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Wszywka produktowa zawiera szczegółowe 
informacje dotyczące norm, których wymagania 
ten produkt spełnia. Jedynie normy i ikony, które 
występują równocześnie na wszywkach oraz w 
Instrukcji Użytkowania mają zastosowanie do 
konkretnego produktu. Wszystkie te produkty 
są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia 
UE 2016/425.
Ograniczenia użytkowania
Ta odzież powinna być zapięta przez cały 
czas użytkowania w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu ochrony. 
Utrzymuj w czystości. W razie nieodwracalnego 
zaniku właściwości ostrzegawczych tej odzieży, 
należy ją wymienić na nową i zutylizować. 
Odzież zmieniona lub posiadająca dodatkowe 
etykiety albo logo nie spełnia parametrów 
deklarowanej Normy.
Składowanie
NIE wolno składować tej odzieży w miejscu 
narażonym na bezpośrednie oddziaływanie 
światła słonecznego. Odzież mokrą należy 
całkowicie wysuszyć przed złożeniem na miejsce 
składowania.  Jedynie odzież czysta spełnia 
parametry Normy. Odzież nieodwracalnie 
uszkodzona, zaplamiona lub wyblakła powinna 
być natychmiast wymieniona i zutylizowana.

Konserwacja
Informacje odnośnie sposobu konserwacji 
zawiera wszywka. .  Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za produkt w przypadku 
nie stosowania się do zaleceń zawartych we 
wszywkach, a także w przypadku ich usunięcia 
lub zmiany.
Dopuszczalna ilość prań została oznaczona 
na wszywce. Najwyższa dopuszczalna ilość 
cykli prania nie jest jedynym czynnikiem 
wpływającym na okres użytkowania tego 
produktu. Zależy on również od sposobu 
użytkowania, konserwacji, składowania 
itd. Odzież powinna zostać wymieniona i 
zutylizowana gdy : 1. Osiągnie najwyższą 
ilość prań. 2. Materiał zostanie uszkodzony, 
rozerwany lub wyblakły. 3. Wyblakną 
właściwości odblaskowe taśmy. 4. Odzież 
zostanie trwale zanieczyszczona, przerwana, 
przypalona lub przetarta.
Wszywki dotyczące prania:te wszywki w 
odzieży zawierają  
szczegóły odnośnie sposobu konserwacji
Taśma odblaskowa i wszywki
Nie wolno prasować taśmy odblaskowej 
ani wszywek.

PRODUCENT 
Portwest Limited, Westport, Co Mayo,  Ireland

Nazwa i adres Jednostki Notyfikowanej: 
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, NN16 8SD, UK.  Numer Jednostki Notyfikowanej: NO:0321
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland
Numer Jednostki Notyfikowanej:2777

ODZIEŻ WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI DLA DZIECI

Maksimum 50 prańMAX
50x

Maksimum 25 prańMAX
25x

Maksimum 12 prańMAX
12x

Maksimum 
5 prań

MAX
5x

Maksymalna temperatura 30°C, 
proces łagodny

Maksymalna temperatura 40°C, 
pranie delikatne

Maksymalna temperatura 40°C, 
pranie normalne

Maksymalna temperatura 60°C, 
pranie normalne

Nie wybielać

Nie wirować

Wirowanie na niskich 
obrotach

Wirowanie normalne

Suszenie w rozwieszeniu

Suszenie w rozwieszeniu bez 
wyżymania

Nie prasować

Maksymalna temperatura 
prasowania 110°C

Maksymalna temperatura 
prasowania 150°C

Nie czyścić chemicznie

Profesjonalne czyszczenie 
chemiczne
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