
Gebruikersinstructe 

Deze gebruikersinstructe is van toepassing op de volgende producten:

Parka CR130
Parka CR132
Parka CR134 GEBL
Broek CR330
Broek CR330 GEBL
Sofshelljas CR750 GERO

U dient deze gebruikersinstructe zorgvuldig te lezen voor deze beschermende kleding in gebruik te nemen. Bewaar de
gebruikersinstructe zorgvuldig zodat u deze altjd kunt blijven raadplegen. Controleer daarnaast aan de hand van de 
pictogrammen in het kledinglabel de specifek geboden bescherming.
Raadpleeg uw veiligheidsdeskundige of leidinggevende over de geschiktheid van deze kleding voor uw specifeke 
werksituate.

Toepassingsgebied

Deze kleding biedt bescherming tegen het risico onopgemerkt te zijn, zowel bij daglicht, als in het donker onder 
verlichtng van koplampen van motorvoertuigen.
De parka's bieden verder bescherming tegen weersinvloeden (regen, mist, nate sneeuw). 

Bij normale omgevingstemperaturen kan deze kleding gedurende de gehele werkdag worden gedragen.

Specifcates

De kleding voldoet aan de geldende normen EN ISO 13688:2013 (Algemene vereisten),  EN ISO 20471:2013 en EN  
343:2003+A1:2007  volgens onderstaande specifcates.
De conformiteitsverklaringen van de producten zijn beschikbaar via www.crings.eu

Omschrijving Norm Classifcate Prestateniveaus van de kleding 

Verhoogde 
zichtbaarheid

EN ISO 20471:2013 Het cijfer rechts boven naast het pictogram is 
klassering voor het oppervlak fuorescerend en 
retrorefecterend materiaal :  van 1 t/m 3

Parka CR130 = klasse 3
Parka CR132 = klasse 2
Parka CR134 GEBL = klasse 3
Broek CR330 = klasse 1
Broek C330 GEBL = klasse 2
Combinate CR330 en CR132 = klasse 3
Sofshelljas CR750 GERO = klasse 2

Regenkleding EN 343:2003+A1:2007 Bovenste cijfer rechts naast het pictogram is klassering
voor de waterdichtheid : van 1 t/m 3
Onderste cijfer rechts naast het pictogram is klassering
voor het ademend vermogen : van 1 t/m 3

Parka CR130 = klasse 3/3
Parka CR132 = klassse 3/2
Parka CR134 GEBL = klasse 3/3

Aanwijzingen voor gebruik, veiligheid en onderhoud

Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden die met zekere risico's gepaard gaan, dient u zich bij uw 
veiligheidskundige of leidinggevende te informeren omtrent de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.

De kleding mag niet worden afgedekt door andere, niet verhoogd zichtbare kledingstukken.

Deze kleding is geschikt om gedurende een gehele werkdag te worden gedragen en bevat geen substantes die 
toxisch, carcinogeen, mutageen of anderszins schadelijk voor de gezondheid zijn. Allergische reactes door huidcontact
met deze materialen zijn niet bekend.
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Onderhoud, reparate en recycling

• Het aantal reinigingscycli is niet de enige factor die de leversduur van dit product beinvloedt. Deze zal ook 
afangen van de wijze van gebruik en opslag.

• De kleding regelmatg laten reinigen volgens de instructes aangebracht in het label.

• Een eventueel uitritsbare thermische voering dient apart te worden gereinigd.

• Niet wassen met een wit wasmiddel en wasverzachters. Gebruik bij voorkeur een anionactef detergent of 
zeep geschikt voor waterafstotende kleding.

• De kleding kan professioneel gewassen worden. Informeer in dat geval bij de fabrikant voor nadere 
instructes.

• Kleding na gebruik droog en buiten direct zonlicht weghangen.

• Als gevolg van slijtage door gebruik  en reiniging kunnen na verloop van tjd specifeke beschermende 
eigenschappen verminderen. Neem daarom bij twijfel altjd contact op met uw veiligheidskundige.

• Beschadigingen alleen door deskundigen laten herstellen met originele materialen of de kleding vervangen.

• De kleding is na gebruik geschikt voor recycling via  de daarvoor aangewezen kanalen.

• De producent is nimmer aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik of misbruik en verkeerd onderhoud.

Producent

Crings BV
Zomerweg 184
7532 RV Enschede 
T : +31(0)53 2030 128 | E :  info@crings.eu| www.crings.eu
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