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Instructies voor de gebruiker :
Beschermpakken voor werknemers blootgesteld
aan :
- Vlamverspreiding : EN ISO 14116
- Statische elektriciteit : EN1149-5
- Chemische producten : EN 13034 type PB 6
- Regen : EN 343

EN ISO 14116:2015
Index 1 voor buitenste
laag, Index 3 for
binnenste laag

EN 13034:2005 +
A1:2009
Type 6 [PB]

EN 1149-5:2018

4
4
x
EN 343:2019
Dit kledingpakket is ontworpen op basis van de geldende Europese normen EN ISO 13688
(2013), EN ISO 14116 (2015), EN 1149-5 (2018), EN 13034 (2005) + A1 (2009) en EN
343 (2019).
Type keuring heeft aangetoond dat de kleding voldoet aan de fundamentele vereisten
zoals beschreven in de Europese verordening (EU) 2016/425 voor persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Voor de conformiteitsverklaring zie : www.roots-original.com/certificates
De type keuring en certificatie van dit beschermingsmiddel is uitgevoerd door : SGS
Fimko, Topeliuksenkatu 41 b, FI-00250 Helsinki, Finland (notified body met identificatie
nummer : N.B. 0598)
De kwaliteitsopvolging van de productie wordt uitgevoerd door : Centexbel,
Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde (notified body met identificatie nummer : N.B.
0493).
Lees deze instructies voor het eerste gebruik zorgvuldig door en hou deze bij voor het
geval u later nog informatie nodig zou hebben.
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Toepassing van de kleding
EN 1149-5 : antistatische beschermkleding
Alle modellen uit dit assortiment voldoen aan de normen EN 1149-5 (antistatische
beschermkleding - materiaal getest volgens EN 1149-3). Dit betekent dat de kleding
ontworpen is om elektrostatische ladingen af te leiden, dit om te vermijden dat vonken
ontstaan die brand en/of explosies zouden kunnen veroorzaken. De eisen hiervoor
aangewend zijn echter niet streng genoeg voor zuurstofrijke ontvlambare omgevingen. De
kleding is ook niet ontworpen om te beschermen tegen netspanning.
EN 14116 : kleding met beperkte vlamverspreiding
De kleding is gemaakt uit materialen die bij contact met een vlam deze slechts in beperkte
mate zullen verder zetten en die van zodra de vlam niet meer in contact is met de kleding
zullen uitdoven. De buitenste laag van deze kleding behaalt index 1 van deze norm wat
betekent dat er bij contact met een vlam of een hittebron een gat kan gevormd worden.
De voering van de kleding voldoet echter aan de eisen voor index 3 waardoor u toch
voldoende bescherming geniet (er zal geen gat ontstaan in de voering).
EN 13034 : beperkte bescherming tegen chemicaliën
De classificatie is Type PB 6 voor jassen en broeken.
PB staat voor bescherming van gedeeltes van het lichaam. Dit heeft als gevolg dat de
kleding niet onderworpen werd aan een spraytest op het volledige pak en dus niet geschikt
is voor bescherming tegen een nevel van chemicaliën.
Type 6 betekent dat de bescherming beperkt is tot kleine hoeveelheden van spatten van
chemicaliën. Deze kleding is zeker niet gas- of vloeistofdicht. In de tabel vindt u de
testresultaten voor de gebruikte materialen en chemische producten.
Maximum
prestatieniveau

Behaald resultaat

Schuurweerstand

klasse 6

Klasse 6

Scheursterkte

klasse 6

Klasse 4

Treksterkte

klasse 6

Klasse 6

Weerstand tegen doorprikken

klasse 6

Klasse 3

Vloeistof afstoting

klasse 3

Weerstand tegen doordringen
van vloeistoffen

klasse 3

naadsterkte

klasse 6

H2SO4 30% : klasse 3
NaOH 10% : klasse 3
o-xyleen : klasse 2
butan-1-ol : klasse 2
H2SO4 30% : klasse 3
NaOH 10% : klasse 3
o-xyleen : klasse 2
butan-1-ol : klasse 2
klasse 5

EN 343 : regenkleding
De kleding is zodanig ontworpen dat ze u zal beschermen tegen regen of vochtige
weersomstandigheden.
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De classificatie voor waterdichtheid is klasse 4 (4 is de hoogste klasse) en ook voor
waterdampdoorlaatbaarheid (ademend vermogen) wordt klasse 4 behaalt (4 is de hoogste
klasse). X naast het pictogram betekent dat de optionele test op de regentoren niet is
uitgevoerd.
Gebruik van de kleding
Zelfs indien u aangepaste beschermende kleding draagt, moet u er toch rekening mee
houden dat uw veiligheid niet in alle omstandigheden kan gegarandeerd worden en dat u
zelf verantwoordelijk blijft voor uw veiligheid. Gelieve dan ook het volgende in acht te
nemen :






















De kleding is ontworpen om uw volledig lichaam te beschermen, daarom is het
noodzakelijk dat u een volledig pak draagt (overall of 2-delig pak). De delen van een
2-delig pak kunnen wel afzonderlijk verkocht of geleverd worden.
Om u tijdens uw activiteiten te beschermen dient de kleding steeds volledig gesloten
gedragen te worden. Dit betekent ook dat u de aanpassingsmogelijkheden aan polsen,
enkels en/of ceintuur moet benutten. Dit zorgt voor een goed contact tussen uw
lichaam en de kleding wat noodzakelijk is om een goede geleiding te bekomen.
Bovendien zal dit beletten dat spatten kunnen binnendringen in de kleding en zo
brandwonden zouden kunnen veroorzaken.
Bij het ontwerp van 2-delige pakken (jas en broek) is een minimale overlap van 20 cm
gewaarborgd en dit bij alle te voorziene bewegingen. Houd bij het kiezen van de juiste
maat rekening met deze minimale overlap. Om deze reden is een pilotjack alleen te
combineren met een bretelbroek/Amerikaanse overall.
Bij het ontwerp van de kleding is ervoor gezorgd dat alle metalen onderdelen afgedekt
zijn aangebracht, dit om het ontstaan van vonken te voorkomen. Zorg er dan ook voor
dat u bij het dragen van de kleding geen metalen onderdelen onafgedekt laat (bv bij
het dragen van een ceintuur ervoor zorgen dat deze geen metalen onderdelen zoals
een gesp heeft). U moet er ook op letten dat de kleding in alle omstandigheden alle
onderliggende kleding afdekt (dus ook als u voorovergebogen werkt bijvoorbeeld).
Om afleiding van elektrostatische ladingen te bekomen moet de kleding op één of
andere manier verbonden zijn met een aarding (weerstand maximaal 108 Ohm).
Contact tussen de geleidende kleding en geleidend schoeisel zal de afleiding van de
statische lading zeker bevorderen, op voorwaarde dat de aarding correct is uitgevoerd.
Uw elektrostatisch dissipatief kledingstuk is bedoeld om te worden gedragen in zone 1,
2, 20, 21 en 22 (zie EN 60079-10-1 [7] en EN 60079-10-2 [8]) waarin de minimale
ontstekingsenergie van elke explosieve atmosfeer niet minder dan 0,016 mJ is.
Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding mag niet worden gebruikt in een
met zuurstof verrijkte atmosfeer of in zone 0 (zie EN 60079-10-1 [7]) zonder
voorafgaande goedkeuring van de verantwoordelijke veiligheidsverantwoordelijke.
Indien de kleding voorzien is van een kap moet deze tijdens de werkzaamheden
opgezet worden of opgeborgen zijn in de kraag indien die mogelijkheid voorzien is. De
kap mag in geen geval los hangen.
Alle zakken en/of doortasten moeten steeds gesloten zijn, dit om te vermijden dat
spatten in de zakken zouden terechtkomen en op die manier een risico voor u zouden
vormen. Daar waar uw broek of bretelbroek zijzakken heeft zonder klep moet u ervoor
zorgen dat deze tijdens de werkzaamheden afgedekt zijn door een jas (of andere
geschikte kleding).
Bij het ontwerp van de kleding werd vermeden dat zich plooien vormen, dit om het
vast raken van spatten te voorkomen. Hou hiermee ook rekening bij het dragen van de
kleding. Indien bijvoorbeeld de mouwen of broekspijpen te lang zouden zijn moet u er
dan ook voor zorgen dat er geen omslag naar buiten ontstaat. Raadpleeg in dat geval
een verantwoordelijke binnen uw bedrijf.
Deze kleding biedt enkel beperkte bescherming tegen spatten van chemicaliën. Indien
er accidenteel spatten van chemicaliën op de kleding terecht komen let er bij het
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uittrekken op dat het chemisch product niet in contact komt met uw huid. Bezorg de
kleding afzonderlijk aan de verantwoordelijke voor het onderhoud ervan zodat andere
kleding niet in contact komt met het chemisch product. De verantwoordelijke voor het
onderhoud zal de nodige maatregelen treffen om de kleding op gepaste wijze te
reinigen of indien nodig te vervangen.
Bij het dragen van de kleding in een explosie gevaarlijke omgeving mag u in geen
geval attributen aan de buitenkant vastmaken of vasthaken die niet voldoen aan de
eisen voor materialen te gebruiken in explosie gevaarlijke omstandigheden (Ex
materialen zoals voorzien in de ATEX richtlijnen). Let er in dergelijke omgeving ook op
dat u alleen explosieveilige toestellen gebruikt – denk bijvoorbeeld ook aan uw mobiele
telefoon die u het best buiten deze zone opbergt of minstens afzet. In elk geval mogen
ook geen attributen die metaal bevatten vastgemaakt of vastgehaakt worden !
Voor een volledige bescherming dient u bijkomende persoonlijke
beschermingsmiddelen te dragen voor handen, voeten en gelaat.
Bevuiling van de kleding met ontvlambare producten kan de eigenschappen van het
weefsel wijzigen. Regelmatig en zorgvuldig onderhoud zorgt voor de blijvende
efficiëntie van de kleding. De kleding mag niet worden opgeslagen in solventen,
wasoplossingen, desinfecterende of ontvlekkende producten. Sla de kleding ook niet
op in bevuilde toestand – laat ze eerst reinigen alvorens op te bergen.
Beschadiging van de kleding (bv. gaatjes, scheuren, ...) zal hoogst waarschijnlijk de
beschermende graad van de kleding verminderen. Controleer dan ook regelmatig (bij
voorkeur telkens u de kleding aantrekt) op beschadigingen of veroudering. Laat indien
nodig herstellen of vervangen. Ruwe mechanische en/of chemische behandelingen (bv.
tijdens het wasproces) verminderen de functionaliteit en de levensduur van de kleding.
Eventuele herstellingen of aanpassingen (bv. aanbrengen van badges) moeten
uitgevoerd worden door getraind personeel en enkel met gebruik van de originele
materialen zoals voorzien door de fabrikant bij de certifiëring en rekening houdend met
de modelvereisten uit de gebruikte normen.
Het aanbrengen van specifieke afwerkingen zoals bv. waxes of fluocarbonfinishes
kunnen de beschermingsgraad van de kleding aantasten.
Eventuele knieverstevigingen zijn enkel bedoeld om de stevigheid van de kleding te
verhogen en/of om het comfort te verhogen, niet om bescherming te bieden tegen
mogelijke risico’s voor uw knieën.
Deze kleding is niet geschikt om de drager te beschermen tegen netspanning –
daarvoor dienen meer specifieke beschermingsmiddelen voorzien te worden.
De kleding mag in geen geval uitgetrokken worden in een explosieve of ontvlambare
atmosfeer of tijdens het hanteren van ontvlambare of explosieve substanties.
De elektrostatisch geleidende eigenschappen van de kleding kunnen beïnvloed worden
door gebruik, onderhoud en eventuele contaminatie. U moet uw kleding dus regelmatig
(laten) evalueren op deze eigenschappen.
Er zijn geen bekende gevallen van allergieën tegen de materialen gebruikt voor de
productie van deze kleding. De gebruikte materialen zijn – volgens de huidige
beschikbare informatie – niet carcinogeen, mutageen of toxisch voor de menselijke
voortplanting.
De kleding is na gebruik geschikt voor recycling door de daarvoor aangewezen
kanalen.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit
onoordeelkundig gebruik of misbruik van deze kleding.
waarschuwing
Bij contact met een vlam of een hittebron is het mogelijk dat er een gat ontstaat in de
buitenste laag van deze kleding. Er zal echter geen gat ontstaan in de voering van de
kleding waardoor voldoende bescherming geboden wordt aan de drager. Na een dergelijk
incident is het wel noodzakelijk de kleding te vervangen.
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Maataanduiding (conform EN ISO 13688:2013)
A = totale lengte (cm)
B = borstomtrek (cm) – is aangegeven in geval van overall en/of jas
C = lendenomtrek (cm) – is aangegeven in geval van overall en/of
pantalon
Alle maten aangeduid in deze figuur zijn gemeten op de persoon – deze wijken dus af
van de maten van het kledingstuk.
referentie
FRACHR-x-02 is een algemene referentie voor kleding vervaardigd volgens de beschreven
normen.
• FR verwijst naar brandwerende eigenschappen
• A verwijst naar antistatische eigenschappen
• CH verwijst naar chemische bescherming
• R verwijst naar regenkleding
• X verwijst naar het type kleding :
o C : overalls
o T : broeken
o BB : bretelbroeken
o J : jassen
• 02 is een volgnummer
Daarnaast vindt u ook een specifieke product referentie (bv. Roots RO 68257) in het
etiket.
Onderhoud
De wasfrequentie van de gedragen kleding is afhankelijk van de bevuilingsgraad die
varieert naargelang de werkomstandigheden.
Bijkomende nabehandelingen zijn niet nodig.
Enkele algemene richtlijnen :
•
•
•
•
•
•

het wassen gebeurt met weinig mechanische actie zodat de reflecterende banden niet
worden beschadigd. Om dezelfde reden is het aangewezen de kleding binnenstebuiten
te wassen.
om beschadiging tijdens het wassen te vermijden, is het aan te raden rits- en
klittenbandsluitingen te sluiten.
Na het wassen dient de kleding voldoende gespoeld te worden om alle resten van de
wasmiddelen te verwijderen. In geen geval wasverzachter gebruiken.
Droogzwieren op laag toerental verwijdert het overtollige water. Het beste resultaat
wordt bekomen door de kleding daarna nat op te hangen en natuurlijk te laten drogen.
Vlekken kunnen het best zo snel mogelijk met een doekje gereinigd worden.
Hardnekkige vlekken kunnen eventueel lokaal met perchlooretheen behandeld worden.
Specifieke instructies voor industrieel onderhoud kunnen bij de producent bekomen
worden.

Bij wastesten in laboratoriumomstandigheden werd vastgesteld dat de kleding voldoet aan
de eisen voor vlamverspreiding index 3 van de norm EN ISO 14116 na 50 huishoudelijke
wasbeurten volgens de aangegeven voorschriften (buitenste laag alleen index 1).
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Het aantal wasbeurten is niet de enige factor die de levensduur van de kleding zal
bepalen. Deze hangt ook af van gebruik, opslag, enz.
De maximale wastemperatuur bedraagt 40° C
Opmerking – wassen bij lagere temperaturen dan 40° zal de levensduur
van de kleding gunstig beïnvloeden. De levensduur zal ook mee bepaald
worden door de aard en de dosering van de gebruikte wasmiddelen.
Mag niet gebleekt worden met bleekwater of andere bleekmiddelen op
basis van chloor.
Drogen in trommel bij lage temperatuur.
Strijken is niet toegelaten

Chemisch reinigen niet toegestaan

Trital Safety BV
Mandenmakerstraat 41
3194 DA Hoogvliet
Nederland
Tel : +31 10 2 955 955
www.roots-original.com
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0493

Instructions for the user :
protective suits (reference : FRACHR-02) for
industrial workers exposed to :
- Flamespread : EN ISO 14116
- Static electricity : EN1149-5
- Chemicals : EN 13034 type PB 6
- Rain : EN 343

EN ISO 14116:2015
Index 1 for outer layer,
Index 3 for inner layer

EN 13034:2005 +
A1:2009
Type 6 [PB]

EN 1149-5:2018

4
4
x
EN 343:2019

This range of garments is designed in line with the applicable (European) standards EN
ISO 13688 (2013), EN ISO 14116 (2015), EN 1149-5 (2018), EN 13034 (2005) + A1
(2009) and EN 343 (2019).
Type testing has shown that the clothing complies with the fundamental requirements as
described in European Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.
For declaration of conformity : see www.roots-original.com/certificates
The type examination and certification of this protective equipment was carried out by :
SGS Fimko, Topeliuksenkatu 41 b, FI-00250 Helsinki, Finland (notified body with
identification number : N.B. 0598)
The quality control of this protective equipment was carried out by : Centexbel,
Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde (notified body with identification number : N.B.
0493).
Please make sure to read these instructions carefully before the first use of the garments
and keep them for future reference.
Specifications
EN 1149-5 : antistatic clothing
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All garments from this range comply with the standard EN1149-5 (antistatic protective
clothing – material tested according EN1149-3). This means that the garments are
designed to discharge electrostatic charges in order to prevent the generation of sparks
that could cause fire and/or explosions. However, these requirements are not sufficient in
oxygen enriched flammable atmospheres. Neither are the garments designed to protect
against mains voltages.
EN ISO 14116 : limited flamespread garments
These garments are produced with materials that, when in contact with a flame, will only
spread this flame in a limited way and as soon as the contact with the flame is stopped will
extinguish. The outer layer of these garments obtain index 1 of the standard which means
that in case of contact with a flame or heat source a hole can be formed. The inner layer of
the garment however fulfils the requirements of index 3 which means that you have
sufficient protection (no hole will be formed in the inner layer).
EN 13034 : limited protection against chemicals.
The classification is Type PB 6 for jackets and trousers.
PB stands for Partial Body protection. This means that the garments were not subject of a
spray test on the full suit and thus are not designed to protect the wearer against a mist of
chemicals.
Type 6 means that the protection is limited to small amounts of splashes of chemicals. The
garments are certainly not gas or liquid tight. In the table you will find the test results for
the garments and for some chemicals.
Maximum
performance
level

Achieved performance
level

Abrasion resistance

class 6

class 6

Tear resistance

class 6

class 4

Tensile strength

class 6

class 6

Puncture resistance

class 6

class 3

Liquid repulsion

class 3

Resistance to
penetration of liquids

class 3

Seam strength

class 6

H2SO4 30% : class 3
NaOH 40% : class 3
o-xylene : class 2
butan-1-ol : class 2
H2SO4 30% : class 3
NaOH 40% : class 3
o-xylene : class 2
butan-1-ol : class 2
class 5

EN 343 : rainwear
This clothing is designed to protect you against rain or humid weather conditions.
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The classification for water penetration is class 4 (4 is the highest class) and also for water
vapour resistance (breathability) class 4 (4 is the highest class). X next to the pictogram
means that the optional rain tower test has not been performed on the garments.
Correct use of the garments
Even while wearing appropriate protective clothing, you need to be aware of the fact that
your safety can not be guaranteed in all circumstances and that you remain responsible for
your own safety.
Please do take the following into account :






•















These garments are designed to protect the whole of your body. Therefore it is
necessary that you wear a full body suit (coverall or 2-piece suit). In the case of a 2piece suit, the parts of the suit can be sold or delivered separately.
In order to be protected during your activities, it is crucial that you keep the garments
closed at all times. This also means that you need to use the adjustments provided at
your wrists, ankles, waist and so on. These adjustments ensure a good contact
between your body and the conductive material, which is essential to obtain discharge
of electrostatic charges.
Furthermore this will prevent spatter to enter into the garments causing burn injuries.
In the design of 2-piece suits (jacket and trousers) a minimum overlap of 20 cm is
ensured and this during all foreseeable movements. Take this minimum overlap into
account while choosing your correct size. For this reason a pilot jack can only be
combined with bib&brace trousers.
At the design stage the manufacturer ensured that all metallic parts are covered during
the normal use - this to prevent the generation of sparks. Do make sure that while
wearing this clothing all metallic parts of accessories (for instance the buckle of a belt)
are covered at all times. Also make sure that these protective garments completely
cover your underlying clothing at all times (this means also when bent over for
instance).
To ensure discharge of electrostatic charges, the garments need to be earthed one way
or the other (maximum resistance 108 Ohm). Contact between the conductive
garments and conductive footwear will certainly enhance this discharge. In any case, a
correct earthing is essential.
Your electrostatic dissipative garment is intended to be worn in Zones 1, 2, 20, 21 and
22 (see EN 60079-10-1 [7] and EN 60079-10-2 [8]) in which the minimum ignition
energy of any explosive atmosphere is not less than 0,016 mJ
electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched
atmospheres, or in Zone 0 (see EN 60079-10-1 [7]) without prior approval of the
responsible safety engineer
If the garment has a hood, make sure the hood is either worn correctly (with the
adjustments provided) or tucked away in the collar (if that is possibility is provided),
during your activities.
Pockets and/or side openings shall be closed at all times to prevent spatter from
entering your pockets and thus causing a risk for your safety. If your trousers or
bib&brace have side pockets without flap, make sure these are covered by your jacket
(or other suitable clothing) at all times during your activities.
Folds have been avoided in the design of the garments to prevent spatter getting
caught in them. Take the same precaution while wearing the clothing. If, for instance,
your sleeves or trouser legs are too long, do not fold them over causing turn-ups
towards the outside of the garment. In that case contact the responsible person in your
company.
This clothing offers only limited protection against spatter of chemicals. If your clothes
should accidentally come into contact with chemical spatter, make sure that while
removing your clothes the chemicals do not touch your skin. Give the clothing to the
person in charge of its maintenance separately so that no other clothing comes into
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contact with the chemical. The person in charge of its maintenance will take the
necessary measures to adequately clean the clothing or, if necessary, replace it.
While wearing these garments in an ATEX environment, do not attach accessories or
equipment to the outside of the garments unless they fulfil the ATEX requirements for
equipment (Ex materials and equipment). Make sure to use in this type of
environments only explosion safe equipment. For instance your mobile phone is best
kept outside this zone or at least switched off.
For a complete protection you will need to wear additional personal protective
equipment for your hands, feet and face.
Garments soiled with flammable products will not have the same protective
characteristics. Therefore regular and careful cleaning and maintenance will ensure the
efficiency of the clothing. Do not store the garments in solvents, washing solutions,
disinfecting or stain removing products. Do not store the clothing when soiled – have
them cleaned before storage.
Damage such as holes or tears will affect the protective properties of the clothing.
Make sure to check your garments regularly (preferably each time before putting your
garments on) for damage or ageing. If required have them repaired or replaced. Rough
mechanical or chemical action will diminish the functionality and lifetime of the
garments.
Possible repairs or adjustments (e.g. attaching badges) must be carried out by trained
personnel and using only the original materials as specified by the manufacturer at the
time of certification and taking into account the model requirements from the
standards used.
Applying specific finishes such as for instance waxes or fluorocarbon might influence
the protective properties of the clothing.
If kneepads are incorporated in the garments, these are only designed to enhance your
comfort and/or the resistance of the garment – not to protect you against possible
specific risks for your knees.
These garments are not designed to protect you against the mains voltages, in that
case, you need to use other appropriate protective equipment.
Under no circumstances you should take this type of clothing off in an explosive
atmosphere or while handling flammable or explosive substances.
The electrostatic properties of the garments can be influenced by use, care,
maintenance and possible contamination. Make sure you evaluate or have evaluated
the properties on a regular basis.
There are no known cases of allergies to the materials used for the production of this
clothing. The materials used are – according to the information currently available –
not carcinogenic, mutagenic or toxic to human reproduction.
After use, the garments can be recycled using the appropriate specialised means.

The supplier of the garments is not responsible for damage, in any form, caused by
inappropriate use or abuse.
Warning
When in contact with a flame or a heat source it is possible that a hole will be formed in
the outer layer of the garment. However, no hole will be formed in the inner layer of the
garment, which means that sufficient protection is given to the user. After such an
incident, it is necessary to replace the garment.
Sizing (conform EN ISO 13688:2013)
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A = total length (cm)
B = chest girth (cm) – is indicated for coveralls, jackets,
coats and vests
C = waist (cm) – is indicated for trousers
All sizes indicated on this mannequin are measured on the wearer – these are not the
same as the measurements of the garment.
reference
FRACHR-x-02 is a general reference for clothing produced according to the described
standards.
x refers to the type of clothing (e.g. J is a jacket, T are trousers, C is a coverall).
You will also find a specific product reference in the label (for instance RO 68257)
Cleaning
The washing frequency of clothing which has been worn depends on the degree of soiling,
which varies according to the work circumstances.
Re-impregnation with finishes is not necessary.
Some general guidelines:
•
•
•
•
•
•

Washing with limited mechanical action is preferred in order to avoid damaging
reflective tapes. For the same reason, we advise you to wash the garments inside out.
In order to prevent damage during washing, it is advisable to close zips and Velcro
closures.
After washing the clothing must be rinsed thoroughly in order to remove all traces of
detergents. In no case must fabric softener be used.
Spinning at low velocity will remove excess water. It is recommended to drip dry the
garments.
Stains can best be removed as soon as possible using a cloth. Persistent stains can be
treated locally with perchloroethylene if necessary.
Specific instructions for industrial maintenance can be obtained from the manufacturer.

Tests at the laboratory have demonstrated that the requirements for the flame spread
index 3 of standard EN ISO 14116 are met after 50 wash cycles following the labelled
instructions (outer layer only index 1).
The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the
lifetime of the garment. The lifetime will also depend on usage, way of storage, etc.
Maximum wash temperature is 40°C
remark – washing at lower temperatures will have a positive effect on the
lifetime of the garments. The lifetime is also influenced by the type and
dosage of detergents.
Do not bleach.
Tumble dry at low temperature.
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Do not iron.

No dry cleaning

Trital Safety BV
Mandenmakerstraat 41
3194 DA Hoogvliet
the Netherlands
Tel : +31 10 29 55 955
www.roots-original.com
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