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Sandale ArtMaster –BSS1 SRA  
 
Denumire:  
Sandale de protecţie din piele şpălţuită pigmentată S1. 
 
Mărimi:  
37- 38-39-40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 -47-48 
 
Culoare 
Negru 
 
Descriere : 
Carâmb: Piele pigmentată şpălţuită cu decupări laterale pentru aerisirea piciorului. 
Căptuşeală: Poliamidă absorbantă. Branţ : Fix–Poliamidă pe latex antibacterial.. Talpă 
exterioară: Injectată – cu Densitate Dublă din PU. 
Bombeu din oțel inoxidabil 
 
Materiale: 
Vezi descrierea de mai sus 
 
Puncte forte : 
Bombeu rezistent la șocuri (200J) și strivire (1500 daN). Călcâi absorbant de energie. 
Carâmb rezistent la uleiuri. Talpă exterioară rezistentă la alunecare pentru suprafețe  
alunecoase. Protecție antistatică. 
 
Instrucţiuni de folosire:  
Încălţăminte de protecţie S1, Clasa I pentru utilizări generale pentru tipuri industriale de 
pardoseală uleioasă şi moale sau sol alunecos, pentru utilizare în interior ( industria grea, 
servicii/logistică ) şi exterior ( construcții, bricolaj, lucrări secundare )  împotriva riscurilor 
medii, prevăzută cu bombeu de protecţie metalic care atenuează şocurile de până la 200 
juli şi rezistă la riscuri de strivire la o sarcină maximă de 1500 daN, proprietăți antistatice 
(A), călcâi absorbant de energie (E), Talpă exterioară antialunecare pentru a putea fi 
utilizați atât în exterior cat și în interior pentru tipuri de pardoseală uleioasă (SRA). Talpă 
rezistentă la uleiuri (FO) 
 
Limite de utilizare:  
Garanţia produselor marcate ArtMAster este valabilă numai pentru încălţămintea în stare 
foarte bună, utilizată fără alte accesorii care i-ar putea afecta gradul de protecţie, sau nu 
se poate aplica atunci când utilizarea sa nu este specificată în instrucţiunile curente de 
utilizare. 
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A nu se folosi pentru protecţia împotriva altor riscuri decât cele specificate mai sus.  
Încălţămintea nu conţine substanţe cunoscute ca fiind provocatoare de reacţii alergice la 
persoane sensibile.   

 
 
Instrucţiuni de depozitare:  
A se depozita în ambalajul său original într-un loc uscat, la adăpost de lumina soarelui şi 
umiditate. 

 

Instrucţiuni de curăţare/întreţinere: 
 
După fiecare utilizare lăsaţi încălţămintea despachetată într-un mediu aerisit, departe de 
orice sursă de căldură. Pentru a îndepărta praful sau alte murdării folosiţi o perie 
nemetalică. Pentru pete, dacă este necesar, utilizaţi o bucată de material umedă şi săpun. 
Pentru lustruire folosiţi un produs standard. 
 
Performanţe: 
Încălţămintea îndeplineşte cerinţele Directivei Europene 89/686/EEC, în special în ceea ce 
priveşte ergonomia, caracterul nevătămător, confortul, aerisirea, flexibilitatea şi 
îndeplineşte cerinţele standardelor Europene EN ISO 20344:2011 şi EN ISO 20345:2011 
S1 SRA. 
 
 
EN ISO  Specificaţii despre încălţăminte de siguranţă pentru uz profesional. 
20345:2011 
  S1 : Cerinţe speciale suplimentare 
  SRA : Rezistenţă la alunecare (talpă antiderapantă)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


