
Product / Produkt

Base meterial composition 

/ materiał bazowy:

Roll Length / Długość rolki

Width (mm) /
Szerokość (mm)

Description / Opis

Komo Service jest wyłącznym dystrybutorem produktów Polish Textile Group w Polsce

LJ 7004

 Yellow flame retardant 

fluorescent-reflective tape LJ 7004 /
żółta fluorescencyjna taśma odblaskowa trudnopalna 

LJ 7004

Physical properties / Właściowści fizyczne

Standard  / standard

EN ISO 20471:2013/A1:2016; 

EN 469:2005+A1 2006; 

Polish Textile Group Ltd., Zeusa 27 01-497 Warsaw, PL

Trade Office: Kolejowa 9A, 27-415 Kunów, PL

Tel. +48 41 265 15 50 Fax +48 41 265 13 26

www.polishtextilegroup.com   http://b2b.polishtextilegroup.com   

Washing resistance - 60°C / 
Trwałość pranie wodne w 60°C

Reflectivity  / 
Odblaskowość

100% Cotton /  bawełna

100m

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an 

information and is not part of an offer within the meaning of the Act. / 
Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej 

w rozumieniu ustawy.

Recommended care instruction / Zalecany sposób konserwacji*:

Updated on / Aktualizacja z dnia 09.10.2020

50

Durability - Dry Cleaning / 
Trwałość pranie chemiczne

5 cycles (cykli)

≥50 mcd/lux.m²

* the product can be washed at 60 ° C up to 30 washing cycles /

   produkt może być prany w temperaturze 60°C maksymalnie do 30 cykli prania.

25 cycles (cykli)

Certificate No: 20CN0425 issued by AITEX valid from 

06.07.2020

Authorization



Product / Produkt

Base meterial composition 

/ materiał bazowy:

Roll Length / Długość rolki

Width (mm) /
Szerokość (mm)

Recommended care instruction / Zalecany sposób konserwacji*:

* the product can be washed at 60 ° C up to 30 washing cycles /

   produkt może być prany w temperaturze 60°C maksymalnie do 30 cykli prania.

Updated on / Aktualizacja z dnia 09.10.2020

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an 

information and is not part of an offer within the meaning of the Act. / 
Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej 

w rozumieniu ustawy.

Washing resistance - 60°C / 
Trwałość pranie wodne w 60°C

25 cycles (cykli)

Durability - Dry Cleaning / 
Trwałość pranie chemiczne

5 cycles (cykli)

Reflectivity  / 
Odblaskowość

≥50 mcd/lux.m²

100m

EN ISO 20471:2013/A1:2016; 

EN 469:2005+A1 2006; 

50

Authorization

Physical properties / Właściowści fizyczne
Certificate No: 20CN0425 issued by AITEX valid from 

06.07.2020

Polish Textile Group Ltd., Zeusa 27 01-497 Warsaw, PL

Trade Office: Kolejowa 9A, 27-415 Kunów, PL

Tel. +48 41 265 15 50 Fax +48 41 265 13 26

www.polishtextilegroup.com   http://b2b.polishtextilegroup.com   

Komo Service jest wyłącznym dystrybutorem produktów Polish Textile Group w Polsce

LJ 7004H

Description / Opis

PERFORATED Yellow flame retardant 

fluorescent-reflective tape LJ 7004H /
żółta fluorescencyjna taśma odblaskowa trudnopalna 

z perforacjami

LJ 7004H 

100% Cotton /  bawełna Standard  / standard


