FIȘĂ TEHNICĂ
Denumire produs
Compoziție fibroasă
Densitate material
Mărimi
Spălare
Contracție la spălare
Uscare

Ecologice

TRICOU CU MÂNECĂ
SCURTĂ
Bumbac 100%
145 ± 5gr/mp
Conform comenzii
Manuală la 400C cu detergenți specifici
bumbacului.
6%
Naturală sau în mașini rotative cu aer.
Produsul va respecta conceptul de ecologie
umană potrivit standardului European Oeko –
Tex Standard 100, privind efectele
materialelor
textile
asupra
sănătații
consumatorului.

Domeniul de utilizare:
Produsul este destinat a fi utilizat ca echipament de lucru pentru personalul care lucrează
într-o gamă variată de domenii.
Instrucțiuni de utilizare
Se recomandă utilizarea unui tricou a cărei mărime să corespundă cu dimensiunile
purtătorului, într-o stare bună de curățenie a acestuia. Nu se utilizează în mediul cu
deversări de soluții agresive.
Instrucțiuni de întreținere
Este necesară și obligatorie curățarea periodică sau de câte ori este nevoie, prin spălare cu
detergenți, la temperatură maximă de 400C, printr-un tratament mecanic normal, cu o
clătire la temperatură normală și stoarcerea în condiții normale (interzisă stoarcerea la
tambur rotativ). Călcarea se face la temperatură maximă a fierului de calcat de 1100C.
ATENȚIE! Nu este permisă clorarea la produsele colorate. A nu se curăța chimic. A nu
se îndepărta petele cu solvenți.
Uscarea se poate face natural în spații deschise.
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În cazul spălării produselor personalizate prin înscripționare serigrafică sau prin transfer
termic, se recomandă pentru prelungirea duratei de viață a inscripției a se întoarce pe dos
înainte de a se spăla.
Instrucțiuni de păstrare și depozitare
Tricourile se depozitează în spații bine aerisite ferite de umezeală și substanțe
inflamabile, departe de sursa de caldură și de acțiunea razelor de soare.

OBSERVAȚII:

Produsul la care se referă aceasta, nu pune în pericol viaţa,
sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în
conformitate cu Legea nr. 608/2001, republicată în 2008.
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