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ANVÄNDAR INFORMATION

Prestanda och begränsningar ANVÄNDNING
Denna skodon är tillverkad med både syntetiska och naturliga 
material som överensstämmer med de relevanta delarna av EN ISO 
20345: 2011 och AS / NZS 2210.3: 2009 för prestanda och kvalitet. 
Det är viktigt att skor som utsätts för slitage måste vara lämpliga för 
det skydd som krävs för miljön. 
När miljön inte känd, är det mycket viktigt att samråd sker 
mellan säljaren och köparen att se om möjligt, är det rätt skor 
tillhandahålls. 
Skyddsskor är utformad för att minimera risken för skador som kan 
tillfogas av bäraren under användning. Den är utformad för att 
användas i samband med en säker arbetsmiljö och kommer inte att 
helt förhindra skada om en olycka inträffar som överstiger provnings 
gränserna enligt EN ISO 20345: 2011 och AS / NZS 2210.3: 2009. 
MONTERING OCH STORLEKS
Att sätta på och ta av produkten, alltid fullt ångra fästsystem. Bara 
bära skor av lämplig storlek. Skor som är antingen för löst eller 
för hårt kommer att begränsa rörelse och kommer inte att ge den 
optimala nivån av skydd. Storleken på produkten är märkt på den.
KOMPATIBILITET
För att optimera skyddet, i vissa fall kan det vara nödvändigt 
att använda skodon med ytterligare personlig skyddsutrustning 
såsom skyddsbyxor eller över gaters. I detta fall, innan man 
utför riskrelaterad verksamhet, kontakta din leverantör för att 
se till att alla dina skyddsprodukter är kompatibla och passar för 
din applikation. 
Fotbeklädnaden skyddar bärarens tår mot risken för skador från 
fallande föremål och krossning när den bärs i industriella och 
kommersiella miljöer där potentiella risker förekommer med 
följande skydd plus, i förekommande fall, ytterligare skydd.
Impact skydd är 200 joule. 
Kompressions skydd är 15.000 Newton. 
Ytterligare skydd kan åstadkommas, och identifieras på 
produkten genom dess märkning enligt följande:
märkningskoden
Penetrationsmotstånd (1100 Newton) P
Elektriska egenskaper:
Ledande (maximalt motstånd 100 kW)          C
Antistatiska (motstånd intervallet 100 kW till 1000 MQ)    
A
isolerande I
Resistens mot fientliga miljöer:
Isolering mot kyla  CI
Isolering mot värme         HI
Energi häldelens (20 Joule)   E
Vattentålighet              WR 
mellanfot skydd     M
vristskydd             AN
Vattenavvisande övre   WRU
Skära resistent övre CR 
Värmetålig yttersula (300 ° C) HRO
Resistens mot eldningsolja                        FO
Gängstyrketest
RENGÖRING
För att säkerställa bästa möjliga service och slitage från skor, är det 
viktigt att skor rengörs regelbundet och behandlas med en bra egen 
rengöringsprodukt. Använd inga frätande rengöringsmedel. När 
skor utsätts för våta förhållanden, skall den efter användning, torka 
naturligt i en sval, torr plats och inte tvångstorkas eftersom det kan 
orsaka försämring av den övre material.
LAGRING
Vid förvaring under normala förhållanden (temperatur och relativ 

kemisk: Natrium
Hydroxid
Lösning 30% 
D=1.33) (K) 

Ammoniak
Lösning
(25±1)% (O)

Ättiksyra
(99±1)%  
(N)

CAS-nr: 
 Nivå av prestan-
da:  
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Läs bruksanvisningen noga innan du använder denna produkt. Du bör 
också kontakta din säkerhetsansvarige eller överordnad så det blir lämpliga 
skydds skor för din specifika arbetssituation. Förvara dessa instruktioner 
noggrant så att du kan höra dem när som helst.

Denna skyddsskor överensstämmer med EG-direktivet 
för personlig skyddsutrustning (direktiv 89/686 / EEG) 
och uppfyller kraven i den europeiska standarden EN 
ISO 20345: 2011.

Certifierad av :
AS / NZS 2210,3: 2009 är den australiska och nyz-
eeländska standarden för Occupational skyddsskor.

Kategorier av skyddsskor:

Kategori Typ (* I) och 
(** II)

Ytterligare krav

SB I                II Grundläggande säkerhetsskor

S1 I Slutna sitsregion 
antistatiska egenskaper 
Energi häldelens

S2 I Som S1 plus 
Vatteninträngning och vattenabsorption

S3 I Som S2 plus 
penetrationsmotstånd

S4 Il Antistatiska egenskaper. 
Resistens mot eldningsolja 
Energi häldelens 
Stängt sätesregionen.

S5 Il Som S4 plus 
penetrationsmotstånd 
dubbförsedd sula

* Typ I skor är gjord av läder och andra material exklusive all-gummi 

eller all-polymer skor 
** Type II Alla, gummi (dvs helt mjuk) eller all-polymer (dvs helt 
gjuten) skodon

INSOCK
Den skor levereras med en löstagbar insock. Observera testningen 
utfördes med insock på plats. Den skodon får endast användas 
med insock på plats. Den insock skall endast ersättas med en 
jämförbar insock.

ANTISTATISKA SKOR
Antistatiska skor bör användas om det är nödvändigt för att 
minimera elektro uppbyggnad genom avleda elektrostatiska 
laddningar och därmed undvika risken för gnisttändning av, till 
exempel brandfarliga ämnen och ångor, och om risk för elektriska 
stötar från alla elektriska apparater eller spänningsförande delar 
har inte helt elimineras.
Det bör dock noteras, att antistatiska skor inte kan garantera ett 
tillräckligt skydd mot elektriska stötar som införs bara ett motstånd 
mellan fot och golv. Om risken för elektriska stötar inte har helt 
elimineras, ytterligare åtgärder för att undvika denna risk är 
avgörande. Sådana åtgärder, liksom de ytterligare tester som anges 
nedan bör vara en rutinmässig del av förebyggande av olyckor 
program på arbetsplatsen.
Erfarenheten har visat att, för antistatisk syfte bör urladdningsvägen 
genom en produkt har normalt en elektrisk resistans på mindre än 
1000 Mohm när som helst under hela dess livslängd. Ett värde på 
100 kQ anges som den lägsta gränsen för motståndet hos en produkt 
när ny, i syfte att garantera en viss begränsad skydd mot farliga 
elektriska stötar eller antändning i händelse av elektriska apparater 
blir defekt under drift vid spänningar upp till 250 V. Men under vissa 
omständigheter, bör användare vara medvetna om att skor kan 
ge otillräckligt skydd och ytterligare bestämmelser för att skydda 
bäraren bör tas vid alla tidpunkter.
Den elektriska resistansen hos denna typ av skodon kan ändras 
väsentligt genom böjning, kontaminering eller fukt. Detta skor 
kommer inte att utföra sin avsedda funktion om de är slitna i vått 
väglag. Det är därför nödvändigt att säkerställa att produkten är 
kapabel att fullgöra sin avsedda funktion att avleda elektrostatiska 
laddningar och även ge ett visst skydd under hela sin livslängd. 
Användaren rekommenderas att upprätta en intern test för elektriskt 
motstånd och använda det med jämna och täta mellanrum.
Klassificering jag skor kan absorbera fukt om de är slitna under 
längre perioder och i fuktiga och våta förhållanden kan bli ledande.
Om skor bärs under förhållanden där sulmaterial blir förorenad, 
bör bärare alltid kontrollera de elektriska egenskaperna hos skor 
innan ett riskområdet.
Där antistatiska skor är i bruk, bör motståndet i golv vara sådan att 
den inte upphäver det skydd som ges av skor.
Vid användning, inga isolerande element, med undantag av normal 
slang, bör införas mellan den inre sulan av skodonet och bärarens fot. 
Om någon insats sätts mellan innersulan och foten, bör kombina-
tionen skor / insats kontrolleras för dess elektriska egenskaper.

inträngningsmotstånd
Den trängningsmotståndet hos detta skor har uppmätts i laborato-
rium med hjälp av en stympad spik med en diameter 4,5 mm och 
en kraft på 1100 N. Högre styrkor eller spikar med mindre diameter 
ökar risken för inträngning inträffar.
Under sådana omständigheter alternativa förebyggande åtgärder 
bör övervägas två generiska typer av penetration hållfasta insatsen 
är för närvarande tillgängliga i PPE skor. Dessa är olika typer av 
metall och de från icke-metalliska material. Båda typerna uppfyller 
minimikraven för penetrationsmotstånd av standarden märkt 
på denna skor, men var och en har olika ytterligare fördelar eller 
nackdelar, bland annat följande:
Håla Elektriska resistansen HOS denna typ av skodon kan-andrás 
väsentligt GENOM böjning, kontaminering Eller Fukt. This skor 
Kommer integre ATT utföra sin avsedda Funktion about De Ar 
slitna i Vått väglag. Det ÄR därför nödvändigt ATT säkerställa ATT 
produkten ÄR kapabel ATT fullgöra sin avsedda Funktion ATT avleda 
elektrostatiska laddningar and available ge Ett Visst Skydd enligt 
HeLa synd livslängd. Användaren rekommenderas ATT upprätta en 
intern test för elektriskt Motstånd OCH använda Det Med Jamna 
and tata mellanrum.
Klassificering Jag skor kan-absorbera Fukt about De Ar slitna 
enligt Längre Perioder and i fuktiga and vata förhållanden kan-BLI 
ledande.
OMs Skor fälten på förhållanden where sulmaterial Blir 
förorenad, Bör bärare Alltid kontrollera de Elektriska 
egenskaperna Hos skor innan Ett riskområdet.
Där antistatiska skor är I bruk, SKYDD Bör motståndet i golv Vara 
Sådan ATT den integre upphäver Det as GES AV-skor.
Vid användning, Inga isolerande element, Med undantag AV 
normal slang, Bör införas Mellan den Inre Sulan AV skodonet and 
bärarens fot. About Någon Insats sätts Mellan innersulan and foten, 
Bör kombinationen skor / Insats kontrolleras FÖR Dess-Elektriska 
egenskaper.
inträngningsmotstånd
Den trängningsmotståndet Hos This skor Har uppmätts i laboratori-
um Med Hjälp AV en stympad spik Med en diameter 4,5 mm and en 
kraft in 1100 N. Högre styrkor Eller spikar Med Mindre diameter ökar 
risken FÖR inträngning inträffar.
Enligt Sadana omständigheter alternativa förebyggande åtgärder 
Bör övervägas Två generiska Typer AV-penetrering hållfasta insatsen 
Ar under närvarande available i PPE skor. Dessa ÄR Olika Typer 
AV-metall and de from Icke-metalliska material. Bada typerna 
Uppfyller minimikraven FÖR penetrationsmotstånd AV standarden 
märkt in this skor, män var and en Har Olika ytterligare fördelar Eller 
nackdelar, intetsägande Annat följande:
Vid användning, inga isolerande element, med undantag av normal 
slang, bör införas mellan den inre sulan av skodonet och bärarens 
fot. Om någon insats sätts mellan innersulan och foten, bör kombi-
nationen skor / insats kontrolleras för dess elektriska egenskaper.  
Kemikalieresistent SKOR
Du använder skor för att skydda mot kemikalier risk. Denna produkt 
har bedömts enligt EN13832-2: 2006. Fotbeklädnaden har testats 
med olika kemikalier som anges i tabellen nedan. Skyddet har 
bedömts under laboratorieförhållanden och avser endast de 
kemikalier som ges.  Bäraren bör vara medveten om att i händelse 
av kontakt med andra kemikalier eller med fysiska påfrestningar 
(hög temperatur, nötning till exempel) det skydd som ges av skor 
kanske påverkas negativt och nödvändiga försiktighetsåtgärder 
bör vidtas.

Standard: EN 13.832-2: 2006 

 

Nivå 2: Permeation mellan 241 min och 480 min

fuktighet), är datumet för skor föråldrade i allmänhet: 10 år efter 
tillverkningsdatum för skor med ovanläder och gummisula, 5 år efter 
tillverkningsdatum för skor inklusive PU. Förpackningen försedd med 
skor på försäljningsstället är att se till att skor levereras till kunden i 
samma skick som vid transport; kartongen kan också användas för 
lagring av skodon när den inte slitage. När den inramade skor är i 
lager, bör det inte ha tunga föremål placeras ovanpå det, eftersom 
det kan leda till nedbrytning av förpackningen och eventuella 
skador på skor.
Hållbarhet
Den exakta slitage produktens livslängd beror i hög grad på hur 
och var den är sliten och vårdas. Det är därför mycket viktigt att 
du noggrant undersöka skor före användning och byt ut så snart 
det verkar vara olämpliga för slitage. Noggrann uppmärksamhet 
bör ägnas åt tillståndet hos den övre sömmar, slitage i yttersulan 
slitbanemönstret och tillståndet hos den övre / yttersulan obligation.
REPARERA
Om skor skadas, kommer det inte att fortsätta att ge den specificerade 
nivån av skydd och för att säkerställa att bäraren fortsätter att ta 
emot maximalt skydd bör skor omedelbart bytas ut. För skor försedda 
med säkerhets / skyddande tåhättor, som kan skadas vid en kollision 
eller komprimering olyckstyp, på grund av arten av locket, inte kan 
vara uppenbart. Du bör därför ersätta (och helst förstöra) dina skor 
om tån regionen har pressats hårt eller komprimerad, även om 
det verkar oskadat. 
halkskydd
I de fall då slip, kommer golvytan själv och andra (icke-skodon) 
faktorer har stor betydelse för utförandet av skor. Det kommer 
därför att vara omöjligt att göra skor resistenta att glida under alla 
förhållanden som kan påträffas i slitage. 
Detta skor har testats framgångsrikt mot EN ISO 20345: 2011 och AS / 
NZS 2210,3: 2009 för Slip Resistance. 
Glidning kan fortfarande förekomma i vissa miljöer.
Märkning på skor visar att skor är licensierad enligt PPE-
direktivet och är som följer:

Exempel på märkning Förklaring

 CE-märkning

/  BSI / SAI märke

EN ISO 20345:2011 Den europeiska normen
AS/NZS 2210.3:2009 Australien och Nya Zeeland Standard
9 (43) skodon storlek
II 05 Tillverkningsdatum
SB  Kategori av skydd
A  Ytterligare kod egendom, t.ex. anti Statisk
FW  produkt~~POS=TRUNC 

OUTSOLE halkskydd

EN ISO 20345:2011 and AS/NZS 2210.3:2009 – Halkskydd

märkning 
kod

Testa Friktionskoefficienten (EN 13287)

Framåt häl slip Framåt Platt Slip

SRA Keramiska plattor 
med SLS *

Inte mindre än0.28 Inte mindre än0.32

SRB Stålgolv med Glycerol Inte mindre 
än 0.13

Inte mindre än 0.18

SRC Keramiska plattor 
med SLS * & Steel 
golv med Glycerol

Inte mindre 
än 0.28 
Inte mindre 
än  0.13

Inte mindre än0.32 
Inte mindre än  0.18

* Vatten med 5% natriumlaurylsulfat (SLS) lösning

i
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