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9BUBI
Fișă tehnică

Cod
articol

9BUBI

Specialităţi

Sandale

* Sandale de protecţie fără metal, cu închidere cu velcro, din microfibră albă
foarte bine ventilată * talpă albă din PU cu două straturi, antistatică, rezistentă la
uleiuri, flexibilă, cu amortizor de șoc * antiderapante SRC, testată pe suprafeţe
ceramice și din oţel umede, recomandate pentru purtarea pe tot parcursul zilei,
pentru domeniile sănătate și alimentar * gleznă buretată, dechideri de ventilaţie

Descriere

Zone de aplicare

Industrie ușoară (textilă, pielărie,
cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Industria alimentară

Servicii de distribuţie (magazine, hoteluri
/ restaurante, curaţenie, garaje...)

* fără metal, cu velcro, pentru domeniile
sănătate și alimentar, pentru purtare pe tot
parcursul zilei * Protecţie la alunecare de
calitate SRC

Beneficii

Ambalare

Cod articol Mărime Cutie

9BUBI35 35 10

9BUBI36 36 10

9BUBI37 37 10

9BUBI38 38 10

9BUBI39 39 10

9BUBI40 40 10

9BUBI41 41 10

9BUBI42 42 10

9BUBI43 43 10

9BUBI44 44 10

9BUBI45 45 10

9BUBI46 46 10

9BUBI47 47 10

9BUBI48 48 10
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Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafeţe ceramice sau din oţel, umezite cu
soluţie de curaţare sau glicerol

SRC

Încălţăminte de lucru

EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

Standarde

Închidere  Închidere cu bandă cu velcro
Ansamblul principal  Injectat

Căptuşeală  Plasă 3D respirabilă

Talpa intermadiară  PU

Branţ  

Partea superioară  Microfibre

Talpa exterioară  PU

Culoare  Alb
Culoare 2  Gri

Instrucţiuni de utilizare și depozitare

Instrucţiuni de spălare
Curăţaţi în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curăţenie.

Instrucţiuni de utilizare
Aceste încălţăminte pot fi perfect conservate. Inainte de orice utilizare, efectul unei inspecţii vizuale este perfect. Este recomandabil să
alegeţi modelul adecvat pentru cerinţele specifice de la locul 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 au fost
folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Caracteristici tehnice
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