
FIȘĂ TEHNICĂ PANTOFI S1 ELBA DS02

Pantofi de protecție cu bombeu metalic S1 SRC Elba DS02

Pantofi de protecție de siguranță conform Standard EN ISO 20345:2011.

Mărimi disponibile: 40-45 (EU).

Încălțămintea este proiectată astfel încât să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/425
și cerințele esențiale de securiltate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.

Descriere: Pantofi de protecție din piele box, cu bombeu metalic, talpă din poliuretan cu dublă densitate, antiderapantă,
antistatică, rezistentă la uleiuri minerale.

Materiale:
Partea superioară este din piele naturală. Căptușeala este multistrat, extrem de respirabilă datorită tehnologiei speciale
microchannel. Talpa este din poliuretan cu densitate joasă care oferă un confort optim. Talpa exterioară este din poliuretan cu
dublă densitate care asigură o rezistență maximă la uzură. Bombeul este din oțel și asigură o rezistență la impact până la 200J,
rezistența la comprimare este de până la 1500 kg.

Aplicații și industrii: construcții interioare, logistică, lucrări de întreținere, uz general.

Pantoful Elba S1 SRC este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European privind echipamentele
individuale de protecție și Standardul european armonizat EN ISO 20345:2011: Echipament individual de protecție. Produsele
sunt identice cu modelul care a făcut obiectul certificării prin examinare EC de tip prevăzută în Anexa V din Regulamentul (UE)
425/2016 privind echipamentele individuale de protecție precum și în articolul 10 al Directivei europene 89/686/CEE amendata,
pentru care s-a emis Certificatul de examinare UE de tip Nr.F-102-03040-19 / 09.10.2019 eliberat de CIMAC LABORATORIES.

Depozitare și întreținere:
Încălțămintea de protecție trebuie păstrată în ambalajul original, temperatura de depozitare nu trebuie să depășească 35° C,
umiditatea trebuie să fie mai mică de 80% și fără influența razelor solare directe. Încălțămintea trebuie curățată după fiecare
utilizare. Uscați încălțămintea care nu se află în proximitate sau în contact direct cu sobe sau alte surse de căldură. Realizați
tratamentul periodic al fețelor cu produse adecvate care conțin ceară, grăsimi, silicon etc. Evitați contactul cu substanțele
chimice agresive și temperaturile extreme. Verificați starea bună înainte de fiecare utilizare.


