
AR ورقة معلومات املستخدم

NE 65331: رؤية زينة لالستخدام غري املهنية
 الرجاء قراءة هذه التعليامت بعناية قبل استخدام هذه املالبس السالمة. أيضا يجب

 عليك استشارة مسؤول السالمة أو رئيسك الفوري فيام يتعلق باملالبس املناسبة الخاصة
 بك لحالة العمل املحددة الخاصة بك. تخزين هذه التعليامت بعناية بحيث ميكنك

االطالع عليها يف أي وقت.
 وتشري إىل تسمية عنرص للحصول عىل معلومات مفصلة حول املعايري املقابلة. جميع

CEE/686/98 هذه العنارص االمتثال ملتطلبات التوجيه
 

:)65331 NE( القيود املفروضة عىل استخدام
دامئاً ارتداء صدرية مقفلة.

 الحفاظ عىل النظافة: ادا اصبحت خصائص هذا العنرص متسخة أو ملوثة، يستوجب
استبداله بواحدة جديدة.

 هذا املنتوج هو مناسب لالستخدام لفرتات طويلة، و ال يحتوي عىل املواد السامة التي
 ميكن أن تؤثر عىل الصحة سلبا بأي طريقة أخرى. ومن املعروف ال حساسية بسبب

متاس الجلد مع هذا العنرص.
ال تحاول إصالح العينات التالفة.

يجب أن يتم إتالف كافة العنارص بأمان.
 ال ينبغي اضافة اي اشارات إضافية أو تغيري التسميات أو الشعارات التي صنع بها. يجب

أن تلبس هذا املنتوج إال يف الحاالت التي كان املقصود منها صناعته.

التخزين:
ال يخزن هدا املنتوج يف أماكن معرضة للشمس. يخزن نظيف يف اماكن نظيفة و جافة.

ال يجب يك الرشيط االنعكايس أو التسميات!
 يجب أن يتم تجاهل املنتوج و عدم ارتادئه عندما تكون الصفات الواقية مل تعد تنطبق

عىل سبيل املثال.
1-املواد قد ترضرت أما بالتاليش أو قد تم متزيقها.

2-الصفات العاكسة للرشيط تالشت.

الرشكة املصنعة
Portwest Limited

IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, 
F28 FY88, Ireland

Portwest Clothing Ltd., 
Fields End Business Park, Thurnscoe, 

South Yorkshire, S63 OJF, England.

دار االختبار
SATRA

Wyndham Way, Telford Way, 
Kettering, Northamptonshire, 

NN16 8SD, 
United Kingdom
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SATRA 
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD,  UK NB No.: 0321
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland  NB No.: 2777

Portwest , Westport, Co Mayo, Ireland.


