INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI UTILIZARE
Descriere: Jacheta impermeabila de inalta vizibilitate categoria 2
Cod: 9183/9186
Culori: galben fluorescent
/portocaliu fluorescent
Domeniu de utilizare: echipament destinat sa asigure vizibilitatea utilizatorului in medii normale, fara atmosfera potential exploziva, in
orice conditii de luminozitate, pentru a fi vazut de operatorii vehiculelor sau a altor echipamente mecanizate, la lumina zilei si la lumina
farurilor pe timp de noapte, ca de exemplu: ciclisti, porturi, aeroporturi, calea ferata, parcari, lucratori la drumuri, santiere de constructii,
depozite, interventii in situatii de urgenta, etc.
Standarde:
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Clasa 3 – Suprafate de material fluorescent si benzi reflectorizante (3- Clasa cea mai inalta)
Clasa 3:material fluorescent minim 0,80 mp; material reflectorizant minim 0,20 mp

EN 343:2003+A1:2007
Clasa 3 pentru permeabilitate la apa (clasa 3 cea mai inalta)
Clasa 1 pentru permeabilitate la vapori ( clasa 3 cea mai inalta)
Timp de purtare limitat
Acest articol de imbracaminte este in conformitate cu cerințele esențiale de sanatate si siguranta ale Regulamentului (EU) 2016/425 și
cu standardele mai sus mentionate.
Examinarea EU de tip conform modul B a fost realizata de CENTEXBEL (0493), Technologie Park 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgia.
Declaratia de conformitate UE poate fi accesata la: https://magazin.renania.ro/
Limite de utilizare: Echipamentul trebuie sa fie purtata incheiat pentru a asigura niveleul de protectie mentionat mai sus.
Recomandari pentru timpul de purtare:
Temperatura mediului de Clasa 1
Clasa 2
Clasa 3
lucru ⁰C
25⁰C
max 60 min
max 105 min
max 205 min
20⁰C
max 70 min
max 250 min
….
15⁰C
max 100 min
nelimitata
nelimitata
10⁰C
max 240 min
nelimitata
nelimitata
5⁰C
nelimitata
nelimitata
nelimitata
Instructiuni de utilizare si intretinere:
Echipamentul se va spala pe dos, pentru a proteja benzile reflectorizantesi fluorescenta. In timpul purtarii, echipamentul nu trebuie sa
fie acoperit de nici un alt obiect sau haina. Benzile reflectorizante reflecta doar lumina. Daca nu este lumina, nu se asigura nici o protectie.
Depozitare: Echipamentul trebuie pastrat in incaperi racoroase, uscate si fara praf, ferite de surse de caldura sau de razele directe ale
soarelui. Daca este uda, se va usca la temperature camerei, inainte de depozitare.
Din cunostintele noastre, echipamnetul nu contine componente care pot sa produca alergii, carcinogene, toxice sau mutagene.
Echipamentul trebuie pastrat curat pentru a ramane eficient.
Inlocuiti echipamentul imediat daca este permanent patat sau decolorat. In cazul unei benzi reflectorizante deteriorate, vizibilitatea nu
mai este garantata. In cazul în care imbracamintea este deteriorata, poate fi reparata numai cu material identic.
Scoatere din uz: Va rugam eliminati si inlocuiti echipamentu daca are următorul statut: A) Este patat permanent sau decolorate; B) Are
daune care nu pot fi reparate; C) Alte condiții care nu pot garanta protecția.
Marimi disponibile si alegerea marimii:
Alegeti echipamentul in functie de dimensiunea bustului/taliei (conform eticheta). Acest articol de îmbrăcăminte are o toleranța
proiectata pentru confort și pentru a permite ca îmbrăcămintea să fie purtată peste straturile ușoare de îmbrăcăminte. Dacă
îmbrăcămintea dedesupt este mai groasa, poate fi necesară o dimensiune mai mare.
Marime
S
M
L
XL
XXL
3XL
Bust
86-94
94-102
102-110
110-118
118-124
124-130
Inaltime
164-172
170-182
170-182
176-188
176-188
182-194
Pictograme intretinere: Spalare la max. 40⁰C cu viteza de centrifugare redusa/A nu se calca/A nu se folosi
inalbitori/A nu se curata chimic/A nu se usca in centrifuga
Cromaticitatea a fost testata dupa 5 cicluri de spalare. Numarul maxim de cicluri de spalare, nu este singurul factor care determina durata
de viata a echipamentului. Durata de viata depinde de asemenea de conditiile de utilizare, intretinere, depozitare, etc.
Infiormatii suplimentare se pot obtine la adresa:
RENANIA TRADE SRL, str. Budiului nr. 68, 540390, Targu Mures, Romania

