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Se produktmærket for detaljerede oplysninger 
om de tilsvarende standarder. Kun standarder 
og ikoner, der vises på både produktet og 
brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle 
disse produkter overholder kravene i forordning 
(EU 2016/425).
Begrænsninger for brug
Beklædningen skal altid bæres lukket for 
at give det rette niveau af beskyttelse som 
angivet ovenfor. 
Holdes ren. Skulle dette 
beklædningsegenskaber være uigenkaldeligt 
snavset eller forurenet, skal det udskiftes med 
en ny. Foretagets der ændringer på tøjet med 
logoer eller lignende kan det lkke garenteres 
det overholder den angivne standard.
Opbevaring
Opbevar IKKE på steder, der udsættes for 
direkte stærkt sollys. Hvis beklædningen 
bliver våd, tørres ved stuetemperatur inden 
opbevaring.  Denne beklædningsgenstand 
skal holdes ren for at forblive effektiv. Udskift 
straks hvis permanent beskadiget, farvet 
eller falmet.

Efterbehandling
Der henvises til beklædningsgenstand for 
vaskeinstruktioner .  Fabrikanten accepterer 
ikke ansvar for beklædningsgenstande, hvor 
anvisninger er blevet ignoreret, beskadiget 
eller fjernet
Se venligst beklædningsgenstanden 
for vaskeanvisninger. Det angivne 
maksimale antal rengøringscykler er ikke 
den eneste faktor, der relaterer sig til 
beklædningsgenstandens levetid. Levetid 
vil også afhænge af brug, pleje, opbevaring 
mv. Beklædningsgenstande skal kasseres, 
når beskyttelseskvaliteten ikke længere 
gælder: 1. Maksimalt antal vasker er nået. 
2. Materialet er blevet beskadiget enten 
ved at falme eller er blevet revet. 3. Båndets 
reflekterende egenskaber er falmet. 4. 
Beklædningsgenstanden er permanent 
snavset, revnet, brændt eller stærkt slidt.
Vaskplejelabels:Se på beklædningsetiketten 
for vaske detaljer
Retroreflekterende tape og etiketter
Retroreflekterende tape eller labels bør 
ikke stryges.
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JUNIOR HI-VIS BEKLÆDNING

Maks 50 vaskeMAX
50x

Maks 25 vaskeMAX
25x

Maks 12 vaskeMAX
12x

Maks 5 vaskeMAX
5x

Maks 30°C. Skåneprogram

Maks temperatur 40°C . Skåne-
program

Maks temperatur 40°C . Normal 
program

Maks temperatur 60°C . Normal 
program

Brug ikke blegemiddel

Må ikke tørretumbles

Tørretumbles ved lav varme

Tørretumbles ved normal 
varme

Line tørres

Hænge tørres

Må ikke stryges

Stryges ved maks 110°C

Stryges ved maks 150°C

Må ikke renses

Renses professionelt
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