Refleksprodukter iht.
EN 13356 / EN 1150 / EN 20471

FAKTAARK s. 1/2, 2. udgave, 2019
Dette faktaark henvender sig til fabrikanter, importører,
forhandlere og købere af refleksprodukter

Indkøb af
lovlige reflekser
Hvad er et refleksprodukt?
Et refleksprodukt er et personligt
sikkerhedsudstyr, der har til formål
at beskytte brugeren mod en eller
flere risici. Kort sagt øger det chancen
for, at du bliver set af andre trafikanter.
Refleksprodukter er opdelt i to kategorier, som begge skal CE-mærkes.
Den klassiske personrefleks, som
ofte er selvklæbende eller kan
hænges på en jakke, arm,
skoletaske o. lign.
Beskyttelsesbeklædning, som
oftest er en trafikvest, løbejakke eller lignende med udbredt
brug af reflekser / fluorescerende
materiale.
Herudover er det i et begrænset
omfang tilladt at bruge reflekser,
der optræder som designelementer
på tøj uden at det kræver CE-mærkning.
Hvis reflekser anvendes på et produkt
– fx tøj – i et omfang, hvor der åbenlyst
ikke er tale om designelementer og/
eller når produktet markedsføres med
den egenskab, der øger synligheden, så betragtes det som personligt
værnemiddel og skal opfylde særlige krav samt CE-mærkes.

Få mere
information på:
www.fstyr.dk/DA/
Sikkerhedsudstyr/
Refleksprodukter

Refleksprodukter er personlige værnemidler og skal følge reglerne som
beskrevet i ’Bekendtgørelse nr. 210 af 14.
marts 2018’.

Når du køber refleksprodukter i
en forretning, så husk:
Det er forbudt at markedsføre
og sælge refleksprodukter,
der ikke opfylder reglerne.
Det er let for dig, både som
forbruger og som indkøber, at
kontrollere, om produktet er lovligt.

25%

af de gennemførte
markedskontroller af refleksprodukter har afsløret produkter, der ikke lever op til kravene.
Det skyldes oftest, at fabrikanter, importører og forhandlere
ikke kender reglerne eller ikke
ved, at det er let selv
at kontrollere
mærkning og
dokumentation.
Læs mere
på bagsiden.
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EN 13356 / EN 1150 / EN 20471

Sådan skal refleksprodukter
være mærket
Refleksprodukter må kun sælges og
markedsføres, hvis de lever op til krave-ne, er vurderet af et bemyndiget organ (3. part) og forsynet med CE-mærkning.
Refleksprodukter vil typisk være
omfattet en af følgende standarder:

EU-typeafprøvningsattest
EU-overensstemmelseserklæringen
(EC Declaration of Conformity)
udarbejdes af fabrikanten og skal bl.a.
indeholde:
•
•
•

EN 13356: Personreflekser

•

Denne type reflekser er ofte så små,
at det ikke altid er muligt at mærke
selve refleksen. Derfor er det ofte kun
selve emballagen, der er forsynet med
mærkningen.

•

EN 1150: Beskyttelsesbeklædning til private
Gælder for eksempelvis trafikveste, løbejakker eller lignende beklædning.
Trafikveste mv. kan alternativt være
mærket efter EN 20471, hvilket betyder,
at vesten opfylder nogle strengere krav
til professionelt brug. En børnetrafikvest
kan ikke opfylde kravene i EN 20471.

Fabrikantens navn og adresse
Entydig reference til produktet
Angivelse af den EU-forordning
og de harmoniserede standarder,
der er anvendt
Angivelse af EU-typeafprøvningsattesten
Dato og underskrift

EU-typeafprøvningsattesten (EC Type
Examination Certificate) udstedes af et
bemyndiget organ og bekræfter, at refleksproduktet opfylder kravene.
Bemærk, produktet skal være tydelig identificerbart på både mærkning,
EU-overensstemmelseserklæring og
EU-typeafprøvningsattesten.
Eksempel på mærkning af refleksvest

EN 1150
[Produktnavn/-type]
[Fabrikantnavn og evt. logo]

Størrelse: XS

Kræv dokumentation for at
krav er overholdt
Fabrikanter, importører og forhandlere har
et ansvar for, at de produkter, der sælges
på markedet, lever op til kravene og er
CE-mærket. Som indkøber af refleksprodukter beregnet til detailsalg er det
derfor vigtigt at tjekke mærkning og dokumentation.
Som dokumentation for at kravene er
overholdt, skal fabrikanten kunne fremvise følgende:
EU-overensstemmelseserklæring

100 % Polyester
A

B

A : xxx-xxx
B:

40

xxx-xxx

O

Mærkning efter EN 1150 skal indeholde:
•
•
•
•
•

Navn på fabrikanten af produktet
Produktnavn/-type
Størrelsesangivelse jf. EN 340
Vaskeanvisninger
Nummeret på standarden
(EN 1150)

