
PT  FICHA DE INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EN 13356: Acessórios de visibilidade para uso não profissional
Leia atentamente estas instruções antes de usar esta roupa de segurança. Deve 
também consultar seu oficial de segurança ou superior imediato em relação às 
roupas adequadas para a sua situação de trabalho específica. Guarde estas instruções 
cuidadosamente para que você possa consultá-las a qualquer momento.
Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas 
correspondentes. Somente as normas e ícones que aparecem no produto e as 
informações de utilizador abaixo são aplicáveis. Todos estes produtos cumprem os 
requisitos do Regulamento (UE 2016/425). 
Limitações de uso (EN 13356):
Use sempre use o artigo devidamente apertado.
Manter limpo: se as propriedades deste artigo se tornarem irrecuperavelmente sujas 
ou contaminadas, substitua por um novo.
Este artigo é adequado para uso por períodos prolongados e não contém substâncias 
tóxicas que possam afetar a saúde de forma adversa ou de qualquer outra forma. Não 
são conhecidas reacções alérgicas devido ao contacto da pele com este artigo.
Não tente reparar artigos danificados.
Todos os artigos devem ser descartados de forma segura.
O artigo não deve ser alterado ou quaisquer etiquetas ou logotipos adicionais 
aplicados. O artigo só deve ser usado nas situações para as quais se destina.
Armazenamento:
NÃO guarde em locais sujeitos a luz solar direta ou forte. Armazenar em condições 
limpas e secas.
A fita retrorreflectora ou as etiquetas rótulos não devem ser passados a ferro!
Os artigos devem ser descartados quando as qualidades de proteção não se aplicam, 
por exemplo.
1. O material foi danificado pelo desvanecimento ou foi rasgado.
2. As qualidades reflectoras da fita desapareceram.
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