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HOWLITE
Karta techniczna

Ref. 9HOWL04

Specjalnego przeznaczenia Niskie

Niskie buty

Obuwie ochronne HOWLITE to model wsuwany z oddychającej mikrofibry PU,
wyłożony oddychającą siateczką dla optymalnego komfortu użytkowania przez
cały dzień. To obuwie ochronne gwarantuje bezpieczeństwo stopy dzięki
metalowej osłonie palców z przodu.
Wyposażony w antypoślizgową podeszwę, która pochłania energię przez obcas,
model ten zapewnia użytkownikowi dużą stabilność.

Opis

Sektory

Przetwórstwo spożywcze

Władze regionalne/publiczne
(utrzymanie, tereny otwarte, zbiórka
odpadów....)

Budownictwo - prace wykończeniowe

Transport (z wyłączeniem produkcji) i
logistyka

* Łatwe zakładanie i zdejmowanie.
* Osłona ochronna
* Zaokrąglony obcas zapewniający
bardziej wygodne prowadzenie pojazdów.

Zalety

Opakowanie zakupowe

Ref. Rozmiar Karton

9HOWL04035 35 6

9HOWL04036 36 6

9HOWL04037 37 6

9HOWL04038 38 6

9HOWL04039 39 6

9HOWL04040 40 6

9HOWL04041 41 6

9HOWL04042 42 6

9HOWL04043 43 6

9HOWL04044 44 6

9HOWL04045 45 6

9HOWL04046 46 6

9HOWL04047 47 6
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Pieczęć sprzedawcy
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Podeszwa antypoślizgowa na posadzce ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem
mydła lub gliceryną

SRC

S2 Wymagania podstawowe: odporność na uderzenia 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów +
zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na
paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + Śródpodeszwa odporna na
przebicie / Odporna na nacisk 1 100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i
wchłanianie wody

Obuwie ochronne

S2

EN ISO 20345:2011

EPI CAT. II

Normy

Główna konstrukcja  Wtryskiwany
Wyściółka  Oddychająca siatka 3D

osłona na palce  Stal
Śródpodeszwa  PU

Podeszwa wewnętrzna  Demontowalna, tekstylna i piankowa

Górny  Mikrofibra

Podeszwa zewnętrzna  PU

Kolor  Biały
Kolor 2  Szary

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje prania
Regularnie czyścić obuwie za pomocą szczotek, szmatek do czyszczenia, częstotliwość czyszczenia powinna być określona w
zależności od stanowiska pracy oraz przeprowadzać okresową impregnację cholewek z użyciem odpowiedniego nabłyszczacza
zawierającego tłuszcz, wosk, silikon itp.

Instrukcje użytkowania
Buty te mogą zapewniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i dobrze przechowywane. Przed użyciem
należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przymierzyć je. Zaleca się wybranie modelu najbardziej
odpowiedniego dla specyficznych wymagań Twojego miejsca pracy.
Instrukcja przechowywania
Nieużywane obuwie należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Czas wpływa na wszystkie materiały i nawet jeśli
użyto tylko surowców pierwszej klasy, nie zaleca się przechowywania butów dłużej niż 3 lata.

Właściwości techniczne

Ref. 9HOWL04HOWLITE


