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Zie het label in het product voor gedetailleerde 
informatie over de corresponderende 
normeringen. Alleen de normeringen 
die als icoon op zowel het product als de 
gebruikersinformatie staan zijn van toepassing. 
Al deze producten voldoen aan de vereisten van 
de richtlijn (EU 2016/425)
Gebruikersbeperkingen
Dit kledingstuk dient ten alle tijden gesloten 
gedragen te worden om het juiste niveau 
bescherming te bieden. 
Schoon houden. Mochten de HiVis 
eigenschappen van dit kledingstuk 
onherstelbaar vervuild of beschadigd raken, 
vervang deze dan door een nieuw exemplaar. 
Indien er wijzigingen aan het kledingstuk 
worden aangebracht of voorzien worden van 
extra labels of logo’s is het mogelijk dat de 
kleding niet langer voldoet aan de geclaimde 
normering.
Opslaan
Niet bewaren op plaatsen die aan direct 
zonlicht blootgesteld zijn. Indien het 
kledingstuk nat is, deze drogen bij 
kamertemperatuur voordat deze opgeslagen 
wordt.  Dit kledingstuk moet schoon 
gehouden worden om effectief te kunnen 

zijn. Vervang het kledingstuk direct als deze 
beschadigd of vervuild is.
Nazorg
Zie het label in de kleding voor 
wasinstructies. De producent accepteert 
geen aansprakelijkheid als instructies van de 
labels genegeerd, onzichtbaar gemaakt of 
verwijderd zijn.
Zie het label voor het aantal wasbeurten 
van dit kledingstuk. Het geclaimde aantal 
maximale wasbeurten is niet de enige factor 
die de levensduur van de kleding bepaald. 
De levensduur hangt ook af van het gebruik, 
onderhoud, opslag enz. Kleding moet 
vervangen worden als de beschermende 
kwaliteiten niet langer voldoen: bijv.: 
1. Maximaal aantal wasbeurten wordt 
overschreden. 2. Het materiaal is beschadigd. 
3. De reflecterende kwaliteiten zijn vervaagd. 
4. De kleding is permanent vervuild en wordt 
niet meer schoon.
Wasinstructies: zie het kledinglabel voor 
wasinstructies.
Retroreflecterende striping en labels
Retroreflecterende striping en labels kunnen 
niet gestreken worden.
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JUNIOR HIVIS KLEDING

Maximaal 50 
wasbeurten

MAX
50x

Maximaal 25 
wasbeurten

MAX
25x

Maximaal 12 
wasbeurten

MAX
12x

Maximaal 5 
wasbeurten

MAX
5x

Max temp 30°C, mild proces

Max temp 40°C, mild proces

Max temp 40°C, normaal proces

Max temp 60°C, normaal proces

Niet bleken

Niet in de droger

Droger lage stand

Droger normale stand

Lijndrogen

Uitdruppelen

Niet strijken

Strijken op max 110°C

Strijken op max 150°C

Niet chemisch reinigen

Professioneel chemisch 
reinigen
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