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Hvad er reflekstøj?
Reflekstøj er sikkerhedstøj som så effektivt som muligt signalere en brugers tilstedeværelse. Brugerens synlighed opnås i tøjets beskaffenhed, det fluorescerende materiale og reflekser. Formålet er at fremhæve brugeren så meget fra omgivelserne, så
brugeren er synlig fra alle vinkler og lysforhold. Reflekstøj er at betragte som et personligt værnemiddel, og er i daglig tale omtalt som PPE, Personal Protection Equipment. Certificeringen der stiller krav til reflekstøj kaldes EN ISO 20471, og har siden
2013 været erstattet af den tidligere certificering EN 471. Ud over krav til tøjets udformning er der i certificeringen også stillet krav til hvordan tøjets farver og reflekser
bliver præsenteret.
Hvad er det lavet af?
Reflekstøj består af tre vigtige dele. Hver del af tøjet har sin egen specifikke funktion til at beskytte brugeren.
Fra et certificeringssynspunkt, er det primært overfladen af fluorescerende materiale og reflekser der er afgørende. Kontrastmaterialet giver mulighed for at profilere tøjet, men har samtidig den funktion at overfladerne
er mindre følsomme over for snavs. Snavs gør at tøjet funktion forringes. Derfor placeres kontrastmaterialet
ofte på de mest udsatte områder, som ærmer, ankler, mave og knæ.
Materialer og farver.
Der er tre forskellige farver af fluorescerende materiale som certificeringen godkender; orange, gul og rød.
Kravet om materialets farve og nuance er altafgørende for at opnå synlighed. Orange og gul er de traditionelle farver på reflekstøj. Rød er et nyere alternativ. Når der skal vælges farve er det vigtigt at forholde sig til de
omgivelser der skal arbejdes i, bl.a. for at sikre den højeste synlighed. For at tøjet skal have sin funktion, også efter vask, er det vigtigt at kontrastmetervarens kvalitet overvejes. Har metervaren ikke den rette farveægthed kan man risikere at den bløder over i den fluorescerende farve og dermed påvirker synligheden. Med
overblødning menes det at restfarvestof fra kontrastfarven misfarver resten af tøjet. Der er derfor særligt
skrappe krav til denne metervare, så det ikke sker. Hvis den sammensatte vare ikke har det rette Kvalitetsniveau kan det sætte bærerens sikkerhed på spil. Det kræver en relativt høj andel af syntetiske fibre.

En ofte benyttet syntetisk fiber man bruger i arbejdstøj er polyester, da det er glimrende fiber i forhold til at
beholde materialets farve samtidig med at det har mange andre ønskede fordele.
Krav til materialet.
Refleksen er en meget vigtig del af reflekstøjet, hvorfor kravene her også er opdaterede. I den gamle standard kunne man bruge forskellige reflekskvaliteter. Dette er ændret i den nye standard og derfor er refleksen
ikke længere en del af piktogrammet der er en del af tøjet. Det er altid den højeste refleksklasse, der er gældende.
Test af materialets holdbarhed.
En ændring i den nye standard er at producenten skal teste holdbarheden af materialet. Dette betyder, at der
stilles krav til tøjet godkendelse, test af et materiales funktion, også efter vask og tørring. Kravet er, grundlæggende, at materialet skal gennemgå mindst 5 vaske eller det maksimale antal vaske, der står i tøjet. En
vask skal ske i overensstemmelse med vaskeinstruktionerne eller de vaskestandarder producenten har valgt
at teste for. Testen stiller højere krav til materialet i forhold til den tidligere standard, men skal stadig ikke forveksles med måling af kvalitet og levetid.
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Der findes stadig mange eksterne faktorer, som kan påvirke tøjets funktion og levetid, bl.a. slid og forkert
håndtering. Det er vigtigt at vide, at vaskeanvisningen ikke er den samme i alt tøj, hvilket betyder at kravet til
tøjet kan være forskelligt alt afhængig af hvilket type tøj det omhandler. Producentens vaskestandarder kan
ligeledes være forskellige efter hvilken standard der er testet for.
Vandfordampning.
Ud over det nye krav om test af alle de ældre materialer og kombinationer af disse, er der tilføjet en anden
materialetest: Materialets evne til dampoverførelse (materialets evne til at passere damp for at temperere en
bruger bedre). Testen er tilføjet for at øge komforten i tøjet, som i mange tilfælde kan være en udfordring på
beklædningsgenstande som disse.
Piktogram, CE-label og mærkning.
Der er to opdateringer, der er ændret i det klassiske billede af en vest, som er piktogrammet for reflekstøj.
Det betyder bl.a. at kvaliteten af en refleks ikke længere skal stå i piktogrammet, da standarden kun omfatter
et niveau, nemlig det højeste. Derfor er denne markering i form af tal taget væk fra den opdaterede version.
Man har også tilføjet ”seler” - reflekser som går fra taljen og over skuldrene i piktogrammet, hvilket symboliserer designkravet af reflekser på skuldrene, som er tilføjet for øget synlighed fra oven.

Maksimale antal vaske.
Informationen om antal vaske i tøjet er ikke skabt til at måle det antal vaske tøjet kan vaskes, men er tilføjet
som en form for ”garanti” af producenten. Med den rette håndtering kan tøjet klare flere vaske og stadig overholde kravene. De antal vaske der står angivet i tøjet vedrører de maksimale antal vaske den enkelte komponent lever op til på det laveste niveau. Andre materialer kan have bestået væsentlig højere krav. En vaskecyklus er illustreret som den anbefalede vask og tørring af et produktet, og er ofte illustreret i den etiket der er
indsyet af producenten, der som eksempel kan være 50 cyklusser, der er en gængs regel for Hi-vis 2.0 PLUartikler.
Hvad er tøjets funktion?
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je synligheden på de andre tider af døgnet. Refleksmaterialet beror primært på synlighed i mørke. Reflekserne kræver en vis mængde lys til at modtage energi for at skabe reflekslys. Uden lys skaber refleksen ikke
den opmærksomhed, som refleksen er designet til at give.
Reflekstøj består af fluorescerende materiale og reflekser. Kombinationen af disse er designet til at optimere
mulighederne for at være synlige, uanset fra hvilken vinkel brugeren ses. Certificeringen stiller ikke kun krav
til det materiale tøjet er produceret af, men også tøjets design. Reflekstøj der er godkendt bør f.eks. have reflekser omkring arme og ben for den bedre synlighed. Det betyder, at man ikke kan sætte alle overflader af
det fluorescerende materiale og reflekser på den ene side af kroppen. Disse materialer skal være fordelt med
mindre end 10 % forskel på forsiden og bagsiden. Alt dette skal gøres for at optimere brugerens synlighed.
En person med reflekstøj er synlig op til en afstand på 300 meter, sammenlignet med en person uden reflekstøj så er synligheden, i bedste fald op til 50 meter.
Forskellen mellem EN 471 og EN ISO 20471.
I 2013 blev der taget en ny sikkerhedsstandard i brug som erstatter EN 471. Den nye
standard hedder EN ISO 20471, der er struktureret i forskellige klasser. Hver klasse er
udarbejdet for at yde den bedste beskyttelse ud fra niveauet af den risiko brugeren er udsat for. Vurderingen af risikoen i det daglige arbejde, er den vigtigste faktor for udvælgelse af klasse af certificeringen.
Tøj i Klasse 1 er designet til den laveste risiko medens tøj i Klasse 3 er designet til den højeste risiko. Konkret betyder det, at den laveste klasse har en minimal overflade med kontrastoverflade og reflekser, medens
den højeste har dækket hele overfladen med kontrastmateriale og reflekser. Teorien om certificeringen er, at
jo mere kontrastmateriale og reflekser brugeren er iført, jo større er chancen for at han bliver set. Denne certificering er baseret på arealet, derfor er der sat et krav for mindste areal pr. klasse. Ifølge EN ISO 20471 er
det også muligt at kombinere tøjet i lavere klasser for at opnå en højere klasse. Dette er producenten ansvarlig for.
Tøjets klasser.
Kombinationscertificering for at opnå en højere klasse. Kravet om overfladearealet i den nye standard er den
samme som i EN471. EN ISO 20471 giver producenten mulighed for at certificere kombinationer af enkelte
Beklædningsstykker til at opnå en samlet højere standard. Det betyder, at en Klasse 1 buks og en Klasse 2
jakke, kan certificeres sammen, så tøjet i kombination opnår en Klasse 3, der dog ikke kan ske automatisk
men kræver at kombinationen er godkendt. Dette kan producenten vælge at gøre og er derefter forpligtet til
at henvise til mærkningen i tøjet.

De 3 klasser.

Klasse 3: Højeste niveau.

Klasse 2: Mellemste niveau.

Klasse 1: Mindste niveau.

Klasse 3: Højeste niveau.
Højeste niveau af beskyttelse - kræves for personer, der arbejder på eller i nærheden af motorveje eller
2
2
transport, og i lufthavne. Skal indarbejde et minimum af 0.80 m af baggrundsmateriale og 0.20 m af retroreflektive materialer. (4 meter 5 cm. bred).
Klasse 2: Mellemste niveau.
Nødvendig for personer, der arbejder på eller i nærheden A- og B-klasse veje, også for chauffører. Skal indSe mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
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arbejde mindst 0.50 m af baggrundsmateriale og 0.13 m af retro-reflektive materialer. (2,60 meter af 5 cm.
brede).
Klasse 1: Mindste niveau.
Minimum beskyttelsesniveau kræves for personer, der arbejder på en privat vej eller skal anvendes, sam2
menholdt med en højere klassificeret beklædningsgenstand. Skal indarbejde en mindst 0.14 m af bag2
grundsmateriale og 0.10 m af retro-reflektive materialer. (2 meter 5 cm. bred).
Øgede krav for Klasse 3.
For at et stykke beklædning kan opnå Klasse 3 er der tilføjet yderligere krav. Disse er sat for at forbedre brugerens beskyttelse og dermed mindske risikable situationer. Det er valgt for at tilføje kravet om at der skal
være en refleks på arme eller ben og betyder, at for overdele i Klasse 3 skal der være en form for refleks på
arme. Undtagelser for denne regel er at tøjet er kombineret med en nedre del og en øvre del med enten en
refleks på arm eller ben. Et eksempel på en beklædningsdel der tidligere gik for en Klasse 3 er vesten. Denne kan nu kun opnå en Klasse 2, medmindre den kombineres med andre stykker beklædning. Reflekserne er
en meget vigtig del for at sikre at tøjets synlighed. Det er dog samtidig også den mest følsomme del af tøjet.
Hvis De ikke håndterer reflekserne på den rigtige måde mister de sin funktion. Hermed er der stor risiko for
at, at man går rundt med en falsk tryghed. Refleksens opgave er udelukkende at reflektere så meget af det
lys, der rammer den. Der findes forskellige typer af reflekser, den mest almindelige i arbejdssituationer er en
såkaldt glasperlerefleks. For at overholde certificeringer skal reflekser have en værdi på over 100 C Dlux.
Efterhånden som reflekser anvendes mister refleksen glasperler og falder dermed i værdi og der i C Dlux.
Klasser baseret på risiko.
Materiale:
Fluorescerende materiale:
Refleksmateriale:
Kombination:

Klasse 1
2
0,14 m
2
0,10 m
2
0,20 m

Klasse 2
2
0,50 m
2
0,13 m
-

Klasse 3
2
0,80 m
2
0,20 m
-

Klasser er afhængige af risikoen.
Ønsker De mere information om standarden, henvises til http://www.bar-ba.dk/

Diffus refleksion.

Spejlrefleksion.

Retro-refleksion.

Glasperlerefleks.

Diffus refleksion.
Tilbagekastning af lys i mange retninger. Diffus refleksion forekommer, når størrelsen af ujævnheder i den
reflekterende overflade er lille, sammenlignet med bølgelængden af lyset.
Spejlrefleksion.
Præcis som det lyder er spejlrefleksion den type af refleksion som man får når man lyser med en lommelygte
i vinkel mod et spejl.
Retro-refleksion.
Det er denne type af refleksion som en refleks bruger. Opgaven er at sende så meget lys tilbage som overhovedet er muligt.
Glasperlerefleks.
En glasperlerefleks består af flere lag og er bygget op som illustreret skematisk. I bunden er det oftest tekstilstof som fungerer som fundamentet. På tekstilstoffet eftermonteres en metalfilm der fungerer som et spejl
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der skaber refleksionen. Alt dette sker, når lyset er blevet brudt i de millioner af glasperler som limes på toppen. Det er i glasperlerne at lyset nedbrydes så man får det man kalder retro-refleksion. Mange producenter
har også et overtræk oven på reflekserne for at forbedre slidstyrken.
Arbejdstøj er kun nyt én gang. Efter ibrugtagning findes der kun meget få regler om hvor længe tøjet skal
holde og hvordan det skal behandles. Derfor er det vigtigt at man kontrollere og undersøger det kontinuerligt.
Tøjet kan repareres men det kræver at det gøres med de rigtige materialer.
Logo og budskab på arbejdstøjet.
Certificeringens regler, om arealet af fluorescerende materiale og reflekser, begrænser muligheden for
profilering med en virksomheds logo. Afhængig af placering og størrelse på logoet kan det være nødvendigt
at tage hensyn til hvor meget ekstra plads der er til logo for at overholde arealkravene. Alternativet kan være
at placere logoet på produktets kontrastmateriale, da det ikke påvirker sikkerhedsklassen.

Refleksbånd skal være mindst 50 mm.
bred og mindst 50 mm. fra hinanden.

Afstand fra sømmene skal være 50 mm.,
eller mere fra enden af ærme eller ben.

Reflekser skal omkranse torso og /
eller lemmer.

Justeringer af tøjet.
Certificeringer begrænser muligheden for at justere på tøjet, idet bukser der er for lange og som kortes, kan
påvirke mængden af fluorescerende overflade og reflekser og kan dermed påvirke nogle af kravene i
designet. Det er derfor vigtigt at det gøres korrekt. Reglerne siger at bukser / overall kan afkortes 3 cm..
Dette beror på at afstanden fra refleks til jord ellers bliver for kort.
Opdatering af en standard er en lang proces og det tager ofte meget lang tid inden markedet udskifter den
gamle til fordel for den nye. En producent har som regel 5 år, fra den dato den nye standard er blevet vedtaget, indtil tøjet med den gamle standard ikke længere må produceres, hvilket betyder at man i overgangsperioden kan markedsføre beklædningsgenstande i henhold til den gamle standard.

Ikke-flourcerende ærmer ikke længere tilladt i henhold til den nye EN ISO 20.471. Ærmer skal monteres med
to bånd af retro-reflektive materialer
På forklæder og seler er tape på taljen ikke længere inkluderet i beregningen for at opnå det nødvendige
område af reflekterende tape. I vedligeholdelsen af Klasse 2-status, er det nødvendigt til at bruge 60 mm.
bred tape i stedet for 50 mm. på benene.
EN ISO 20471, klasse 3-beklædning skal dække kroppen og har enten ærmer og / eller fuld længde i bukseben med retro-reflektive materialer. Bemærk at en overall ikke dækker kroppen, og derfor ikke opfylder
klasse 3-standarden.
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