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Podrobné informácie o príslušných normách 
nájdete na štítku produktu. Používajú sa 
iba štandardy a ikony, ktoré sa zobrazujú na 
oboch výrobkoch a na užívateľských údajoch 
nižšie. Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky 
nariadenia (EÚ 2016/425).
Obmedzenia používania
Oblečenie by sa malo nosiť vždy zapnuté, aby 
sa zabezpečila správna úroveň ochrany, ako je 
uvedené vyššie. 
Udržujte čisté. Ak by sa vlastnosti s vysokou 
viditeľnosťou tohto odevu stali nenapraviteľne 
znečistené alebo kontaminované, vymeňte 
ich za nové. Ak by ste odevy dodatočne 
zmenili alebo označili pomocou dodatočných 
štítkov alebo loga, nemusia už vyhovovať 
deklarovanému štandardu.
Skladovanie
NEPOUŽÍVAJTE na miestach vystavených 
priamemu silnému slnečnému žiareniu. Ak 
je odev vlhký, pred uskladnením ho nechajte 
vysušiť pri izbovej teplote.  Tento odev musí 
byť udržiavaný v čistote, aby zostal účinný. 
Okamžite ho vymeňte, ak je trvalo poškodený, 
zafarbený alebo vyblednutý.

Ošetrovanie
Pokyny na umývanie nájdete na štítku odevu 
.  Výrobca neprijíma zodpovednosť za odevy, 
pri ktorých boli štítky starostlivosti ignorované, 
poškodené alebo odstránené
Pokyny týkajúce sa počtu pracích cyklov 
nájdete na štítku odevu. Uvedený maximálny 
počet čistiacich cyklov nie je jediným faktorom 
súvisiacim s životnosťou odevu. Doba 
životnosti závisí aj od použitia, starostlivosti, 
skladovania atď. Odevy by sa mali zlikvidovať, 
ak už neplatia ochranné vlastnosti: napr. 1. 
Dosiahne sa maximálny počet umývacích. 
2. Materiál bol poškodený buď blednutím 
alebo roztrhnutím. 3. Reflexné vlastnosti 
pásky vybledli. 4. Odev je trvale znečistený, 
popraskaný, spálený alebo silne obrusovaný.
Etikety na umývanie: Pre príslušné údaje o 
umývaní pozrite štítok odevu
Retroreflexná páska a štítky
Retroreflexná páska alebo štítky by sa 
nemali žehliť.
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JUNIOR HIGH VIS

Maximálne 50 
umývacích cyklov

MAX
50x

Maximálne 25 
umývacích cyklov

MAX
25x

Maximálne 12 
umývacích cyklov

MAX
12x

Maximálne 
5 umývacích 
cyklov

MAX
5x

Maximálna teplota 30 ° C, 
mierny proces

Maximálna teplota 40 ° C, 
mierny proces

Maximálna teplota 40 ° C, 
bežný proces

Maximálna teplota 60 ° C, 
bežný proces

Nebieliť

Nesušiť v sušičke

Sušiť na nízkej teplote

Sušiť normálne

Linka je suchá

Odkvapkávacia linka je suchá

Nežehlite

Žehlenie max 110 ° C

Žehlenie max 150 ° C

Nečistite na sucho

Profesionálne čistenie
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