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Podrobné informace o odpovídajících normách 
naleznete na štítku produktu. Použijí se pouze 
standardy a ikony, které se zobrazují jak na 
výrobku, tak i na uživatelských informacích níže. 
Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení 
(EU 2016/425).
Omezení použití
Oděv by měl být nošený vždy připevněný, aby 
byla zajištěna správná úroveň ochrany, jak 
je uvedeno výše. 
Udržujte v čistotě. Pokud by se vlastnosti 
s vysokou viditelností tohoto oděvu 
staly neopravitelně znečištěnými nebo 
kontaminovanými, vyměňte je za nový. Pokud 
jsou oděvy změněny nebo označeny pomocí 
dodatečných štítků nebo log, nemusí již 
vyhovovat deklarovanému standardu.
Skladování
Neuchovávejte v místech vystavených 
přímému slunečnímu záření. Pokud je oděv 
vlhký, nechte před skladováním vysušit 
při pokojové teplotě.  Tento oděv musí 
být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. 
Okamžitě vyměňte, pokud jsou trvale 
poškozené, zabarvené nebo vybledlé některé 
části oděvu.

Dodatečná péče
Pokyny k praní naleznete na štítku oděvu 
.  Výrobce nenese odpovědnost za oděvy, u 
nichž byly štítky péče ignorovány, poškozeny 
nebo odstraněny
Pokyny týkající se počtu pracích cyklů 
naleznete na štítku oděvu. Uvedený 
maximální počet pracích cyklů není jediným 
faktorem vztahujícím se k životnosti oděvu. 
Doba životnosti závisí také na použití, 
péči, skladování apod. Oděvy by měly být 
zlikvidovány, pokud již nejsou použity 
ochranné vlastnosti: např. 1. Dosáhne se 
maximálního počtu praní. 2. Materiál byl 
poškozen buď blednutím, nebo byl roztřžen. 
3. Reflexní vlastnosti pásky vybledly. 4. Oděvy 
jsou trvale znečištěné, popraskané, spálené 
nebo silně odřené.
Pokyny pro praní: Viz příslušný popis 
mycího štítku 
Retroreflexní páska a štítky
Retroreflexní pásky nebo štítky by se 
neměly žehlit.
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OBLEČENÍ S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ 
JUNIOR HIGH VISIBILITY

Maximum 50 
pracích cyklů

MAX
50x

Maximum 25 
pracích cyklů

MAX
25x

Maximum 12 
pracích cyklů

MAX
12x

Maximum 5 
pracích cyklů

MAX
5x

Maximální teplota 30°C, mírný proces

Max teplota 40°C, mírný proces

Max teplota 40°C, normální proces

Max teplota 60°C, normální proces

Nebělit

Nesušte v sušičce

Sušení v sušičce - slabé

Sušení v sušičce - normal

Sušení

Sušit odkapáváním

Nežehlit

Žehlit max 110°C

Žehlit max 150°C

Nečistit chemicky

Profesionální suché čistění
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