PRO OBJEDNÁNÍ
SPRÁVNÉ VELIKOSTI
JE NUTNO ŘÁDNĚ
ZMĚŘIT ROZMĚRY

Okolní teplotní podmínky tepelné bilance pro různé úrovně aktivit a
délky trvání vystavení teplotám
Aktivity
Velmi lehké
Oděná osoba v
Aplikovatelná Izolace
Oděná osoba ve
Trvalé
stání
mírném
pohybu
norma
m2.K/W
středním pohybu
2
2
75 W/m
115 W/m
Icle/Icler 8h
1h
8h
1h
8h
1h
EN14058
0,170
19 ºC 11 ºC 11 ºC
2 ºC
0 ºC
-9 ºC
EN14058
0,230
15 ºC 5 ºC
5 ºC
-5 ºC
-8 ºC -19 ºC
EN342
0,310
11 ºC -2 ºC
-1 ºC
-15 ºC -19 ºC -32 ºC
EN342
0,390
7 ºC -10 ºC -8 ºC
-25 ºC -28 ºC -45 ºC
EN342
0,470
3 ºC -17 ºC -15 ºC -35 ºC -38 ºC -58 ºC
EN342
0,540
-3 ºC -25 ºC -22 ºC -44 ºC -49 ºC -70ºC
EN342
0,620
-7 ºC -32 ºC -29 ºC -54 ºC -60 ºC -83 ºC

Pro objednání oblečení zkontrolujte, prosím,
tyto rozměry:
1 – Změřte největší obvod hrudníku
2 – Změřte výšku naboso
3 – Změřte velikost v pasuBez úpravy

Termální izolace se měří se spodním prádlem typu:
- (B) pro komplety (podvlékací tričko s dlouhými rukávy, dlouhé spodky, ponožky,
kotníčková obuv + termální kabátek, termální kalhoty, pletené rukavice, pletená kukla)
- (R) pro oděvy (podvlékací tričko s dlouhými rukávy, dlouhé spodky, ponožky,
kotníčková obuv, kabátek, kalhoty, košile, pletené rukavice, pletená kukla)
- (C) poskytováno výrobcem

ZNAČENÍ
EN14058
X: Třída tepelné odolnosti – Rct
X: Třída prostupnosti vzduchu, AP (opční)
X: Třída odolnosti vůči prostupu vody WP (opční)
X: Icler oděvu (opční)
X: Icle oděvu (opční)
Zimní větrovka s
kapucí SHETLAND
3
3
X
0,270 (R)
EN14058

MEZINÁRODNÍ KÓDY PRO ÚDRŽBU ZBOŽÍ
TEXTIL:

EN242

Bez ošetření

X: (podvlékací oblečení B/C/R): Icler oděvu
X: (podvlékací oblečení B/C/R): Icle oděvu (opční)
X: Třída prostupnosti vzduchu, AP (opční)
X: Třída odolnosti vůči prostupu vody WP (opční)

Střední ošetření
Velmi lehké ošetření

Zimní větrovka s
kapucí OREGON
0,310 (B)
X
3
3
EN342
EN343
X: Odolnost vůči prostupnosti vodou, Wp
X: Odolnost vůči prostupnosti vadní páry, Ret
3
1
EN343

PRANÍ:
Maximální teplota
95 °C. Normální
mechanické zacházení.
Máchání při normální
teplotě. Normální
ždímání.
Maximální teplota
95 °C. Omezené
mechanické zacházení.
Máchání při postupně
se snižující teplotě.
Omezené ždímání
Praní v ruce, ne v
pračce. Maximální
teplota 40 °C. Zacházet
opatrně.

138

Neprat. Opatrně ošetřit
v mokrém stavu.
CHLOROVÁNÍ:
Chlorování (bělení
chlorem)
Chlorování je možné
pouze ve studeném
rozředěném roztoku.
Bez chlorování
ŽEHLENÍ:
Žehlit při maximální
teplotě spodního plátu
žehličky do 200 °C
Žehlit při maximální
teplotě spodního plátu
žehličky do 150 °C
Žehlit při maximální
teplotě spodního
plátu žehličky do
110 °C. Napařování je
riskantní.

Nežehlit. Napařování
je zakázáno.
SUŠENÍ:
Je možno sušit v
rotační sušičce.
Normální program.
Je možno sušit v
rotační sušičce.
Program se středně
nízkou teplotou.
Nesušit v rotační
sušičce.
ČIŠTĚNÍ:
Čištění. Označení
kruhem značí čištění
textilních kusů
oblečení (neplatí pro
kožené a kožešinové
kusy oblečení).
Obsahuje informaci
o různých způsobech
čištění.
Čištění je zakázáno.

