KARTA KATALOGOWA
TRZEWIKI BEZPIECZNE ANTYELEKTROSTATYCZNE

Trzewiki bezpieczne dla spawaczy z metalowym podnoskiem
Charakterystyka obuwia i jego walory u¿ytkowe:
n cholewki wykonane ze skór licowych t³oczonych o wyprawie termoodpornej
n spe³nia wymagania normy PN-EN ISO 20349:2011 dla obuwia chroni¹cego przed cz¹stkami roztopionego metalu
n wierzch obuwia odporny na dzia³anie drobnych rozprysków stopionego metalu
n wierzch odporny na p³omieñ oraz dzia³anie podwy¿szonych temperatur (180°C)
n górna czêœæ cholewki zakoñczona przyjaznym dla nogi skórzanym ko³nierzem ochronnym, wype³nionym piank¹ lateksow¹
n podszewka przyszwy – w³óknina Ibiline, podszewka ob³o¿yny z materia³u Super Royal® o du¿ej przepuszczalnoœci pary
wodnej, skutecznie odprowadzaj¹ca wilgoæ
n bardzo dobre w³aœciwoœci higieniczne obuwia
n konstrukcja cholewki uniemo¿liwia przedostanie siê iskier i rozprysków stopionego metalu do wnêtrza obuwia
n bezpieczna sprz¹czka umo¿liwia szybkie rozpiêcie paska opinaj¹cego i zdjêcie obuwia
n elementy sk³adowe cholewki po³¹czone s¹ niæmi kevlarowymi o wysokiej odpornoœci termicznej i mechanicznej
n wyposa¿one w wewnêtrzny podnosek metalowy skutecznie chroni¹cy stopê przed uderzeniem z energi¹ do 200J, uskok
podnoska wewn¹trz obuwia skutecznie ³agodzi pianka poliuretanowa, dziêki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny
n z metalow¹ wk³adk¹ antyprzebiciow¹ chroni¹c¹ przed przek³uciem od pod³o¿a z si³¹ do 1100N
n dwuwarstwowa podeszwa PU/Guma odporna na oleje, benzynê, inne rozpuszczalniki organiczne, na styku z pod³o¿em warstwa gumowa, charakteryzuj¹ca siê wysok¹ odpornoœci¹ na œcieranie i przecinanie, rozcieñczone roztwory kwasów
i zasad (30% H2SO4 i 20% NaOH) oraz temperaturê w krótkotrwa³ym kontakcie do 300°C. Warstwa wewnêtrzna
to spieniony poliuretan sprawiaj¹cy, ¿e obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie ³agodzi nierównoœci pod³o¿a
n system monta¿u – bezpoœredni wtrysk poliuretanu na wk³adkê gumow¹ gwarantuje niezawodnoœæ po³¹czenia spodu
z wierzchem
n doskonale chroni przed poœlizgiem w klasie SRC
n poch³ania energiê w czêœci piêtowej
n trwa³e i wytrzyma³e, przeznaczone do ciê¿kich warunków pracy
n nieprzemakalne od pod³o¿a
n antyelektrostatyczne
n izoluje od zimna nawet w temp. -25°C
n wyjmowana wyœció³ka o wysokiej higroskopijnoœci
n obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48
n têgoœæ - H 1/2
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Model 443 PN-EN ISO 20349, S3, WG, HRO, SRC

