
SE
Se produktens etikett för detaljerad information 
om motsvarande standarder. Endast standarder 
och ikoner som visas på både produkten och 
användarinformationen nedan är tillämpliga. 
Alla dessa produkter uppfyller kraven i 
förordning (EU 2016/425).

Användningsbegränsningar
Kläderna ska alltid bäras fast för att ge rätt 
skyddsnivå enligt ovan. 
Hålls Ren Om detta klädes höga 
siktegenskaper blir övertäckt, smutsiga 
eller förorenade, byt ut med en ny. Skulle 
kläder ändras eller filtreras med ytterligare 
etiketter eller logotyper, kan det inte längre 
överensstämma med den deklarerade 
standarden.
LAGRA
Förvara INTE på platser utsatta för direkt starkt 
solljus. Om plagget blir våt kan det torka vid 
rumstemperatur före lagring.  Denna plagg 
måste hållas ren för att förbli effektiv. Byt 
omedelbart om permanent skadad, färgad 
eller blekad.

EFTERVÅRD
Se plaggetiketten för rengöringsanvisningar  
Tillverkaren tar inte ansvar för kläder där 
vårdmärkning har ignorerats, skadats eller 
tagits bort
Vänligen se på plaggetiketten för antal 
krävda cykler. Det angivna maximala antalet 
rengöringscykler är inte den enda faktorn som 
är relaterad till plaggets livstid. Livslängden 
kommer också att bero på användning, 
vård, lagring etc. Kläder ska kasseras när 
skyddskvaliteten inte längre gäller: t.ex. 
1. Maximalt antal tvättar är uppnådda. 2. 
Materialet har skadats antingen genom 
blekning eller har blivit sönder. 3. Tejpens 
reflekterande egenskaper har bleknat. 4. 
Klädesplagg är permanent smutsigt, knäckt, 
bränt eller kraftigt avfettat.
Tvätta Råd: Se plaggetiketten för motsvarande 
tvättinformation
Retroreflekterande tejp och etiketter
Retroreflekterande tejp eller etiketter bör 
inte strykas.

TILLVERKARE 
Portwest Limited, Westport, Co Mayo,  Ireland

Namn och adress för det godkända produkt: 
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, NN16 8SD, UK.  Notifierat kroppsnummer: NO:0321
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland
Notifierat kroppsnummer:2777

JUNIOR HÖGSYNLIGHETS KLÄDER

Max 50 tvättarMAX
50x

Max 25 tvättarMAX
25x

Max 12 tvättarMAX
12x

Max 5 tvättarMAX
5x

Max temp 30 ° C, mild process

Max temp 40 ° C, mild process

Max temp 40 ° C, normal process

Max temp 60 ° C, normal process

Bleks ej

Torktumla ej

Torktumla, lågt temp

Tummla normalt temp

Linjetorka

Dropptorka

Ej strykas

strykas högst 110 ° C

strykas högst 150 ° C

Inte kemtvättas

Professionell kemtvätt
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