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1 CEL KRYTERIÓW
Celem kryteriów jest ustalenie wymagań stawianych odzieży przy certyfikacji na znak „ODBLASK –
BEZPIECZNI NA DRODZE”.
2 ZAKRES STOSOWANIA
Dokument jest stosowany przy ocenie odzieży
3 WYMAGANIA
3.1 Wymagania ogólne
1) Wyroby powinny być wytwarzane zgodnie z Dokumentacją Techniczno -Technologiczną,
przekazaną wraz z wnioskiem o udzielenie certyfikatu.
2) Wyroby powinny charakteryzować się starannością wykonania.
3) Wyroby powinny być wykonane z materiałów łatwych w konserwacji powszechnie
dostępnymi środkami
3.3 Wymagania w zakresie etykietowania i oznakowania
Przedmiotowe wyroby powinny być oznaczone etykietą jednostkową, wszywką firmową oraz
wszywką informacyjną.
a) Etykieta jednostkowa powinna zawierać poniższe informacje:
nazwę i adres producenta/dystrybutora oraz kraj pochodzenia wyrobu, dodatkowo znak
firmowy,
pełną nazwę wyrobu, w przypadku produktów metrażowych także przeznaczenie
użytkowe,
skład surowcowy,
wielkość (rozmiar),
przepis konserwacji.
b) Wszywka firmowa powinna zawierać nazwę producenta.
c) Wszywka informacyjna powinna zawierać dane o:
składzie surowcowym,
przepisie konserwacji.
Oznakowanie składu surowcowego powinno być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie nazewnictwa
włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów
włókienniczych
Przepisy konserwacji powinny być podane w postaci słownej lub znaków graficznych
zgodne z normą PN-EN ISO 3758:2012.
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Wszywka firmowa i wszywka informacyjna powinny być trwale wszyte do wyrobu. Wszywka
informacyjna powinna być wykonana z materiału odpornego na wskazane na nich sposoby
konserwacji, co najmniej takie jakim podlega wyrób do którego są dołączone.
Wszywki i symbole powinny być wystarczająco duże, aby umożliwiały łatwe ich odczytanie. Żaden
element symbolu nie powinien być zakryty.
3.4 Wymagania szczegółowe
W certyfikacji wyrobów włókienniczych na znak „ODBLASK – BEZPIECZNI NA DRODZE” jako
podstawę oceny przyjęto:
odzież
musi być wyposażona w elementy odblaskowe zapewniające widoczność
użytkownika po zmierzchu
elementami mogą być (nie tylko) lamówki, elementy zamków błyskawicznych, napy, guziki
itd.
wszystkie elementy powinny być na trwałe przymocowane do ubrania,
elementy odblaskowe muszą być wykonane z materiałów spełniających wymagania
określone w normie PN-EN 1150:2001 pkt. 6,
powierzchnia elementów odblaskowych nie może być mniejsza niż 24 cm2 na każdą stronę
ubrania (przód i tył),
rozmieszczenie elementów powinno być równomierne na każdej stronie ubrania, tak aby
użytkownik był widoczny w każdej pozycji użytkowania.
4 OCENA WYROBU
Ocena wyrobu przedstawionego do certyfikacji będzie prowadzona poprzez ocenę wizualną,
pomiar powierzchni materiału odblaskowego, ocenę oznakowania.
Właściwości elementów odblaskowych (spełnienie wymagań punktu 6 normy PN-EN 1150:2001)
mogą być potwierdzone w wyniku badań próbek lub na podstawie certyfikatów zgodności
dostarczonych przez producentów materiałów odblaskowych.
5 ZASADY OZNACZANIA WYROBÓW ZNAKIEM „ODBLASK – BEZPIECZNI NA DRODZE”
Szczegóły dotyczące znaku oraz zasad oznaczania wyrobów znakiem „ODBLASK – BEZPIECZNI
NA DRODZE” reguluje Licencja, stanowiąca Załącznik do certyfikatu.
6 DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 1150:2001 Odzież ochronna. Odzież o intensywnej widzialności do użytku
pozazawodowego. Metody badań i wymagania.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 z dnia 27.09.2011 r. w
sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu
surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz
dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE
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