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EN 13356: Αξεσουάρ ορατότητας για μη επαγγελματική χρήση
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το ρουχισμό 
ασφαλείας. Θα πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο ασφαλείας σας ή τον 
άμεσο ανώτερο όσον αφορά τα κατάλληλα ενδύματα για τη συγκεκριμένη κατάστασή 
εργασία σας. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά, ώστε να μπορείτε να τις 
συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή.
Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται 
τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425). 
Περιορισμοί χρήσης (EN 13356):
Να φοράτε πάντα το στοιχείο που έχει στερεωθεί.
Διατηρήστε καθαρό: Αν οι ιδιότητες αυτού του προϊόντος γίνουν ανεπανόρθωτα 
λερωμένες ή μολυσμένες, αντικαταστήστε με ένα νέο.
Αυτό το είδος είναι κατάλληλο για χρήση για παρατεταμένες περιόδους και δεν περιέχει 
τοξικές ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο. Δεν είναι γνωστές αλλεργικές αντιδράσεις που οφείλονται στην επαφή του 
δέρματος με αυτό το αντικείμενο.
Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε κατεστραμένο προϊον.
Όλα τα αντικείμενα πρέπει να απορρίπτονται με ασφάλεια.
Το στοιχείο δεν πρέπει να αλλάξει ή να εφαρμοστούν πρόσθετες ετικέτες ή λογότυπα. 
Το προϊον πρέπει να φοριέται μόνο σε καταστάσεις για τις οποίες προορίζεται.
Αποθήκευση:
ΜΗΝ αποθηκεύετε σε μέρη που υπόκεινται σε άμεσο ή ισχυρό ηλιακό φως. Να 
φυλάσσετε σε καθαρές, στεγνές συνθήκες.
Η ταινία ή οι ετικέτες αντικατάστασης δεν πρέπει να σιδερώνονται!
Τα αντικείμενα θα πρέπει να απορρίπτονται όταν οι προστατευτικές ιδιότητες δεν 
ισχύουν πλέον π.χ.
1. Το υλικό έχει υποστεί βλάβη είτε με εξασθένιση είτε με σχίσιμο.
2. Οι ανακλαστικές ιδιότητες της ταινίας έχουν ξεθωριάσει.
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