BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSWAARSCHUWING
BETREFT: [VEILIGHEID] – BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING Reddingsvest - PLASTIMO
VEILIGHEIDSACTIE
Naam klant: XXXXXXXXX
Klantenkaartnummer: XXXXXXXXXXX
Beste klant,
We informeren je bij dezen over een belangrijke veiligheidswaarschuwing, die ENKEL geldt voor PLASTIMO
reddingsvesten die zijn uitgerust met een Hammar MA1 hydrostatisch opblaasmechanisme dat is
gemonteerd met een iSi CO2 cilinder.
Ondanks strenge kwaliteitscontroleprocedures heeft PLASTIMO geconstateerd dat een aantal reddingsvesten
niet voldoet aan de veiligheidseisen en onder de
voorwaarden van de norm ISO 12402 liggen. Ze hebben namelijk een opblaastijd van meer dan 5 seconden.
Het risico
is een langzame ontvouwing van het vest dat kan leiden tot verdrinkingsgevaar.
Heb je een van de volgende producten tussen 1 september 2021 en april 2022 gekocht, dan val je onder
deze controlecampagne:
Naam van het product: Reddingsvest PILOT 165
ZIP en/of herlaadset MA1
Merk: PLASTIMO
Modelcode: 8290714 / 8571488

We vragen je om de reddingsvesten met een Hammar MA1 opblaasmechanisme en iSi CO2 cilinders en de
herlaadset MA1 + iSi CO2 per direct niet meer te gebruiken. Stuur ze in plaats daarvan terug voor controle en
gratis vervanging door Plastimo of een erkend keuringsstation.

Gelieve het reddingsvest niet meer te gebruiken
Stuur hiervoor een e-mail naar gilets-Lifejackets2022@plastimo.com (en vermeld hierin het leveringsadres voor de retour
van je reddingsvest + herlaadset).
Er zijn 3 mogelijkheden om de datum vast te stellen van de reddingsvesten en herlaadsets die onder deze belangrijke
veiligheidswaarschuwing vallen:
1) De datum op je aankoopbon / factuur (tussen 01/09/2021 en 04/2022)
2) De productiedatum in de hoes van je reddingsvest (tussen 08/2021 en 01/2022)
3) De productiedatum op de verpakking (tussen 08/2021 en 01/2022)
Reddingsvesten die voor 1 september 2021 of na april 2022 werden aangekocht of die een ander opblaasmechanisme hebben vallen NIET onder deze
belangrijke veiligheidswaarschuwing.

Met al je vragen kan je terecht bij onze helpdesk, op het nummer: 085 0003 637 van maandag tot zaterdag van 9.00 tot
16.00 uur.
We danken je voor je begrip en verontschuldigen ons voor het ongemak.

