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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – ОБЛЕКЛО, В СЪОТВЕТСТВИЕ С  
EN 471:2003 + EN 343:2003 

 
Описание: Светлоотражателен водозащитен панталон 
Материал: основен плат 300D Полиестер Oxford с PU-покритие, рефлексни ленти, подплата и хастар 100% Полиестер 
Модели: панталон CARDIFF, модел: 1368-ZLVV 

                 
EN 471: Клас 3 – минимална площ на видими материали  
 
EN 471: Клас 2 – дизайн на светлоотражателен материал  
    

 
 
EN 343:2003 Клас 3 – устойчивост на водно проникване 
 
EN 343:2003 Клас 1 – „ограничен период на носене“ виж таблицата по-долу, устойчивост на водна пара  
    
Препоръчително време за носене:  
Таблицата обяснява ефекта на пропускливост на водни пари по време на непрекъснато носене на якето 
при различни температури на работната среда.  

Препоръчителен максимален период на носене на комплект, състоящ се от яке и панталон, без 
топлозащитна подлата.  

 Клас  

Температура на работна среда 
(˚C)  

1 
Ret nad 40 

мин. 

2 
20< Ret  ≤ 40 

мин. 

3 
Ret ≤ 20 

мин. 

25 60 105 205 

20 75 250 ─ 

15 100 ─ ─ 

10 240 ─ ─ 

5 ─ ─ ─ 

 „─“ знак: продължителността на носене  е неограничена   

Таблицата е валидна за средно физическо ниво M = 150 W/m2 , за стандартен човек, относителна влажност на въздуха 50% и 
скорост на вятъра (въздушна циркулация) va = 0.5 м/с. 
При наличието на ефекивни отвори и/или интервали на носене, продължителността може да се удължи. 
 

Това облекло е основно хигиенично и защитно средство в съответствие с Директива 89/686/EEC и други стандарти.  
 
 

Употреба: 
Водозащитното яке осигурява добра видимост на потребителя в опасни ситуации, а именно през деня, при всички случаи на 
осветяване, както и през нощта, при осветяване от превозно средство. 
Всеки, който се  изправи в подобни ситуации трябва да носи такъв тип облекло. В такива случаи лесно може да се избегне 
рискът от инциденти. 
Някои примери са работата на пътното платно,  поддържане на железопътна линия, канализация, амбулатории и спасителни 
служби, транспорт, пощенски услуги, агенции за сигурност, при работата в области, с движение на превозни средства и т.н. 
Якето е връхна дреха. Не трябва да влизат в контакт с течни химикали, особено разтворители  и огън. Също така е необходимо 
да се избягват механични повреди, особено на отразяващите ленти (скъсване,  раздиране и др.) 
При транспортиране продуктите са опаковани и запечатани в полиетиленова опаковка. Не трябва да се поврежда или 
разрушава целостта по време на транспортиране. 
Гаранционният срок на облеклото при правилно съхранение и употреба, се дава в зависимост от максималния брой цикли на 
пране и конкретните описани символи. 
Закони, норми, правила: 
В съответствие с Наредба на правителството на Република Чехия No. 21/2003 Coll., който транспонира на Директива 
89/686/EHS за средства от II категория защита.  
EN 340: 2003 Защитни облекла – общи изисквания. 
EN 471: 2003 / A1: 2008 Облекла с висока светлоотражателност за професионална употреба – методи за изпитване и 
изисквания. 
EN 343:2003 Защитни облекла – защита от дъжд. 
ES сертификат за тестване е издаден от CENTEXBEL; Technologiepark 7; B-9052 ZWIJNAARDE; Нотифициран орган No. 0493. 
 
Ограничения при  
употреба:  Използвайте тези рефлексни панталони заедно с други отражателни облекла, които да покриват 

тялото ви. 
За да се осигури необходимото ниво на защита, както е посочено по-горе, дрехата трябва да бъде 
закопчана постоянно.   

Съхранение: НЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ на места, изложени на директна слънчева светлина. Съхранявайте в сухи 
помещения, защитени от пряка топлина, излъчвана от отоплителни уреди. Да бъдат съхранявани на 
поне 1м от отоплителните уреди. Ако са мокри, оставете ги на стайна температура и след това ги 
съхранете. 

Това облекло трябва да бъде съхранявано чисто, за да се използва! Веднага отстранете, ако е оцветено или 
избеляло!!! 
Внимание: Ако качулката бъде сложена може да се наруши както слуховото възприятие, така и периферното зрение!   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Облеклото запазва отражателните си функции до 25 пранета. Отстранете от употреба след 25-тото 
изпиране.  
Размери: Маркирани с два контролни номера, в съответствие с ČSN EN 340.  
 

Облеклата са произведени към стандартна височина от 182 см 

Размери S M L XL XXL XXXL 

Гръдна обиколка 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132 

 
Етикетиране : пришит етикет (пример) 



 
  

Име на продукта и вид 
 Материал 
 Производство – тримесечие и година 
 Продуктова категория  
 Поддръжка пиктограми, в съответствие с  

ČSN EN ISO 3758:2005 
Пиктограми за защита, включително и съответния стандарт  

 Размер, маркиран с 2 контролни номера  
 Предупреждение да се прочете инструкцията за употреба  

Маркировка за съответствие  
Размер 

 Идентификация на производителя (вносителя) 
 
 
 
Поддръжка: Не повече от 25 пранета, перете като синтетика не повече от 40 ° С, не използвайте 
био препарати, третирайте внимателно, студено изплакване, кратка центрофуга, не използвайте 
белина, не изсушавайте химически, не гладете, не използвайте химическо чистене. 

  
Ръчно почистване на свтлоотражателни ленти:   
1. Вода 40°C – гладка, мека кърпа, гъба или мека четка 
2. Прах за пране и препарат за почистване – без алкохол  
3. Изплакнете всички дрехи след почистване – оставете да изсъхнат напълно 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако продуктът се използва, съхранява или обработва по начин, различен от посочените по-горе, може да 
бъде повреден или функцията му може да се промени. 
 

Вносител: Canis safety a.s             
Адрес: ул. „Подебрадова” 46, 702 00 Острава, Чешка Република 
 
В случай на възникнали въпроси моля, свържете се с нас.       
Дистрибутор: Викинг-Т ООД, 4000 Пловдив, бул. Марица №154, ет. 8, офис А17, тел.: 032/ 653390                   

max 25x

40

  I.: .... .....
 II.: ....100-108...

170-182

L

max 25x

40

 EN 471:2003

II.

I.
EN 343:2003

Tento výrobek musí být udržován
 v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstranitelně 

ušpiněn nebo vybledlý, je nutné jej nahradit


