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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
Το ένδυμα πρέπει να φοριέται πάντα στερεωμένο 
για να παρέχει το σωστό επίπεδο προστασίας 
όπως αναφέρεται παραπάνω. 
Κρατήστε καθαρό. Σε περίπτωση που οι 
ιδιότητες Υψηλής Ορατότητας αυτού του 
ενδύματος γίνουν ακατάλληλα λερωμένες ή 
μολυσμένες, αντικαταστήστε με ένα νέο. Σε 
περίπτωση αλλαγής ή φιλτραρίσματος των 
ενδυμάτων με πρόσθετες ετικέτες ή λογότυπα, 
ενδέχεται να μην είναι πλέον σύμφωνο με το 
δηλωμένο πρότυπο.
Αποθήκευση
ΜΗΝ αποθηκεύετε σε μέρη που υπόκεινται σε 
άμεσο ισχυρό ηλιακό φως. Εάν το ρούχο γίνει 
υγρό, αφήστε το να στεγνώσει σε θερμοκρασία 
δωματίου πριν από την αποθήκευση.  Αυτό το 
ένδυμα πρέπει να διατηρείται καθαρό ώστε να 
παραμένει αποτελεσματικό. Αντικαταστήστε 
αμέσως αν έχει μόνιμα υποστεί βλάβη, λεκές 
ή ξεθωριάσει.

Φροντίδα μετά τη χρήση
Ανατρέξτε στην ετικέτα ενδυμάτων για οδηγίες 
πλύσης .  Ο κατασκευαστής δεν θα δεχτεί 
την ευθύνη για ενδύματα όπου οι ετικέτες 
περίθαλψης έχουν αγνοηθεί, παραβιαστεί 
ή αφαιρεθεί
Ανατρέξτε στην ετικέτα του ρούχου για τον 
αριθμό των κύκλων πλύσης που απαιτούνται. 
Ο δηλωμένος μέγιστος αριθμός κύκλων 
καθαρισμού δεν είναι ο μόνος παράγοντας που 
σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής του ενδύματος. 
Ο χρόνος ζωής εξαρτάται επίσης από τη χρήση, 
τη φροντίδα, την αποθήκευση κλπ. Τα ενδύματα 
πρέπει να απορρίπτονται όταν δεν ισχύουν 
πλέον οι προστατευτικές ιδιότητες: π.χ. 1. 
Επιτυγχάνεται ο μέγιστος αριθμός πλύσεων. 2. 
Το υλικό έχει υποστεί βλάβη είτε με ξεθώριασμα 
είτε με σχίσιμο. 3. Οι ανακλαστικές ιδιότητες 
της ταινίας έχουν ξεθωριάσει. 4. Το ένδυμα είναι 
μόνιμα λερωμένο, κατεστραμένο, καμένο ή 
έντονα αποξεσμένο.
Ετικέτες πλυσίματος:Ανατρέξτε στην ετικέτα 
ρούχων για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες 
πλυσίματος
Ρετρόανακλαστική ταινία και ετικέτες
Η ταινία ή οι ετικέτες αντικατάστασης δεν πρέπει 
να σιδερώνονται.
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Μέγιστες 50 πλύσειςMAX
50x

Μέγιστες 25 πλύσειςMAX
25x

Μέγιστες 12 πλύσειςMAX
12x

Μέγιστες 5 
πλύσεις

MAX
5x

Μέγιστη θερμοκρασία 30 ° C, ήπια 
διαδικασία

Μέγιστη θερμοκρασία 40 ° C, ήπια 
διαδικασία

Μέγιστη θερμοκρασία 40 ° C, 
κανονική διαδικασία

Μέγιστη θερμοκρασία 60 ° C, 
κανονική διαδικασία

Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικά.

Μην στεγνώσετε

Στέγνωμα χαμηλό

Στέγνωμα κανονικό

Στέγνωμα σε σχοινί

Στράγισμα σε σχοινί

Μην σιδερώνετε

Σίδερο μέγιστο 110 ° C

Σίδερο μέγιστο 150 ° C

Όχι στεγνό καθάρισμα

Επαγγελματικό στεγνό 
καθάρισμα
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