriva particulelor mici de 
metal topit sau incandescent, si a agresiunilor mecanice superficiale 
(abraziune, agăţare) – la operaţii de sudare şi tehnici conexe. Se poartă 
peste îmbrăcămintea de protecţie, îmbrăcăminte în conformitate cu cel 
puţin Clasa 1 de protecţie conform EN ISO 11611:2015. Marimea se va alege 
în funcţie de dimensiunile corpului. 
Inainte de utilizare se va verifica aspectul. Produsele rupte, carbonizate, 
străpunse de particule, murdărite excesiv, se scot din uz. 

 
Instrucţiuni de întreţinere: 
Se va curăţa numai prin periere sau prin ştergere cu o cârpă umezită, după care se va şterge cu o 
cârpă uscată şi se va peria. Nu se spală. Nu se curăţă cu solvenţi. 
 
Marcare: 
Eticheta permanentă a produsului conţine: codul, marcajul CE, compoziţia ţesăturii, adresa 
producătorului, pictogramele standardelor de protecţie, data producţiei şi lotul. 
 
Ambalare: 
Produsul este ambalat individual în pungi de plastic, care includ instrucţiuni de utilizare. 
 



 
 

 
 

Depozitare:  
Se depozitează în spaţii închise, bine aerisite, ferite de umezeală şi de razele directe ale soarelui, la 
temperaturi cuprinse între 10 şi 25°C. Produsul se va păstra în ambalajul original. 


