
Gebruikersinstructie high visibility 
 
Leest u deze instructies zorgvuldig voordat u deze veiligheidskleding gebruikt. U dient ook uw veiligheidskundige of 
direct leidinggevende te raadplegen met betrekking tot de juiste kleding voor uw specifeke werkzaamheden. 
Bewaar deze instructies zorgvuldig zodat uw 
 

deze ieder moment kunt raadplegen. 

Kijkt u in het label van de kleding voor informatie aan welke normeringen het betreffende artikel voldoet. Alle 
artikelen voldoen aan de eisen die gesteld worden in de richtlijn 89/686/EEC. 
 
 
EN ISO 20471:2013 Signalisatie kleding maakt de drager zichtbaar zowel overdag als ‘s nachts. 
 

(zie label) 

Klasse voor oppervlakte 
klassifcatie –3 niveaus 
 
Niveau 1 : Minimum klassifcatie 
Niveau 2 : Midden klassifcatie 
Niveau 3 : 
 

Hoogste klassifcatie 

Klasse voor oppervlakte 
klassifcatie –3 niveaus 
Niveau 1 : Minimum klassifcatie 
Niveau 2 : Midden klassifcatie 
Niveau 3 : 
 

Hoogste klassifcatie 

 
EN 343 : 2003 + A1:2007 Bescherming tegen regen (zie label) 
X Waterdichtheid – 3 niveaus 
Y Waterdampdoorlatendheid – 3 niveaus 
 
Niveau 1 Minimum klassifcatie 
Niveau 2 Midden klassifcatie 
Niveau 3 Hoogste klassifcatie 
 
Niveau 1 Minimum klassifcatie 
Niveau 2 Midden klassifcatie 
Niveau 3 Hoogste klassifcatie 
 
Kleding met uitneembare mouwen biedt alleen 
bescherming indien de mouwen aan het body 
bevestigd zijn. 
 
 
SO 13688:2013 : Beschermende kleding – Algemene vereisten (zie label) 
Deze Internationaal richtlijn specif ceert algemene vereisten die gesteld 
worden aan ergonomie, levensduur, maatvoering, merken van beschermende kleding en infor matie gegeven door 
de producent 
 
Label opdruk : 
Verwijst naar artikellabel voor details over kwaliteit van het betreffende artikel. 
 
Waarschuwing: Gezichtsveld en gehoor kunnen nadelig beïnvloedt worden door het dragen van de capuchon. 



 
Opslag: Bewaar dit artikel op een droge schone plek zonder 
 

storende invloed van teveel zonlicht. 

Nazorg: De producent accepteert gee verantwoordelijkheid voor kledingstukken waar de beschermingsregels niet 

 
zijn opgevolgd. 

 
Gebruiksbeperkingen (EN ISO 20471:2013): 
Draag de kleding altijd gesloten Houdt de kleding schoon: in geval van aantasting van de signalisatie door 
versmering of besmetting het artikel vervangen. Dit kledingstuk is geschikt om de gehele dag te dragen en bevat 
geen giftige substanties die op enige manier gezondheids risico’s met zich meebrengen. 
Er zijn geen allergische reacties bekend als het kledingstuk direct op de huid gedragen wordt. Probeert u niet 
beschadigde kleding te repareren. Verbruikte kleding dient op de juiste wijze weggegooid te worden. 
 
Retro reflecterende tape of labels zijn niet geschikt om over te strijken. 
Kijkt u in het label voor het aantal wasbeurten. De genoemde maximale wasbeurten is niet het enige wat de 
levensduur van een kledingstuk bepaalt. De levensduur hangt ook af van het gebruik, zorgvuldige opslag etc. 
Kledingstukken moeten worden vervangen als de beschermende eigenschappen zijn aangetast. 
1. Maximaal aantal bewassingen is bereikt. 
2. Het materiaal beschadigd is door verkleuring ofgescheurd is.  
3. 
 

De retroreflectie eigenschappen zijnaangetast 

 
Wasinstructies: 
 
 

Zie het label in de kleding 


