
Használati útmutató 

Ez a munkavédelmi cipő a személyi védőfelszerelések EC Direktívája szerint lett kialakítva (Directive 

89/686/EEC) és az európai EN ISO 20345:2004 / A1 2007 szerinti követelményeknek megfelel. Az 

Intertek Labtest UK Limited által tanúsított termék (cím: Centre Court, Meridian Business Park, 
Leicester, LE19 1WD). 

Ez a munkavédelmi cipő természetes és szintetikus anyagok felhasználásával készült, amely megfelel 
az EN ISO 20345:2004 / A1 2007 minőségi és teljesítmény szabványnak. 

A munkavédelmi cipő úgy lett kialakítva, hogy minimalizálja a viselés közbeni sérülés kockázatát. 

Átlagos munkakörülmények szerinti védelemre lett kialakítva, amelyek nem haladják meg az EN ISO 
20345:2004 / A1 2007 előírás szerinti határokat. 

A munkavédelmi cipő megvédi használóját a leeső tárgyaktól a beépített kapli révén, illetve rossz 

körülmények közötti munkavégzés során megfelelő védelmet ad további veszélyek és sérülési 

lehetőségek ellen. 

Behatás elleni védelem 200 Joule-ig. 

 

Összenyomás elleni védelem 15,000 Newtonig biztosítva. 

 

További védelmi szintek a következő jelölések szerint 

 
Jelölő kód 

Behatolás védelem (1100 Newton)  

kivéve fém behatolása esetén (Max 1mm 
tű elleni védelem)  

P  

Elektromos tulajdonságok:  

Vezetőképesség (legnagyobb védelem 
100 kΩ)  

C  

Antisztatikusság (ellenálló képesség 100 
kΩ és1000 kΩ között 

A  

Elektromosan szigetelő lábbeli  I  

Rossz körülmények közötti ellenálló képesség:  

Hő elleni szigetelés   HI  

Hideg elleni szigetelés   CI  

Energia elnyelő képesség (20 Joule)  E 

Víz elleni védelem  WR  

Lábközépcsont védelem  M  

Boka védelem  AN  

Felsőrész  

Víz elleni védelem  WRU  

Vágásálló felsőrész  CR  

Talp  

Hő elleni védelem  HRO  

  

 Fontos, hogy a munkavédelmi cipőnek alkalmasnak kell lennie az előírt védelmi szint szerint. 
Ahol az előírások nem ismertek, nagyon fontos, hogy megtörténjen a szakmai konzultáció a 
felhasználó és értékesítő között a megfelelő termék kiválasztása érdekében .  
 

 A legjobb teljesítmény nyújtása érdekében fontos, hogy a megfelelő ápoló és tisztító 
anyagokat használjon. Ne használjon erős tisztító szereket.  Ahol a lábbeli nedves 



körülményeknek van kitéve, ott a használat után hagyjuk megszáradni természetesen hűvös, 
száraz helyen. Ne használjon mesterséges szárítást, mivel ez ronthatja a felsőrész minőségét. 
Amikor a tárolás normál körülmények (szobahőmérséklet és relatíve alacsony páratartalom), 
az avulás időpontja egy lábbeli esetén általában:  

- 10 évvel a gyártás után bőr felsőrész és gumitalp esetén 
- 3 évvel a gyártás után PU anyagrész esetén  
 

 Ez a munkavédelmi cipő sikeresen tesztelve lett EN ISO 20345:2004 / A1 2007 szabvány 5.3.5 
kikötése szerint csúszási ellenállásra a következő szabványok szerint:   
 
 Csúszási ellenállás szerinti védelem Jelölő kód  

Kerámia burkolólap szódium lauryl szulfáttal  SRA  

Acél glicerinnel  SRB  

Kerámia burkolólap szódium lauryl szulfáttal és acél  glicerinnel SRC 

 

 Elektromosan ellenálló cipőket a gyártó EN ISO 20345: 2004 / A1 2007 tájékoztató szerint 

szállítja, amely felvázolja lábbelik használatának céljait, megköveteli, hogy rendszeresen 

tesztelés alatt legyenek a használat során, annak érdekében, hogy a lábbeli belül maradjon az 

egyedi ellenállási szinteken. A cipőt tisztán kell tartani, és szennyeződéstől mentesen kell a 

talpat tartani a megfelelő kontakthoz a padló és a talp között. A padló legyen egy elektromosan 

ellenálló, hogy megfelelő szinten biztosítása lábbeli felgyűlt statikus elektromosságának 

elvezetését a földre. 

 

 Ha a lábbeli megfelelően van tárolva, megfelelően van tisztítva és korrekt munkakörülmények 
között van használva, akkor a cipő egy kellemes élményt ad a munkavégzéshez hibák nélkül, 
illetve a varrások roncsolódása nélkül. A megfelelő termék választás és viselet függ a cipő 
típusától, a környezeti hatásoktól és a külső behatásoktól.  

 

 A jelölések a cipőn megmutatják, hogy a cipő PPE direktívák szerint lett kialakítva és mely 
szabványokat követi:  

 
 

Jelölések  Magyarázat  

Firm  Gyártó  

CE  CE jelölés   

EN ISO 20345:2004  Európai szabvány jelölése  

9 (43)  Cipő mérete  

05/2008  Gyártás időpontja   

SB  Védelmi kategória   

A  További védelmi jelölések (pl. antisztatikus)  

GR1  Csoport azonosítása   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



Kategória  Típus (*I) és (**II)  További követelmények  

SB  I  II  Alap biztonsági követelmények  

S1  I  Használat zárt térben  
Antisztatikus tulajdonságok 

Energia elnyelés  

S2  I  Mint az S1, i l letve még:  
Víz behatolás és elnyelés elleni védelem  
Építőipar  

S3  I  Mint az S2, i l letve még: Behatolás elleni 
védelem   

S4  II  Antisztatikus tulajdonságok 

Energia elnyelés   
S5  II  Mint az S4, i l letve még:  

Behatolások elleni védelem  

*Az I-es típusok bőrből és egyéb anyagokból készültek, beleértve teljes gumi és teljes polymeric anyagú 
termékeket  

** A II-es típusok teljesen gumiból és teljes polymeric anyagból készültek 

 
 Ha a védőcipő tönkremegy, nem tudja tovább nyújtani a biztosított védelmi szintet, így azonnal 

helyettesíteni kell.  

 A csomagolás biztosítja a gyártástól az eladásig a megfelelő védelmet a termék számára; a karton 

használaton kívül megvédi a terméket. Ha a termék tárolás alatt van a dobozában, nem terhelhető 
például más tárgyak rápakolásával, mivel így a doboz megsérül, valamint azzal együtt esetlegesen a 
termék is.  

 

Antisztatikus lábbeli 
Antisztatikus lábbelit kell használni, ha szükséges, hogy minimálisra csökkentsék a felgyűlt 
elektrosztatikus feltöltődést, elkerülve ezzel annak kockázatát, hogy szikragyújtás keletkezzen, vagy az 
áramütés veszélyének kockázata fennáll. Meg kell jegyezni azonban, hogy antisztatikus l ábbelit nem 
megfelelő védelmi biztosítás esetén áramütés ellen be kell vezetni egy ellenállást a láb és a padló 
között. Ha az áramütés kockázata nem teljesen kiküszöbölhető, további intézkedéseket kell alkalmazni 
a kockázat elkerülésére. Ezek az intézkedések, valamint a további vizsgálatok elvégzése egy rutin teszt 
része a baleset-megelőzési programban a munkahelyen. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy az antisztatikus célból a kisülési úton keresztül egy termék általában 
elektromos ellenállása kisebb, mint 1000 MΩ, bármikor egész hasznos élettartamára. A 100 kΩ-os 
érték az alsó határt jelenti a termék ellenállásában, amikor új, annak érdekében, hogy némi korlátozott 
védelmet nyújtson a veszélyes áramütés ellen, ha feszültségen üzemelő eszközök 250 V-n működnek. 
Azonban, bizonyos feltételek mellett, a felhasználók tisztában kell lenniük azzal, hogy a lábbelik 
adhatnak kellő védelmet és kiegészítő rendelkezéseket, hogy megvédje a viselőjét minden alkalommal.  
Az elektromos ellenállás az ilyen típusú lábbelik is jelentősen megváltozott sínt, szennyeződés vagy 
nedvesség. Ez lábbeli nem rendeltetésszerű használatra alkalmasak, ha kopott nedves körülmények 
között használják. Ezért biztosítani kell, hogy a termék képes legyen teljesíteni a tervezett funkcióját, 
például az elnyelő elektrosztatikus feltöltődést, és azt is, hogy valamiféleképpen védelmet adjon a 
teljes élettartama alatt. A felhasználó ajánlatos létrehozni egy házon belüli vizsgálatot az elektromos 
ellenállásra és használja azt a rendszeres és gyakori időközönként. 
A lábbeli felszívja a nedvességet, ha kopott, így nedves körülmények között vezetővé válik. 
Amennyiben a lábbeli viselése olyan körülmények között történik, ahol a talp anyaga szennyezett lesz, 
a viselőnek mindig ellenőrizze a lábbeli elektromos tulajdonságait, mielőtt belépnek egy veszélyes 
területre. 
Ahol antisztatikus lábbeli van használatban, az ellenállásnak a padlóban olyannak kellene lennie, hogy 
nem érvényteleníti azt a védelmet, amely a lábbeli vonatkozik. 
 


