
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE A ÎNCĂLȚĂMINTEI 

Această încălțăminte de protecție este în concordanță cu Directiva CE pentru Echipamentul Individual de Protecție (Directiva 

9/686/EEC) și întrunește cerințele esențiale conforme cu standardul European armonizat EN 20345-1:2011.  

Încălțămintea este produsă folosind atât materiale naturale cât și sintetice ce sunt conforme cu secțiunea relevanță din EN 20345-1 ce 

face referință la performanțe și calitate. 

Încălţămintea protejează atât degetele purtătorului împotriva riscurilor de accidente survenite în urmă căderii obiectelor cât și talpă împotriva riscului de 

înțepare,  atunci când este purtată în mediile industriale și comerciale unde pot apărea astfel de riscuri. În plus, poate oferi protecție adițională acolo 

unde este necesară. Protecția oferită degetelor  este calculată la un impact de 200 J. Protecția adițională, acolo unde această există, este marcată prin 

următoarele simboluri: 

Impermeabilitatea părții superioare WRU 

Rezistență electrică:  

Conductiva:  Rezistență maximă 100K1Ohm C 

Antistatica: Variație între 100kOhm și 1000MOhm A 

Rezistență la înțepare: 1100 Newton P 

Rezistență la temperaturile mediului exterior:  

Izolație la frig CI 

Izolație la cald HI 

Absorbția energiei din călcai: 20Juli E 

Rezistență la căldură de contact 300 grade C HRO 

Este important că încălțămintea purtată să fie potrivită mediului  în care este folosită și să ofere protecția necesară.  

Pentru a asigura folosință corectă și îndelungată a încălțămintei, este important că această să fie curățată regulat și tratată cu produse de curățare 

adecvate. NU folosiți soluții de curățare caustice. Dacă încălțămintea este folosită în condiții de umezeală, este important că după folosire să i se permită 

să se usuce natural, să se evite uscarea forțată deoarece această poate afecta rezistență materialului din care este confecționată, a cusăturilor sau a 

îmbinării sudate dintre talpa și partea superioară a acesteia. 

Încălțămintea rezistență electric este furnizată cu o fișa de Informații conform cu EN345-1, ce explică scopul și folosirea încălțămintei, cerințele de 

testare regulată, pentru a asigura protecția între nivelurile cerute. 

Dacă încălțămintea este îngrijită corespunzător și purtată în mediile pentru care a fost concepută, precum și depozitată într-un mediu uscat și ventilat, 

durata de folosință va crește corespunzător. Durata de folosință exactă depinde de tipul de încălțăminte, condițiile de mediu, contaminarea și degradarea 

produsului. Pentru mărirea duratei de utilizare se recoamnda purtarea alternativă a cel puțin 2 perechi  într-o perioadă de timp. 

Marcajul încălțămintei denotă că această este conformă cu Directiva Europeană pentru  EIP și consistă din următoarele: 

Firma Marca comerciantului 

CE Marcajul CE 

BS EN 345-1:1993 Standardul European aplicabil 

43* Măsură 

III 99* Dată producției 

S1P* Simbolul nivelului de protecție 

A* Simbolul protecție adiționale 

G1* Identificarea grupul 

* Exemple de marcaj 

Categoriile de încălțăminte de protecţie 

Simbolul categoriei  

SB 
Nivelul de baza de siguranță 

S1 

Bombeu rezistent la 200J Proprietăți antistatice. Absorbția 

energiei din călcai 

S2 
La fel că S1 plus Imperbeabilitatea părții superioare.  

S3 
La fel că S2 plus Rezistență tălpii la înțepare 

S4 

Talpă anti-alunecare Proprietăți antistatice 

Absorbția energiei din călcai 

S5 
La fel că S2 plus Rezistență tălpii la înțepare 

 

Dacă încălțămintea suferă deteriorări nu va mai oferi nivelul de protecție specificat, iar pentru că purtătorul să fie protejat în continuare, încălțămintea 

deteriorate va trebui înlocuită. 
Termenul de garanție în condiții de folosință a încălțămintei de protecție este 30 de zile cu condiția respectării cerințelor mai sus menționate. 
Termenul de garanție în condiții de depozitare corespunzătoare este de 12 luni din momentul achiziționării produsului. 
 


