
VUORITON

HI-VIS ORANSSI  
HUOMIOPAITA

Tuote 4081

Teknistä materiaalia

Henkilökorttitasku

EN ISO 20471 Luokka 2

EN ISO 20471 Lk 2

L



Tuotteen tiedot
• Materiaali: 100 % polyesteriä

• Koot: S – 3XL

• Oranssi

• EN ISO 20471 Lk2

• Tekninen materiaali: miellyttävä, joustava ja viileä iholle. 

• Siirtää kosteuden pois iholta 

• Henkilökorttitasku

• 3M Scotchlite heijastimet

Valmistaja Markkinointi Muikku Oy
Helinintie 1, 80130 Joensuu
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KÄYTTÖOHJE
• Valmistaja: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130  JOENSUU

• Huomiopaita 4080/4081, EN ISO 20471 luokka 2 mukainen tuote.  

• Lisää näkyvyyttä päivänvalossa, hämärässä sekä pimeässä ulkoisen valolähteen valaisemana

• Huomiopaidan 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 on tarkistettava paidan puhtaus ja kunto. Jos fluoresoiva väri on selvästi 
haalistunut tai heijastimet kuluneet, on paita vaihdettava uuteen.

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

Koot / rinnanympärys cm:

S 170-174  

M 174-178

L 178-182

XL 182-186  

2XL 186-190   

3XL 190-194

Pituus cm

EN 20471

Vaatteen merkinnässä olevan kuva-
tunnuksen vierellä oleva numero 
ilmoittaa vaatteen näkyvyyden 
suojausluokan.

2
S 100-106

M 106-114

L 106-114

XL 120-126    

2XL 126-132    

3XL 132-138



BRUKSANVISNING
• Tillverkare: MARKKINOINTI MUIKKU OY,  HELININTIE 1, 80130  JOENSUU

• Säkerhets tröja 4080/4081, enligt EN ISO 20471 klass 2 standard.

• Gör att dess bärare syns bättre i dagsljus, i dåliga ljusförhållanden samt i mörker i belysning 
från en yttre ljuskälla användning av säkerhets tröja garanterar inte att användaren syns i alla 
förhållanden.

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

• Det största angivna antalet tvätt är 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 tröjan tas i bruk ska man varje gång kontrollera dess renhet och skick. Om den fluoresce-
rande färgen har bleknat betydligt eller reflexbanden är slitna, bör tröjan bytas ut mot en ny.

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

Storlek / bröstvidd cmt

S 170-174  

M 174-178

L 178-182

XL 182-186  

2XL 186-190   

3XL 190-194

Längd cm

EN 20471

Numret i klädd etiketten anger graden 
av skydd plagget synlighet.

2
S 100-106

M 106-114

L 106-114

XL 120-126    

2XL 126-132    

3XL 132-138


