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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
A peça de vestuário deve ser usada em todos 
os momentos para fornecer o nível correto de 
protecção, como indicado acima. 
Mantenha limpo. Se as propriedades de alta 
visibilidade desta peça ficarem irrecuperáveis,   
sujas ou contaminadas, substitua por uma 
nova. Caso as peças de vestuário sejam 
alteradas ou filtradas com rótulos ou logotipos 
adicionais, podem deixar de cumprir a 
norma declarada.
Armazenamento
NÃO guarde em locais sujeitos a luz solar 
forte directa. Se a roupa ficar molhada, deixe 
secar a temperatura ambiente antes de 
armazenar.  Este vestuário deve ser mantido 
limpo para permanecer efectivo. Substitua 
imediatamente se permanentemente 
danificado, manchado ou desbotado.

Pós-tratamento
Consulte o rótulo da roupa para instruções 
de lavagem .  O fabricante não aceita a 
responsabilidade pelas peças de vestuário 
onde os etiquetas de lavagem foram 
ignoradas, desfiguradas ou removidas
Consulte o etiqueta do vestuário para o 
número de ciclos de lavagem reivindicados. O 
número máximo indicado de ciclos de limpeza 
não é o único fator relacionado à vida útil da 
peça. A vida útil também dependerá do uso, 
cuidados, armazenamento, etc. As roupas 
devem ser descartadas quando as qualidades 
de protecção não forem mais aplicadas: por 
exemplo, 1. O número máximo de lavagens 
é atingido. 2. O material foi danificado 
por desvanecimento ou foi rasgado. 3. As 
qualidades reflectoras da fita desapareceram. 
4. O vestuário está permanentemente sujo, 
rasgados, queimado ou muito abrasado.
Etiquetas para cuidados com lavagem: 
consulte o rótulo do vestuário para detalhes de 
lavagem correspondentes
Fita Reflectora e Etiquetas
A fita retrorreflectora ouas etiquetas não 
devem ser passadas   a ferro.

FABRICANTE 
Portwest Limited, Westport, Co Mayo,  Ireland

Nome e endereço do organismo certificado: 
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, NN16 8SD, UK.  Número do organismo notificado: NO:0321
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland
Número do organismo notificado:2777

ROUPA DE ALTA VISIBILIDADE JÚNIOR

Máximo de 50 
Lavagens

MAX
50x

Máximo de 25 
lavagens

MAX
25x

Máximo de 12 
lavagens

MAX
12x

Máximo de 5 
Lavagens

MAX
5x

Temperatura máxima 30°C, 
processo suave

Temperatura máxima 40°C, 
processo suave

Temperatura máxima 40°C, 
processo normal

Temperatura máxima 60°C, 
processo normal

Não utilizar lixívia

Não lavar a seco

Secar a Temperatura Baixa

Secar a Temperatura Normal

Secar Pendurado em Varal

Secar na Vertical sem Torcer

Não engomar

Ferro max 110°C

Ferro maximo 150°C

Não lave a seco

Limpeza a seco 
profissional
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