OPIS TECHNICZNY

NAZWA PRODUKTU:

trzewik bezpieczny wysoki do profesjonalnego użytku z
oznaczeniem S3

TYP:

Z93851 S3 BENNON ROBUSTER

DOSTĘPNE ROZMIARY:

37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46, 47

NORMA:

EN ISO 20345:2011

WYMOGI:

EN ISO 20345 S3 HRO SRC WR CI
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

WIERZCH:

gładka licowa skóra bydlęca, hydrofobowa, kolor czarny,
grubość1.8-2.0 mm.

JĘZYK Z WYPEŁNIENIEM:

kombinacja materiału tekstylnego ze skórą bydlęcą, język
miechowy

PODSZEWKA:

podszewkowa, czterowarstwowa sklejka z wodoodporną
membraną Regi-Tex,

KOŁNIERZ I JĘZYK:

wypełnienie pianka poliuretanowa, grubość min. 10 mm.

WKLEJANY ZAPIĘTEK:

termoplastyczny, odpowiednio usztywniony, chroniący piętę
przed uszkodzeniem i zapewniający stabilność.

WYMIENNA WKŁADKA:

całościowa, anatomicznie profilowana, wymienna z wysoką
absorpcją i desorpcją wody, antybakteryjna o właściwościach
eliminujących zapachy, tylna część zmiękczona , WARIOR

PODNOSEK:

aluminiowy

WKŁADKA:

niemetalowa (LENZI Q3), maksymalnie elastyczna, gr.
2-3 mm, wytrzymałość na przekłucia ostrymi przedmiotami
od podłoża z siłą min. 1100 N, zachowanie elastyczności
podeszwy (obuwie z oznaczeniem S3).

SZWY:

elastyczne, odporne na przetarcie, poliestrowe nici czarnego
koloru,

OCZKO SZNUROWADŁA:

samoczyszczące niemetalowe oczka + plastikowe haki

SZNUROWADŁO:

okrągłe PES plecione z plastikowym wykończeniem, grubość
5 mm, kolor czarny.

PODESZWA:

dwuwarstwowa z antypoślizgowym urzeźbieniem i kształtem
zapewniającym stabilność , bezpośredni wtrysk PU/ Guma,
forma SPIDER No.10

MIĘDZYPODESZWA:

materiał - zmiękczony poliuretan skutecznie niweluje
uderzenia a zarazem zapewnia komfort podczas chodzenia.

CZĘŚĆ „STĄPAJĄCA”:

gumowa, na bazie nitrylu i kauczuku ze sportowym wzorem,
część stąpająca wykazuje odporność na ciepło kontaktowe do
300°C, odporność na materiały ropopochodne i powszechnie
używane chemikalia o niskim stężeniu, antystatyczna.

ZEWNĘTRZNY ZAPIĘTEK:

wypraska z TPU, podpora stabilizacyjna.

OPIS PRODUKTU:

Obuwie bezpieczne z wysoką cholewką. Dwuwarstwowa
podeszwa wyrabiana przy wykorzystaniu technologii
bezpośredniego wtrysku . Pochłaniająca energię w części
piętowej. Obuwie oznaczone sygnaturą S3 wykazuje
odporność na materiały ropopochodne, przenikanie
(przemoczenie) i absorpcję wody; jest antystatyczne. Obuwie
zostało wyposażone w niemetalową wkładkę antyprzebiciową,
która chroni nogę przed przekłuciem oraz kompozytowe
podnoski chroniące palce przed urazami.

ZASTOSOWANIE:

Bezpieczne obuwie przeznaczone jest dla szerokiego grona
użytkowników, w różnych branżach. Właściwości ochronne
wykazują odporność na uszkodzenia mechaniczne – ochrona

palców nogi (np. przed spadającym przedmiotem). Odporność
na przebicie podeszwy obuwia, z oznaczeniem S3,
zapewnienie absorpcji energii w pięcie. Podeszwa odporna na
ciepło kontaktowe do 300 ° C, antystatyczna.
OZNACZENIE:

zgodne z obowiązującą normą

OPAKOWANIE:

w opakowaniach oznaczonych zgodnie z wymogami na
oznaczanie obuwia według odpowiedniej normy, 10 par
obuwia w kartonie.

WAGA:

1486gr / para (rozmier 42)
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