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Більш детальну інформацію про відповідні 
стандарти див. на етикетці продукту. 
Застосовуються тільки стандарти і значки, 
які відображаються як на продукті, так і 
на інформації для користувача нижче. Всі ці 
продукти відповідають вимогам Регламенту 
(EU 2016/425).
Обмеження щодо використання:
Одяг повинен бути надійно закріплений в 
будь-який час, щоб забезпечити правильний 
рівень захисту, як зазначено вище. 
Зберігати чистим. Якщосвітлоповертаючі 
елементицього одягу стають безповоротно 
зіпсовані або забруднені, замініть одяг 
на новий. Якщо одяг буде змінений за 
допомогою додаткових ярликів або логотипів, 
він може більше не відповідати заявленому 
стандарту.
Зберігання
НЕ зберігайте в місцях, що піддаються 
сильному сонячному світлу. Якщо одяг стає 
вологим, дайте йому висохнути при кімнатній 
температурі перед зберіганням.  Цей одяг 
повинен бути чистим, щоб зберігати свої 
властивості. Негайно замініть одяг, якщо він 
пошкоджений, забарвився або став бляклим.

Догляд
Див. етикетку одягу для інструкцій по догляду. 
.  Виробник не несе відповідальності за 
предмети одягу, в яких знаки по догляду 
за одягом були проігноровані, пошкоджені 
або видалені .
Будь ласка, звіртеся з етикеткою одягу, 
щоб дізнатися заявлену   кількість циклів 
прання. Зазначена максимальна кількість 
циклів прання не є єдиним чинником, 
який пов’язаний з тривалістю терміну 
служби одягу. Тривалість терміну служби 
також буде залежати від використання, 
догляду, зберігання і т. п. Одяг не повинен 
використовуватися, коли захисні властивості 
втрачені: Наприклад, 1. Максимальна 
кількість прань досягнута. 2. Матеріал 
був пошкоджений або втратив колір, 
або був розірваний. 3. Світлоповертаючі 
властивості стрічки зникли. 4. Одяг постійно 
забруднюється, тріскається, обпечений або 
піддається абразивному впливу.
Етикетки з прання:див. етикетку одягу для 
інструкцій з прання
Світлоповертаючі стрічки та лейбли.
Світлоповертаючу стрічку або етикетку 
можна прасувати.

ВИРОБНИК 
Portwest Limited, Westport, Co Mayo,  Ireland

Назва та адреса сертифікаційного органу: 
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, NN16 8SD, UK.  Номер нотифікованого органу: NO:0321
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland
Номер нотифікованого органу:2777

СИГНАЛЬНИЙ ОДЯГ ДЛЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

Максимально 
50 прань

MAX
50x

Максимально 
25 прань

MAX
25x

Максимально 
12 прань

MAX
12x

Максимально 5 
прань

MAX
5x

Максимальна температура 30 ° C, 
м’яке прання

Максимальна температура 40 ° C, 
м’яке прання

Максимальна температура 40 ° C, 
нормальне прання

Максимальна температура 60 ° C, 
нормальне прання

Не відбілювати

Не віджимати

Сушка і віджимання - 
мінімальний

Сушка і віджимання - 
нормальний

Сушити на мотузці 
(вертикально)

Сушити без віджиму

Не прасувати

Прасувати при 110 ° C 
максимум

Проасувати при 150 ° C 
максимум

Хімчистка заборонена

Професійна хімчистка
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