
IH-000-000-101 Naklejki odblaskowe do hełmu ATRA10

Naklejki odblaskowe o strukturze plastra miodu przeznaczone są do oklejania hełmów ATRA 10 oraz 
ATRA 10V i cechuje je podwyższona zdolności do odbijania światła (klasa RA2) potwierdzona normą 

EN 12899-1:2008. Ich kształt jest dopasowany do kształtu hełmu oraz zadbano o ich rozmieszczenie, w 
ten sposób, aby elementy odblaskowe znajdowały się zarówno z przodu, z góry, z tyłu jak i z boków 
skorupy.

Wykonano je z wysokiej jakości, samoprzylepnej folii odblaskowej o długim okresie trwałości.

Stosowanie naklejek odblaskowych na hełmach jest szczególnie polecane dla pracowników służb 
drogowych, kolejowych, ratowniczych i innych, gdzie praca wykonywana jest przy niedostatecznym 
oświetleniu lub trudnych warunkach atmosferycznych.

Naklejki dostępne są w kolorach: srebrnym, żółtym, czerwony, pomarańczowym, zielonym i niebieskim.

Sposób użycia:

Przed nałożeniem upewnić się, że skorupa hełmu jest wolna od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń, 
które mogą negatywnie wpłynąć na stopień adhezji naklejek.

Dopasować ponumerowane naklejki przedstawione na ilustracji do ich lokalizacji na skorupie hełmu.

Ostrożnie zdjąć naklejki z folii transportowej i nanieść je na skorupę. Przy naklejaniu należy starać się by 
nie pozostawić pęcherzyków powietrza pod naklejką.

Uwaga! Niedopuszczalne jest stosowanie naklejek na hełmy posiadające widoczne uszkodzenia 
mechaniczne. Ukrywanie uszkodzeń w ten sposób stanowi poważne zagrożenie dla życia użytkownika. 
Podczas przeglądu hełmu z naklejkami umieszczonymi na skorupie, zwrócić szczególną uwagę, czy pod 
naklejkami mogą znajdować się trwałe uszkodzenia skorupy.

IH-000-000-101 Reflective stickers for ATRA 10 helmet

Reflective stickers with a honeycomb structure are intended for use with ATRA 10 and ATRA 10V 
helmets. They are characterized by an increased ability to reflect light (class RA2) confirmed by the EN 
12899-1: 2008 standard. Their shape is matched to the shape of the helmet and their arrangement was 
designed in a way that reflective elements are located both at the front, top, back and on the sides of the 
shell.

They are made of high-quality, self-adhesive reflective foil with a long durability.

The use of reflective stickers on helmets is especially recommended for employees of road, railway, 
rescue and other services, where work is performed in insufficient lighting or difficult weather conditions.

The stickers are available in the following colors: silver, yellow, red, orange, green and blue.

Application:

Before applying, ensure that the helmet shell is free from any dirt or contamination that may adversely 
affect the adhesion of the stickers.

Match the numbered stickers shown in the picture to their location on the helmet shell.

Carefully remove the stickers from the protective foil and put them on the shell. When sticking, try to 
avoid leaving any air bubbles under the sticker.

Attention! It is unacceptable to use stickers on helmets with visible mechanical damage. Concealing 
damage in this way may lead to a serious threat to the life of the user. When inspecting the helmet with 
stickers applied on the shell, pay special attention to whether there may be any permanent damage to the 
shell hidden under the stickers.
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