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Погледнете во етикетата на производот 
за подетални информации за соодветните 
стандарди. Се применуваат само 
стандардите и иконите што се појавуваат 
на производот и на информациите за 
корисникот подолу. Сите овие производи се 
во согласност со барањата на Регулативата 
(ЕУ 2016/425).
Ограничувања на употреба
Облеката треба постојано да се носат за да се 
обезбеди правилно ниво на заштита како што 
е наведено погоре. 
Чувајте се чисти. Доколку особините за 
висока видливост на оваа облека стануваат 
неповратно извалкани или контаминирани, 
заменете со нова. Доколку облеката треба 
да се измени или филтрира со дополнителни 
етикети или логоа, таа повеќе не може да се 
придржува кон декларираниот стандард.
Складирање
НЕ чувајте на места под директна силна 
сончева светлина. Ако облеката стане 
влажна, дозволете да се исуши на собна 
температура пред да ја чувате.  Оваа облека 
мора да биде чиста за да остане ефикасна. 
Заменете веднаш ако е трајно оштетена, 
валкана или избледена.

Поправка
Побарајте ознака за облека за упатства за 
миење .  Производителот нема да прифати 
одговорност за облека каде етикетите за 
нега биле игнорирани, деактивирани или 
отстранети
Ве молиме погледнете го налепницата 
за облека за бројот на бараните циклуси 
за перење. Наведениот максимален број 
циклуси за чистење не е единствениот фактор 
поврзан со животниот век на облеката. 
Животот исто така ќе зависи од употребата, 
грижата, складирањето и сл. Облеките 
треба да се отфрлат кога заштитните 
особини повеќе не се применуваат: на пр .: 
1. Достигнат е максимален број на миења. 
2. Материјалот е оштетен или исчезнува 
или е раскинат. 3. Рефлексивните квалитети 
на лентата се избледени. 4. Облеката е 
трајно извалкана, испукана, изгорена или 
силно оштетена.
Етикети за нега на миење:Погледнете 
ја ознаката за облека за соодветните 
поединости за перење
Ретрофлектирачка лента и етикети
Не треба да се пеглаат ретро-рефлексивни 
ленти или етикети.
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ЈУНИОРСКА ВИСОКА ВИДЛИВОСТ

Максимум 50 
перења

MAX
50x

Максимум 25 
перења

MAX
25x

Максимум 12 
перења

MAX
12x

Максимум 5 
перења

MAX
5x

Максимална температура на 
перење 30°C, лесен процес

Максимална температура на 
перење 40°C, многу лесен процес

Максимална температура на 
перење 40°C, нормален процес

Максимална температура на 
перење 60°C, нормален процес

Да не се употребува омекнувач

Да не се тресе кога е суво

Може лесно да се протресе 
кога е суво

Може да се тресе нормално

Сушење на жица

Сушење со цедење на жица

Да не се пегла

Максимална температура за 
пеглање 110°C

Максималната температура 
за пеглање 150°C

Не смее да се применува 
хемиско чистење

Професионално хемиско 
чистење со
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