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SILVER
Fișă tehnică

Cod
articol

9SIH150

Scop multiplu Înalt

Bocanci

încălţăminte de protecţie din piele suede, neagru – antracit, respirabilă și
impermeabilă, cu inserţii textile gri * bombeu acoperit, plus bandă ornamentală
reflectorizantă în partea din spate * bombeu de protecţie din oţel, împotriva
obiectelor în cădere și lamelă de oţel în talpă împotriva perforării * talpă din PU
dublă densitate, antistatica, rezistentă la uleiuri, proprietati SRC avansate,
testate pe ceramica umeda si otel * căptușeală interioară din plasă neţesută
respirabilă și absorbantă * gleznă și limbă buretate căptușite, călcai absorbant
de energie * MĂRIMI: 36-47

Descriere

Zone de aplicare

Industrie ușoară

Lucrări de construcţii - finisare

Bricolaj

Transport și logistică (cu excepţia
producţiei)

Servicii și distribuţie

* Faţă respirabilă și hidrofobă.
* Element reflectorizant .
* Călcâi și bombeu acoperite cu
termoplastic pentru o rezistenţă superioară

Beneficii

Ambalare

Cod articol Mărime Cutie

9SIH150037 37 6

9SIH150038 38 6

9SIH150039 39 6

9SIH150040 40 6

9SIH150041 41 6

9SIH150042 42 6

9SIH150043 43 6

9SIH150044 44 6

9SIH150045 45 6

9SIH150046 46 6

9SIH150047 47 6

Variantă

9SIL150

A se vedea și

S3
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Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafeţe ceramice sau din oţel, umezite cu
soluţie de curaţare sau glicerol

SRC

S3 Cerinţe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona
călcâiului închisă + încălţăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri si
combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforaţie rezistentă la
penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea si
absorţia apei

Încalţăminte de protecţie

S3

EN ISO 20345:2011

EPI CAT. II

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom

Standarde

Încălţămintea de protecţie este conformă cu echipamentul de protecţie individuală din certificatul de examinare UE de tip
LECFI00381125

Închidere  Închidere cu șiret

Ansamblul principal  Injectat

Căptuşeală  Membrana neţesută care elimină
umezealaBombeu  Oţel

Talpă rezistentă la
perforare  

Oţel inoxidabil

Talpa intermadiară  PU

Branţ  Textile și spumă, detasabile

Partea superioară  Piele întoarsă / Plasă din poliamidă

Talpa exterioară  PU

Culoare  Antracit

Instrucţiuni de utilizare și depozitare

Instrucţiuni de spălare
Curăţaţi în mod regulat pantofii folosind perii, materiale de curăţat.

Instrucţiuni de utilizare
Acești pantofi pot fi păstraţi perfect. Înainte de orice utilizare, se recomanda sa efectuaţi o inspecţie vizuală . Este recomandabil să alegeţi
modelul potrivit pentru cerinţele specifice ale locului dvs. de muncă.
Instrucţiuni de depozitare
Așezaţi pantofii, atunci când nu sunt folosiţi, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influenţează toate materialele și chiar dacă s-au folosit
doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Caracteristici tehnice

Cod
articol

9SIH150SILVER


