ÕIGE SUURUSE
JAOKS TULEB VÕTTA
ÕIGED MÕÕDUD

Ümbritseva keskkonna temperatuuritingimused soojustasakaalu saavutamiseks
sõltuvalt kasutaja tegevusest ja temperatuuriga kokkupuutumise ajast

Vastav
standard
EN14058
EN14058
EN342
EN342
EN342
EN342
EN342

SoojaKasutaja seipidavus sab Väga väike
m2.K/W
75 W/m2
Icle/Icler 8h
1h
0,170
19 °C 11 °C
0,230
15 °C
5 °C
0,310
11 °C -2 °C
0,390
7 °C -10 °C
0,470
3 °C -17 °C
0,540
-3 °C -25 °C
0,620
-7 °C -32 °C

Tegevus
Kasutaja liigub
Kasutaja liiigub
Väike
Keskmine
115 W/m2
170 W/m2
m2
8h
1h
8h
1h
11 °C
2 °C
0 °C
-9 °C
5 °C
-5 °C
-8 °C -19 °C
-1 °C -15 °C -19 °C -32 °C
-8 °C -25 °C -28 °C -45 °C
-15 °C -35 °C -38 °C -58 °C
-22 °C -44 °C -49 °C -70 °C
-29 °C -54 °C -60 °C -83 °C

Riiete tellimiseks tuleb teatada järgnevad
mõõdud:
1 • laius kõige laiemas kohas,
2 • pikkus paljajalu seistes,
3 • vööümbermõõt.

Soojapidavust mõõdetakse järgnevat tüüpi alusriiete puhul:
– (B) komplektid (pikkade varrukatega alussärk, pikkade säärtega aluspüksid, sokid, jalatsisisud + termojakk, termopüksid, kudumkindad, kogu pead kattev müts)
– (R) riided (pikkade varrukatega alussärk, pikkade säärtega aluspüksid, sokid, jalatsisisud,
jakk, pikad püksid, särk, kudumkindad, kogu pead kattev müts)
– (C) tootja poolt tarnitud

MÄRGISTUSED
EN14058
X: Kuumuskindluse klass, Rct
X: Õhku läbilaskvuse klass, AP (soovituslik)
X: Veekindluse klass WP (soovituslik)
X: Riiete Icler soojapidavuse väärtus (soovituslik)
X: Riiete Icle soojapidavuse väärtus (soovituslik)
Parka SHETLAND
3
3
X
0,270 (R)
EN14058

RAHVUSVAHELISED HOOLDUSMÄRGISTUSED
Tekstiil:
Mitte puhastada.

EN342
X (alusriided B/C/R): Riiete Icler soojapidavuse väärtus
X (alusriided B/C/R):
Riiete Icle soojapidavuse väärtus (soovituslik)
X: Õhku läbilaskvuse klass, AP
X: Veekindluse klass Wp (soovituslik)
Parka OREGON
0,310 (B)
X
3
3
EN342
EN343
X: Veekindluse klass, Wp
X: Veeauru kinnipidamise klass, Ret
Vihmariiete
komplekt EN800
3
1

Puhastada keskmise
intensiivsusega.
Puhastada väga
leebelt.
Pesemine:
Maksimaalne
temperatuur 95°C.
Pesta tavalisel
mehaanilisel viisil.
Loputada tavalisel
temperatuuril.
Tsentrifuugida tavalisel
viisil.
Maksimaalne
temperatuur 95°C.
Lubatud vähene
mehaaniline
pesemine. Loputada
järjest jaheneval
temperatuuril.
Lubatud vähene
tsentrifuugimine.

EN343

138

Pesta käsitsi.
Masinpesu keelatud.
Maksimaalne
temperatuur 40°C.
Pesta ettevaatlikult.
Mitte pesta.
Märjana käsitseda
ettevaatlikult.
Klooritamine:
Võib klooritada
(kloorpleegitus).
Võib klooritada ainult
külmas lahjas lahuses.
Klooritamine keelatud.
Triikimine:
Triikraua talla
maksimaalne
temperatuur 200°C.
Triikraua talla
maksimaalne
temperatuur 150°C.
Triikraua talla
maksimaalne
temperatuur 110°C.
Auruga triikimine võib
tekitada kahjustusi.

Triikimine keelatud.
Auruga triikimine
keelatud.
Kuivatamine:
Võib kuivatada
trummelkuivatis.
Kasutada tavalist
kuivatusprogrammi.
Võib kuivatada
trummelkuivatis.
Kasutada
leebet madala
temperatuuriga
kuivatusprogrammi.
Trummelkuivatis
kuivatamine keelatud.
Keemiline puhastus:
Võib keemiliselt
puhastada. Ringmärgis
tähistab tekstiili
keemilist puhastust
(nahk ja karv välja
arvatud). Sisaldab
informatsiooni
erinevate keemilise
puhastuse meetodite
kasutamise kohta.
Keemiline puhastus
keelatud.

