
VUORITON

HI-VIS RIIPPUTASKUHOUSU 
KELTA/MUSTA

Tuote 4132

Likaa hylkivää ja kestävää kangasta

EN ISO 20471 Luokka 1

EN ISO 20471 Lk 1

52



Tuotteen tiedot
• Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta 

65% polyesteriä ja 35% puuvillaa. Kankaan paino 310gr m2.

• Materiaali huomioväreissä 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa. 

• Koot: 46-64

• Kelta / musta

• EN ISO 20471 Lk 1

• 16 taskua: vahvistettu, vetoketjullinen ja läpällinen reis-
itasku, takataskut, tilavat vahvistetut riipputaskut, jois-
ta toisessa ID-korttitasku, kännykkätasku, mittatasku, 
kynätaskuja, vasara-, ja muita lenkkejä

• Sivustaladattavat polvisuojataskut

• Leveät vyölenkit

• 3M Scotchlite heijastimet

• Vyötärössä paitajarru

Valmistaja Markkinointi Muikku Oy
Helinintie 1, 80130 Joensuu

www.priha.fi



KÄYTTÖOHJE
• Valmistaja: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130  JOENSUU

• Varohousu 4132, EN ISO 20471 mukainen tuote

• Housu vetoketjullinen, käytön aikana housut tulee olla suljettuna 

• Lisää näkyvyyttä päivänvalossa, hämärässä sekä pimeässä ulkoisen valolähteen valaisemana

• Varoitushousun käyttö ei takaa, että käyttäjä näkyy kaikissa olosuhteissa

• Säilytetään kuivassa paikassa, auringonvalolta suojattuna, ei saa vääntää

• ilmoitettu enimmäispesukertojen määrä ei ole ainoa vaatteen käyttöikään vaikuttava tekijä. 
Käyttöikään vaikuttavat myös käyttö, varastointi jne.. Jos enimmäispesukertaa ei ole ilmoitettu, 
on näkyvien materiaalien testaus tehty viiden pesukerran jälkeen. 

• Ennen jokaista käyttöä tarkistettava housun puhtaus ja kunto . Jos fluoresoiva väri on selvästi 
haalistunut tai heijastimet kuluneet, vaihdettava uuteen.

• Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, ilmoitettu laitos no 0403, on tyyppitar-
kastanut tämän henkilönsuojaimen VNp 1406/93 ja sen muutosten mukaisesti.

46 80-84

48 84-88

50 88-92

52 92-96

54 96-100

56 100-104

58 104-108

60 108-112

62 112-116

64 116-120

Vyötärönympärys cm:

46 166-170

48 170-174

50 174-178

52 178-182

54 182-186

56 186-190

58 190-194

60 194-198

62 198-202

64 202-206

Pituus cm:

EN ISO 20471

Vaatteen merkinnässä olevan 
kuvatunnuksen vierellä oleva nu-
mero ilmoittaa vaatteen näkyvyyden 
suojausluokan.
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BRUKSANVISNINGt
• Tillverkare: MARKKINOINTI MUIKKU OY,  HELININTIE 1, 80130  JOENSUU

• Säkerhetsbyxor 4132, enligt EN ISO 20471 standard 

• Byxor är försedd med dragkedja, son bör hållas sluten när byxor används

• Byxor gör att dess bärare syns bättre i dagsljus, i dåliga ljusförhållanden samt i mörker i belysning 
från en yttre ljuskälla

• Användning av säkerhetsbyxor garanterar inte att användaren syns i alla förhållanden

• Förvaras på ett torrt ställe, skyddad mot solljus, får inte vridas

• Dtet största angivna antalet tvätt ävr inte den enda faktorn som påverkar klädesplaggets 
livslängd. Den påverkas även hur man använder och lagrar osv. Om det största antalet tvätt inte 
har angivits, har det synliga materialet testats efter fem tvätt.

• Innan byxor tas i bruk ska man varje gång kontrollera dess renhet och skick. Om den fluo-
rescerande färgen har bleknat betydligt eller reflexbanden är slitna, bör byxor bytas ut mot en ny.

• Arbetshälsoinstitutet, Topeliusgatan 41 a A, FI-00250 Helsinfors, Finland, anmält organ nr 0403 
för personlig skyddsutrustning, har typkontrollerat denna utrustning enligt SRb 1406/93

46 80-84

48 84-88

50 88-92

52 92-96

54 96-100

56 100-104

58 104-108

60 108-112

62 112-116

64 116-120

Storlek / Midjavidd cm

46 166-170

48 170-174

50 174-178

52 178-182

54 182-186

56 186-190

58 190-194

60 194-198

62 198-202

64 202-206

Längd cm

EN ISO 20471

Numret i klädd etiketten anger graden 
av skydd plagget synlighet.
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