En reflexväst bör ligga i handskfacket i alla bilar.

Reflexvästar för barn finns i flera olika färger.
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Reflexväst

En reflexväst är inte
alltid en reflexväst

Hur vet man att en
reflexväst är godkänd

Krav på reflexvästar
I Sverige och inom EU finns det tydliga och stränga krav på
hur en reflexväst ska se ut. Exempelvis ska det finnas en
viss yta av reflekterande och fluorescerande material.
Kraven finns beskrivna i Europastandarder.

När efterfrågan på reflexvästar ökar så är det flera icke
seriösa företag som vill vara med och sälja västar. De
importerar billiga reflexvästar som inte är CE-märkta eller
västar som har en CE-märkning utan att vara certifierade
och godkända. Så ser erfarenheterna ut i de länder som har
lagstiftat om reflexväst i bil och man kan se samma
utveckling här i Sverige.

EN 471
Standard EN 471 är den vanligaste. I standarden finns tre
klasser, 1 - 3. Klass 2 och 3 ger mycket god synbarhet och
är standard för yrkeskläder.
EN 1150
Standard 1150 är avsedd för reflexväst för fritidsbruk och ger
något sämre synbarhet än EN 471 klass 2 och 3.

Så här kan du enklast kontrollera om en reflexväst är
godkänd:

1.

Model 407

I plagget ska finnas en etikett, med uppgift om
- tillverkarens namn
- symbol för gällande norm
- modell/artikelnummer
- tvättanvisningar
- CE-märke
- storlekar med symbol

XS
104-121

EN 1150

Max

25X

100% Polyester
40º

Reflectil
www.reflectil.com
FIOH 0403 Certificate 99306S05
Lot No:

CE-märkning
Tillverkare och importörer av reflexvästar är skyldiga att
lämna alla västmodeller för test hos ett så kallat anmält
organ. Där provas och kontrolleras reflexvästarna mot
kraven i standarden. En reflexväst som uppfyller kraven i
standarden blir certifierad och godkänd att CE-märkas.
Genom CE-märket garanterar tillverkaren eller importören att
produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Utan CE-märket får produkterna inte säljas.
Exempel
på olika
reflexvästar:

anslutning till plagget ska finnas en användar2. Iinformation
som bland annat anger
- tlllverkarens namn
- förklaring till symboler på etiketten
- användarbegränsningar

ska kunna uppvisa ett certifikat
3. Leverantören
som ett godkänt organ har utfärdat. Varje
artikel ska ha ett certifikat och uppgifterna i
certifikatet ska överensstämma med informationen på etikett och användarinformation.

EN 471 klass 1

EN 471 klass 2

EN 471 klass 3

EN 1150

