FISA TEHNICA
VESTA REFLECTORIZANTA art. 9194/9195
Domeniu de utilizare:
Imbrăcăminte de protecţie reutilizabilă, pentru semnalizarea prezenţei purtătorului, asigurând detectarea şi buna vizibilitate
a acestuia în orice condiţii de luminozitate, în timpul zilei sau în lumina farurilor, pe timp de noapte, precum şi pentru
protecţia împotriva agresiunilor mecanice superficiale, minore.
Norme tehnice de referinţă:
EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Clasa 2 - Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională.
Metode de încercare şi cerinţe.
Caracteristici constructive:
Vestă reflectorizantă cu benzi, cu sistem de închidere prin velcro
reflectorizante aplicate prin coasere.

şi cu benzi

Caracteristici tehnice:
•
•
•
•
•

Material: 100% poliester
Culoare: galben fluorescent/portocaliu fluorescent
Dimensiune benzi reflectorizante: 5 cm latime
Marimi: L, XL, XXL, XXXL
performante reflectorizante clasa 2

Instrucţiuni de utilizare: Produsul se va folosi numai pentru domeniul de utilizare prevăzut: Se utilizează numai îmbrăcat
peste orice alt tip de îmbrăcăminte de protecţie sau lucru, iar în timpul purtării trebuie să fie închisă şi ajustată pe corp,
pentru a evita riscul de agăţare cu uneltele sau sculele manevrate de către utilizator sau riscul de antrenare de către organe
de maşini în mişcare. Produsul nu se va utilza în stare avansată de murdărire, deoarece se diminuează caracteristicile de
fluorescenţă sau retroreflexie, neasigurând o protecţie suficientă. Inainte de fiecare utilizare se verifică produsul: să nu
prezinte zone decolorate (peste 5% din suprafaţă), zone de benzi retroreflectante deteriorate, lipsă sau descusute, arse,
destrămate. Produsul va fi adecvat purtătorului din punct de vedere dimensional. Nu se va utilza în locuri de muncă ce
prezintă riscuri de contact ocazional cu flăcări mici sau materiale fierbinţi. Nu este antistatică – nu se utilizează în medii cu
atmosferă potenţial explozivă.
Intretinere:
Spalare manuala sau automata, folosind agenţi de spălare casnici, la o temperatură de maxim 40°C, interzisa uscarea in
tambur. Nu se calca. Se interzice folosirea inalbitorilor. Nr.maxim de cicluri de spalare: 25 cicluri.
Marcare:
Eticheta permanentă a produsului contine: codul, mărimea, marcajul CE, compozitia tesaturii, pictograme reprezentand
instructiunile de intretinere.
Ambalare:
Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care includ instructiuni de utilizare.
Depozitare:
Se depozitează în spaţii închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeală şi de razele directe ale soarelui, la
temperaturi cuprinse între +10 ÷ 25°C.

