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Charakterystyka produktu  

Wyrób Kategorii II zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425  

z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 

Rady 89/686/EWG. 

 

Szelki z taśmą odblaskową SZ-02 wytwarzane są z pomarańczowej z tkaniny Santos 150, 100% 

bawełnianej odzieżowej o gramaturze 280 g/m2 ± 14 g/m2. Szelki mają naszytą taśmę odblaskową 

8912 3M™ Scotchlite™ Reflective Material w kolorze srebrnym symetrycznie na wszystkich 

elementach na całej długości wyrobu.  

 

Szelki z taśmą odblaskową przeznaczone są do użytkowania w takich warunkach pracy, w których 

jest konieczność zagwarantowania widoczności pracowników w świetle odbitym, wg PN-EN 

471+A1:2010 szelki stanowią odzież ostrzegawczą.  

 

Szelki z taśmą odblaskową są wyrobem antystatycznym i mogą być stosowane w podziemnych 

zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe oraz zagrożenie wybuchem pyłu 

węglowego.  

Szelki nie są źródłem iskry lub łuku elektrycznego spowodowanych elektrycznością statyczną lub 

uderzeniem. Szelki spełniają wymagania normy PN-EN 1149-5 : 2009. 

Szelki ostrzegawcze SZ-02  produkowane są w sześciu rozmiarach (od 40 do 65). 

Dostępne kolory: pomarańczowy. 

Producent 
Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”  

ul. 8-Marca 1, 95 - 050 Konstantynów Łódzki, Polska  

tel. (+48 42) 211 11 62 

fax (+48 42) 211 16 42 

e-mail: info@zgoda.pl  
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Zastosowane surowce do produkcji szelek ostrzegawczych nie posiadają 

działania drażniącego na skórę  i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie 

użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach 

stosowania.  

Deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania dostępne na stronie www.zgoda.pl 

 

Znakowanie 

Każde szelki ostrzegawcze znakowane są w sposób trwały poprzez wszycie:  

▪ wszywki syntetycznej, która zawiera:  

• Nazwę, adres i logo producenta  

• nazwę i symbol wyrobu  

• skład surowcowy 

• znak „CE” i kategorię wyrobu 

• piktogram zapoznania się z instrukcją użytkowania 

• piktogram określający klasę powierzchni materiału tła i klasę materiału 

odblaskowego z nr normy i datą jej ustanowienia 

• piktogram oznaczający własności antyelektrostatyczne z nr normy i datą jej 

ustanowienia 

• piktogram wielkości wyrobu 

• piktogramy konserwacji wyrobu 

• rozmiar 

• datę produkcji 

• datę ważności: 24 miesiące 

• znak KJ 

▪ etykiety zawierającej dane:  

• nazwę, logo i adres producenta  

• kraj pochodzenia  

• nazwę i symbol wyrobu  

• znak „CE” i kategorię zagrożenia  

• symbol PKWiU  

• skład surowcowy  

• wielkość  

• dostępny zakres wielkości  

• datę produkcji  

• znak KJ  

• piktogram określający klasę powierzchni materiału tła i klasę materiału 

odblaskowego z nr normy i datą jej ustanowienia 

• piktogram oznaczający własności antyelektrostatyczne z nr normy i datą jej 

ustanowienia 

• informację dla użytkownika na odwrocie etykiety  

 

Pakowanie 

Szelki ostrzegawcze pakowane są w torebki foliowe po 5 szt. 
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