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- JET2 S1P SRC

Megnevezés:
PIGMENTÁLT KRUPONBŐR FÉLCIPŐ - S1P SRC
Méret:
36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
Szín:
Fekete

Leírás:
CLASSIC INDUSTRY termékcsalád. Felsőrész: pigmentált kruponbőr. Bélés: Mesh Poliamid. Talpbetét: fix –
antibakteriális latexon felül poliamid. Talp: befecskendezett - kétrétegű PU. Védő orrmerevítő és átszúrásmentes inzert: rozsdamentes acél.
Anyagösszetétel:
lásd Leírás.
Erősségek:
Átszúrás-mentes talp. Üt(őd)éseknek és zúzásnak (200 J) ellenálló orrmerevítő. Energiaelnyelő sarok.
Szénhidrogéneknek ellenálló talp. A bordázott talp ellenáll a csúszásoknak a laza talajon. Antisztatikus
védelem.
Használati útmutató:
Professzionális használatú biztonsági lábbeli. Adaptált modell kültéri (építkezés, belső szakipari munkák…)
vagy beltéri munkákhoz (nehézipar, szolgáltatások/logisztika…).
Biztonsági lábbeli S1P SRC, 1-es osztály bakancs típus: biztonsági orrmerevítővel ellátott, védelmet nyújt a
200J-val egyező energia szintű üt(őd)ésekkel és maximum 1500daN teher alatti zúzásokkal szemben.
Átszúrás-mentes talp (P). Antisztatikus lábbeli (A). Energia abszorpciós kapacitás a saroknál (E).
Csúszásoknak ellenálló talp, minden kemény típusú talajon, poliavalens használatra bent és kint (SRC).
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (FO).
Használati korlátok:
A DELTAPLUS® garancia csak a jó állapotban lévő cipőkre vonatkozik, melyeket olyan kiegészítők
hozzáadása nélkül használnak, amelyek a védelemi szintet módosíthatják. A nem megfelelő használat is
kihathat a cipő által nyújtott védelmi szintre. A megjelölt felhasználási területeken kívüli használat nem javasolt.
Kivehető talpbetéttel ellátott cipő. A próbák belehelyezett talpbetéttel kerültek elvégzésre. Ezért a cipőt
talpbetéttel együtt kell viselni. Kizárólag a Delta Plus által biztosított hasonló talpbetéttel helyettesíthető. A cipő
nem tartalmaz olyan összetevőt, mely érzékeny embereknél allergiás tüneteket válthat ki.
Tárolási útmutató:
Eredeti csomagolásban, fénytől és nedvességtől mentes helyen.
Tisztítási és karbantartási útmutató:
Minden használat után a cipőt jól szellőző helyiségben, hőforrástól távol kell tartani. A por és a föld
eltávolítására nem fémes kefét kell használni. A foltok eltávolításánál vizes rongyot és kefét kell használni,
amennyiben szükséges. Bokszolásnál átlagos termék használata javasolt.

DELTA PLUS
MAGYARORSZÁG KFT.
1097 Budapest, Illatos út 38.
www.deltaplus.eu
UPDATE : 2014.06.16.

Technikai lap
JET2S1P

- JET2 S1P SRC

Teljesítmény szintek:
Biztonsági lábbeli S1P, SRC, I osztály. Megfelel a 89/686. számú európai irányelv követelményeinek, különösen
az ergonómia, az ártalmatlanság, a kényelem, a tartósság és a hajlékonyság szempontjából, valamint az EN ISO
20344:2011 és az EN ISO 20345:2011 európai szabványoknak.

. EN ISO 20345:2011

Személyi védőeszköz. Biztonsági lábbeli.

S1P : Kiegészítő követelmények egyéni használatra
SRC : Csúszással szembeni ellenállás
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