
 
 

 
 

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI UTILIZARE  
 

Cod: 94B0/94B1 Jachetă 5 în 1 de inalta vizibilitate 
Descriere:   Jachetă de inalta vizibilitate, 5 in 1,  din poliester Oxford cu benzi reflectorizante; jacheta interioara 
captusita cu fleece, cu maneci detasabile din fleece. 
Culori: galben/bleumarin sau portocaliu/bleumarin 
 
Standarde: 

Jacheta exterioară 

EN ISO 20471:2013 

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Suprafața materialului de bază și banda reflectorizantă    clasa 3  
(3 e cea mai superioară clasă)  

Clasa 3 necesită cel puțin 0,8m2 material fluorescent și 0,2m2 material reflectorizant. 
 
Jacheta interioară cu mâneci  

EN ISO 20471:2013 
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Suprafața materialului de bază și banda reflectorizantă clasa 3  
(3 e cea mai superioară clasă)   
Clasa 3 necesită cel puțin 0,8m2 material fluorescent și 0,2m2 material reflectorizant. 
 
Jacheta interioară fără mâneci  
EN ISO 20471:2013 
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Suprafața materialului de bază și banda reflectorizantă clasa 2  
(3 e cea mai superioară clasă)  
Clasa 2 necesită cel puțin 0,5m2 material fluorescent și 0,13m2 material reflectorizant. 
 
 

EN343:2003+A1:2007 Clasa 3  de penetrare a apei (3 e cea mai superioară clasă) 
EN343:2003+A1:2007 Clasa 1 de rezistență la vaporii de apă  (1 e clasa cea mai inferioară) 

 
 

Timp de purtare limitat  

RIS-3279-TOM 
Doar portocaliu 

 
Standardul RIS-3279-TOM are la bază standardul European EN ISO 20471:2013+A1:2016 al 
cărui cerință este ca articolele de îmbrăcăminte să îndeplinească cel puțin clasa 2 (punctul 
mediu al scalei de 3 clase) din EN ISO 20471:2013+A1:2016 pentru suprafața minimă a 
materialelor de vizibilitate ridicată utilizate într-o îmbrăcăminte. În timp ce standardul 
European permite câteva materiale cu vizibilitate ridicată de diverse culori, normele căilor 
ferate specifică culoarea portocalie. 

 
Aceste articole de îmbrăcăminte respectă cerințele esențiale de sănătate și siguranță din 
Regulamentul (UE) 2016/425 și standardele menționate mai sus. 
Certificatul EU de tip este emis de SGS FIMKO Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlanda, 
organism notificat no. 0598. 

Declaratia de conformitate este disponibila la adresa: www.renania.ro 
 
Limite de utilizare: Îmbrăcămintea trebuie să fie purtată în permanență închisă pentru a oferi un nivel corect 
de protecție ca cel descris mai sus.  

http://www.renania.ro/


 
 

 
 

 
Recomandări privind durata purtării: 

Temperatura mediului de lucru ⁰C Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 

25⁰C max 60 min max 105 min max 205 min 

20⁰C max 70 min max 250 min …. 

15⁰C max 100 min fără limită fără limită 

10⁰C max 240 min fără limită fără limită 

5⁰C fără limită fără limită fără limită 

Instrucțiuni de utilizare: Utilizatorul trebuie să poarte gluga sau să o introducă în guler. Spălați îmbrăcămintea 
din interior pentru a proteja banda reflectorizantă de schimbarea culorii și scăderea luminanței. În timpul 
purtării, îmbrăcămintea nu trebuie acoperită de alte obiecte. Banda reflectorizantă, reflectă doar lumina. Dacă 
nu este lumină, nu este garantată nici o protecție.  
 
Depozitare: NU depozitați în locuri expuse puternic la lumina solară directă. Dacă îmbrăcămintea este umedă, 
lăsați-o să se usuce la temperatura camerei înainte de depozitare. 
Din câte se știe nu există componente care să cauzeze alergii, agenți cancerigeni, toxici, sau mutageni. 
Această îmbrăcăminte trebuie păstrată curată pentru a rămâne eficientă. Înlocuiți-o imediat dacă s-a pătat 
definitiv sau s-a decolorat.  
În cazul în care banda reflectorizantă este deterirorată, vizibilitatea nu mai este garantată. Dacă 
îmbrăcămintea este deteriorată poate fi reparată doar cu material identic.  
 
Vă rugăm aruncați articolul la gunoi când se află într-una din următoarele situații: 

A. Pătat sau decolorat definitiv. 
B. Deteriorat astfel încât nu poate fi reparat. 
C. Alte situații în care nu se mai poate garanta protecția. 

 
Mărimi disponibile & Selecție: 
Se potrivește în funcție de mărimea pieptului. Acest articol de îmbrăcăminte are o toleranță de 10 cm, 
prevăzută pentru confort și pentru a-i permite să fie purtat pestre straturi subțiri de haine. În cazul în care 
trebuie purtată dedesubt o îmbrăcăminte mai voluminoasă, s-ar putea să fie necesară o mărime mai mare. 
 

Mărime A(cm) B(cm) 

S 156-164 86-94 

M 164-172 94-102 

L 172-180 102-110 

XL 180-188 110-118 

XXL 188-196 118-129 

XXXL 196-204 129-141 

Nu spălați în pulbere biologică. Spălați ca materialele sintetice. 
Pentru spălare cu mașina, încălziți la minim. Spălați manual cu 
apă caldă. Clătiți la rece, rotații minime, nu stoarceți. 

Dacă numărul maxim de cicluri de spălare este menționat pe etichetă, acesta nu este singurul factor de care 
depinde durata de viață a articolului.  
Durata de viață depinde de asemenea de utilizare, întreținere și depozitare etc. 
Dacă numărul maxim de cicluri de spălare nu este indicat, materialul a fost testat după cel puțin 5 spălări. 
 


