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informacje dotyczące norm, których
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natychmiast wymienić na nową. Ta odzież jest odpowiednia
do noszenia przez cały dzień pracy i nie zawiera substancji
toksycznych, które mogą wpłynąć na stan zdrowia użytkownika w sposób nieodwracalny lub inny. Nie są znane reakcje
alergiczne powstałe w wyniku kontaktu tej odzieży ze skórą.
Nie należy naprawiać uszkodzonej odzieży. Powinna zostać
zutylizowana zgodnie z odpowiednimi przepisami. Odzieży
nie można zmieniać lub znakować innymi wszywkami lub
logiem. Należy ją nosić jedynie w sytuacjach, do których
jest przeznaczona..
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