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JUNIORU AUGSTAS REDZAMĪBAS
AIZSARGAPĢĒRBS

Plašāku informāciju par attiecīgajiem
standartiem skatiet produkta marķējumā.
Piemēro tikai standartus un ikonas, kas
tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja
instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas (ES
2016/425) prasībām.
Lietošanas ierobežojumi
Apģērba gabals vienmēr ir jānostiprina, lai
nodrošinātu pareizu aizsardzības līmeni,
kā norādīts.
Uzturēt tīru Ja šī apģērba augstās redzamības
īpašības kļūst neatgriezeniski netīras vai
piesārņotas, nomainiet to ar jaunu. Ja
apģērbus nomainīs vai veidos ar papildu
etiķetēm vai logotipiem, tas vairs neatbilst
deklarētajam standartam.
Uzglabāšana
NEDRĪKST uzglabāt vietās, uz kurām ir tieša
spēcīga saules gaisma. Ja apģērba gabals kļūst
mitrs, pirms uzglabāšanas to izžāvēt istabas
temperatūrā. Šim apģērbam jābūt noturīgam,
lai tas būtu efektīvs. Nekavējoties nomainiet,
ja tas ir bojāts, iekrāsots vai izbalējis.
Pēcapstrāde

Apkopes etiķetē skatiet norādījumus par
mazgāšanu . Ražotājs nepieņems atbildību
par apģērba gabaliem, kur apkopes etiķetes ir
ignorētas, sabojātas vai noņemtas
Lūdzu, norādiet apģērba marķējumu
par pieprasīto mazgāšanas ciklu skaitu.
Norādītais maksimālais tīrīšanas ciklu skaits
nav vienīgais faktors, kas saistīts ar apģērba
kalpošanas laiku. Mūža ilgums būs atkarīgs
arī no izmantošanas, aprūpes, glabāšanas
utt. Apģērbi jālikvidē, kad aizsargājošās
īpašības vairs netiek piemērotas: piemēram,
1. tiek sasniegts maksimālais mazgāšanas
skaits. 2. Materiāls ir bojāts vai nu izbalējot,
vai arī ir saplēsts. 3. Lentes atstarojošās
īpašības ir izbalējušas. 4. Apģērba gabals
ir pastāvīgi netīrs, saplaisājis, nodedzis vai
smagi noberzies.
Etiķetes: skatiet apģērbu etiķeti atbilstošām
veļas detaļām
Atstarojošās lentes un etiķetes
Atstarojošās lentes vai etiķetes nedrīkst
gludināt.
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Mazgāt līdz 30 °C temperatūrā,
saudzīgā režīmā

Neizmantojiet veļas žāvētāju

Negludināt
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Mazgāt līdz 40 °C temperatūrā,
saudzīgā režīmā

Izmantojiet veļas žāvētāju
saudzīgā režīmā

Gludināt ar temperatūtu
max 110°C

Mazgāt līdz 40 °C temperatūrā,
normālā režīmā

Izmantojiet veļas žāvētāju
normālā režīmā

Gludināt ar temperatūtu
max 150°C

Mazgāt līdz 60 °C temperatūrā,
normālā režīmā

Žāvējiet izkarinātu

Netīrīt ķīmiskajā tīrītavā

Nedrīkst balināt

Žāvējiet izkarinātu slapju
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MAX Ne vairāk kā 50
50x mazgāšanas

MAX Ne vairāk kā 25
25x mazgāšanas

MAX Ne vairāk kā 12
12x mazgāšanas

Tīrīt ķīmiskajā tīrītavā

MAX Ne vairāk kā 5
5x mazgāšanas

