INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE SI INTREŢINERE
● Incălţăminta de protectie respecta Directivele CE referitoare la Echipamentul Individual de Protecţie
(Directiva 89/686/EEC) si indeplinesc cerinţele conforme cu standardul European armonizat EN ISO
20345:2004 fiind certificaţi de catre CTC – CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE,
4 RUE HERMANN FRENKEL-69367 CEDEX 07-FRANCE, organism notificat cu numarul 0362.
● Incălţămintea de protecţie este fabricată utilizand materiale atat sintetice cat si naturale, ceea ce este
conform secţiunii la care se referă standardul EN ISO 20345 privitor la performanţă si calitate.
● Încălţămintea protejează degetele de la picioare purtătorului împotriva riscului de vătămare corporală
prin căderea obiectelor şi de strivire atunci când este purtat în medii industriale şi comerciale în cazul în
care apar pericole potenţiale si în cazul în care este necesara o protecţie suplimentară.
Protecţia la impact asigurată este de 200 Jouli.
Protecţia la compresie asigurată este de 15.000 Newton.
Protecţia suplimentară ce este asigurată de catre incaltaminte poate fi identificată prin marcajul său.

Descriere

Codul de marcare

Rezistenţa impotriva pătrunderii si absorbţiei apei

WRU

Rezistenţa electrică:
Conductivitate: rezistenţa maximă 100 kΩ

C

Atistatic: gama cuprinsă intre 100 kΩ si 1000 MΩ

A

Incălţăminte cu rezistenţa tălpii impotriva perforaţiilor: 1100 Newton

P

Incălţăminte cu rezistenţa la medii ostile:
Incălţăminte izolantă impotriva frigului

CI

Incălţăminte izolantă impotriva căldurii

HI

Energia de absorbţie la nivelul călcaiului: 20 Jouli

E

Incălţăminte cu rezistenţa tălpii la caldura de contact: 300°C

HRO

Este important ca incălţămintea aleasă pentru a fi purtată sa fie corespunzătoare atat pentru a asigura
protecţia necesară cat si pentru mediul in care se va utiliza. In cazul in care mediul nu este cunoscut, este
recomadabilă o consultare prealabilă dintre vanzător si cumpărător, acolo unde este posibil, pentru a alege
incălţămintea cea mai adecvata.
● Pentru a intreţine incălţămintea in condiţii optime de utilizare este important ca acestia sa fie curăţaţi in
mod regulat cu produse certificate. NU folosiţi agenţi de curăţare care au in componenţa substanţe
corozive. Acolo unde incălţămintea este supusă unor condiţii de umiditate permanentă, va trebui ca după
utilizare sa permiteţi uscarea naturală intr-o incăpere răcoroasă si uscată, dar să nu incercaţi uscarea
forţată deoarece aceasta poate determina distrugerea feţei incaltamintei. Durata de utilizare a incaltamintei
depinde de modul de intretinere, de pastrare si de conditiile de mediu in care sunt utilizati.
Informaţii referitoare la rezistenţa electrică sunt furnizate intr-o notă asa cum sunt cerinţele standardului
EN ISO 20345 subliniind scopul, utilizarea incălţămintei, necesare pentru verificare in timpul folosirii lor si
pentru asigurarea unui nivel de rezistenţa specific. Incălţămintea trebuie să fie păstrată intr-un spaţiu
curat, departe de acţiunea agenţilor chimici si de contactul cu razele solare asigurandu-se asezarea lor pe
o suprafaţă plană cu un contact satisfăcător al tălpii. Podeaua trebuie sa aibă un nivel electric rezistent
pentru a se asigura disiparea energiei electrice in pămant.

In cazul in care incălţămintea este bine intreţinută si purtată in mediul adecvat, păstrată si depozitată in
condiţii de mediu uscat, aerisite si bine ventilate, aceasta ar trebui sa ofere o rezistenţă mai ridicată la
uzură fără o deteriorare prematură a tălpii si desfacerea cusăturii superioare. Durata de utilizare depinde
de tipul de incălţăminte, condiţiile de mediu care pot afecta uzura, contaminarea si degradarea produsului.
Semnificatia simbolurilor ce apar pe produs
● Marcajul indică faptul ca incălţămintea este autorizată in conformitate cu Directivele PPE si sunt dupa
cum urmează:
ST8014H*

Codul modelului

buildX-ell

Marca

CE

Marcajul CE

EN ISO 20345:2004/A1:2007

Numar Standard European

S1

Tipul de clasificare

A*

Cod suplimentar de calitate

…../2012*

Data fabricatiei

SIZE 43*

Mărime incălţăminte

*Indică exemple de marcare
Categorii de incălţăminte de protecţie conform normei europene EN ISO 20345:2004
● SB
● S1

intruneste toate cerinţele de siguranţa de bază;
intruneste toate cerinţele de siguranţa de bază si in plus
incaltamintea are calcaiul acoperit,are proprietăţi antistatice si are
absorbitor de energie în zona călcâiului;

● S2

ca S1 si in plus protecţie împotriva penetrării şi absorbţiei apei

● S3

ca S2 si in plus rezistenţa la străpungere si talpă antiderapanta

● S4

ca S1 si in plus impermeabile

● S5

ca S4 in plus rezistenţa la străpungere si talpă antiderapanta

Rezistenţa antistatică nu poate garanta o protecţie completă impotriva socurilor electrice fiind asigurată o
rezistenţă electrică intre picior si podea. Dacă riscul producerii socurilor electrice nu poate fi complet
eliminat, atunci trebuie luate măsuri suplimentare. Rezistenţa electrică poate fi influenţată semnificativ prin
indoirea tălpii in utilizare, dar si in funcţie de condiţiile de lucru cum ar fi umiditate excesivă sau murdăria
locului unde se lucrează cu incălţămintea de protecţie.
Verificaţi de fiecare data eventuale deteriorări inainte de a purta incălţămintea de protecţie.
Alegerea corectă a tipului de incălţăminte de protecţie depinde de solicitările specifice fiecărui loc de
muncă.
Este important sa purtaţi mărimea corespunzătoare si trebuie sa verificaţi acest lucru prin incercarea lor.
● Incălţămintea de protecţie va fi distrusă atunci cand nu va mai asigura nivelul specificat de protecţie si
pentru a fi sigur ca aceasta oferă purtătorului protecţie maxima, atunci incălţămintea va trebui să fie
inlocuită.
Ambalarea incaltamintei de protecţie va fi realizată si livrată clientului in cutie de carton care poate fi
folosită si pentru depozitare atunci cand aceasta nu este folosită.
La depozitarea cutiilor cu incălţăminte de protecţie trebuie să aveţi in vedere să nu asezaţi deasupra lor
obiecte cu greutate ridicată, deoarece cutiile se pot răsturna avand ca rezultat deteriorarea acestora.

