
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Denumire produs: Jachetă impermeabilă 3 ÎN 1 POLY OXFORD ORANGE 

Material 100% Poliester 

Mărimi  S - 3XL 

Culoare Galben fluorescent/bleumarin. 

Cod articol 91099 

Domeniu de utilizare: 

Echipament individual de protecție cu benzi reflectorizante, utilizat împotriva frigului, a intemperiilor sau a stropirilor cu jet de lichide (apă) și a 
agresiunilor mecanice superficiale de mică intensitate - abraziune, agățare, utilizată în medii normale, fără atmosferă potențial explozivă.  

Îmbrăcăminte de protecție reutilizabilă, pentru prevenirea accidentării prin lovire sau coliziune cu mijloace de transport, în cazul lucrului pe căi 

de circulație rutieră, feroviară sau teren accidentat, întrucât semnalizează prezența purtătorului, asigurând detectarea și buna vizibilitate a 

acestuia în orice condiții de luminozitate, în timpul zilei sau în lumina farurilor, pe timp de noapte, precum și pentru protecția împotriva 

agresiunilor mecanice superficiale, minore (abraziune, sfâșiere).  

Depozitarea și întreținerea: 

Se depozitează în spații închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale soarelui, la temperaturi cuprinse 

între +10 ÷ 25°C. Razele directe ale soarelui pot să influențeze defavorabil ciclul de viață al produselor. După utilizare mențineți această 

îmbrăcăminte de lucru în condiții de curățenie. Reziduurile de impurități, nisip, materiale de construcție, etc. pot contribui la deteriorarea 

mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcămintea după această perioadă. 

Construcție generală:  

Jachetă impermeabilă, multifuncțională 3 in 1 (scurtă impermeabilă, vestă matlasată, mâneci detașabile la vestă), cu glugă, ascunsă în guler, 

închidere cu fermoar și capse).  

 Jachetă externă: 100% PES Oxford/ membrana PU; căptușeală: 100% PES plasă în corp + PES taffeta în mâneci.  

 Jachetă internă cu mâneci detașabile: țesătură 100% PES Oxford + membrană PU; căptușeală: 35% bumbac + 65% poliester.  

 Căptușeală termică: 100 % PES 220 g/mp. 

Pictograme întreținere: La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cusute cu pictograme: 

 
Spălare la max. 40°C. 

 
A nu se călca. 

 A nu se folosi înalbitori. 

 
A nu se curăța chimic. 

 
Număr maxim de cicluri de spălare: 25. 

Instrucțiuni de utilizare:  

Jacheta se va spăla pe dos, pentru a proteja benzile reflectorizante. În timpul purtării, jacheta nu trebuie să fie acoperită de nici un alt obiect 

sau haină. Benzile reflectorizante reflectă doar lumina. Dacă nu este lumină, nu se asigură nici o protecție.  

Înainte de utilizare, verificați dacă jacheta este curată și în bune condiții: fără cusături deteriorate, fără rupturi sau alte defecte care i-ar putea 

scădea funcționalitatea. Dacă benzile reflectorizante sunt deteriorate, vizibilitatea nu va mai fi asigurată. Jacheta poate fi considerată vizibilă 

doar dacă este curată și fără modificări neautorizate.  

Înlocuiți echipamentul cu unul nou în situația în care: este pătat sau decolorat, prezintă defecte ce nu pot fi reparate, în oricare alte condiții în 

care nu mai poate fi asigurată protecția. Numărul de cicluri de spălare nu este singurul factor care determină durata de viată a echipamentului. 

Aceasta poate fi influențată și de modul de utilizare, depozitare sau întreținere. 

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR: 

S.C. DALGECO CONFECȚII TEXTILE S.R.L. 

ȘOS. MANGALIEI NR. 80A, CONSTANȚA 

www.dalgeco.ro 


