
TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZA

Ref.produs:78500-000
Categorie de siguranta:S3 SRC         
Mărimi 39-47         
Greutate   520 g
Forma A 
Lăţime încălţăminte 11 

FIŞA PRODUSULUI

Descrierea modelului: pantof  din  piele  nubuck  impermeabilă,  căptu ealăș

Sany-Dry®,  anti-şoc,  antistatic,  rezistent  la  alunecare,  lamelă  antiperforaţie

nemetalică  APT Plate. 

Suplimentar.  Branţ Cofra Soft fabricat din PU foarte moale şi comod, mobil,

acoperit cu acoperit cu material textil. Limba tip burduf.                                   

Utilizare recomandată: inginerie, construcţii, depozite                          

Îngrijire şi  întreţinere: Curăţaţi  după fiecare utilizare şi  uscaţi  departe de

surse directe de căldură, trataţi pielea cu produse speciale pentru încălţăminte.

Evitaţi contactul cu produse chimice agresive sau temperaturi extreme. Evitaţi

imersia completă în apă de mare, var stins sau ciment amestecat cu apă. 
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MATERIALE / ACCESORII SPECIFICAŢII TEHNICE DE SIGURANŢĂ 

 EN ISO 20344:2004 Descriere  Unit.de măsură       Rezultat      Recomandat 

Încălţăminte
completă

Faţa 

Căpt.căpută 

Carâmb 

Bombeu din aluminiu, foarte uşor, rezistent la şoc de pana 200
J şi la compresie de până la 1500 kg 

Lamelă antiperforare: material  în  mai  multe  straturi,
rezistent la tracţiune, rezistent la penetrare 

Încălţăminte  anti-statică:  talpa  inferioară  este  potrivită
pentru disiparea încărcăturii electrostatice 

Sistem de absorbţie a anergiei : poliuretan de joasă densitate
şi pe profil de călcâi 
Piele nubuck maro, rezistentă la apă
Grosime 1,6/1,8 mm

Fetru, respirabil, rezistent la abraziune, culoare gri
Grosime 1,2 mm                                               

Sany-Dry® respirabil,  rezistent  la  abraziune,  culoare
portocalie. Grosime 1,2mm 
Antistatic, PU cu dublă densitate injectat direct în faţă      
Talpa  exterioară-  maro,  densitate  mare,  rezistent  la
alunecare, abraziune şi hidrocarburi 
Strat intermediar: bej, densitate mică, comod, anti-şoc 
Coeficient de aderenţă a tălpii 

5.3.2.3
5.3.2.4.

6.2.1.5.2

6.2.2.2

6.2.4.

5.4.6

6.3.1
5.5.3

5.5.3

5.8.3
5.8.4
5.8.6.
5.8.7 
5.3.5

Rezistenţă la şoc (spaţiu liber după şoc
Rezistenţă la compresie  (spaţiu  după compresie)
 Rezistenţă la penetrare 
 Rezistentă electrică              

- în loc umed

- în loc uscat 

Absorbţia şocului 

Permeabilitate la vapori de apă 

Coeficient de permeabilitate 

Rezisten ă la  apăț

Permeabilitate la vapori de apă

Coeficient de permeabilitate

Permeabilitate la vapori de apă     

Coeficient de permeabilitate 

Rezistenţă la abraziune (volum pierdut)

Rezistenţă la îndoire (lărgirea tăieturii ) 

Rezistenţa lipiturii stratului intermediar   

Rezistenţă la hidrocarburi (variaţii de volum ) % 
SRA: ceramică+sol.detergent - supraf,.netedă 

SRA: ceramică+sol.detergent - călcâi(unghi contact 7º)

SRB: oţel+glicerol  - supraf,.netedă 

SRB: oţel+glicerol  - călcâi(unghi contact 7º)

 

 

Traducere conformă cu textul prezentat în lb.engleză               
**************************

Datele furnizate în prezenta fişă se pot modifica fără aviz prealabil din
cauza  evoluţiei  materialelor  produselor.  Toate  drepturile  rezervate
Cofra. Toate celelalte nume sunt mărci înregistrate de proprietarii lor. 
Reproducerea oricărei părţi din prezentul document necesită acordul
Cofra. 


