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Popis:
 Tato bezpečnostní obuv je určena pro profesionální použití pro 
práci s řetězovou pilou. Žádná ochranná pomůcka však nemůže 
zajistit 100% ochranu proti pořezání, ale poskytuje pouze určitý 
stupeň ochrany.

Existují 4 třídy obuvi, dle stupně ochrany proti pořezu motorovou 
pilou. Tato obuv patří do třídy 2. Má ochrannou plochu, která je 
vyrobena z materiálu odolného proti proříznutí motorovou pilou
o maximální rychlosti 24 m/s.
Odpovídá požadavkům EN ISO 17249 - bezpečnostní obuv odolná 
proti pořezání motorovou pilou,  EN ISO 20345 - S3, A, E, P, CL, WR,  
FO, HRO, SRA:
 
S3 - základní požadavky plus uzavřená oblast paty, antistatické požadavky 
a absorbce energie v oblasti paty, odolnost svršku proti průniku a absorbci 
vody, protivpichová planžeta
P – Odolnost proti propichu
E – Absorbce energie v oblasti paty
A – Antistatické vlastnosti
CL – Izolace proti chladu
WR - Odolnost vůči vodě
WRU – Odolnost svršku proti průniku a absorbci vody
FO – Odolnost proti olejům a pohonným hmotám
HRO - Odolnost podešve vůči kontaktnímu teplu
SRA - Odolnost proti uklouznutí na dlaždicích se saponátem

 

Informace pro uživatele

Návod na údržbu a životnost: 
Obuv má být čištěna měkkým kartáčem a vodou.
Nikdy nepoužívejte chemické produkty jako např. 
alkohol, petrolej ani jiná chemická čistidla. 
Dojde-li k namočení, nedávejte obuv k blízkosti 
tepelných zdrojů, nevysušujte fénem, apod.
Boty musí proschnout svévolně při pokojové 
teplotě, dovnitř boty vložte napínák nebo botu 
vypolstrujte novinovým papírem.
Useň není neomezeně odolná proti vlhkosti 
z vnější (sníh, voda) a vnitřní strany (pot). 
Použitím vhodné impregnace zabráníte průniku 
vlhkosti do obuvi a nečistot do struktury 
materiálu a výrazně tak prodloužíte životnost. 
Doporučujeme použití impregnace ve formě 
krému nebo spreje.

Vzhledem k různým faktorům (teplota, vlhkost 
apod.) a různému stupni používání, není možno 
jednoznačně určit životnost obuvi.

Skladování: 
Obuv skladujte v na suchém, větraném místě, mimo 
přímý zdroj slunečního nebo tepelného záření. 

Upozornění ! 
  Tato obuv se nemůže opravovat ani žádným   
  způsobem upravovat.  V případě poškození
  motorovou pilou je nutné ji vyměnit.
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Použití: 
Obuv pořádně zašněrujte, aby noha byla v obuvi pevná. 
Ochranné protiřezné kalhoty mají viset přes obuv (vlákna odolná řezu jsou vtažena do řetězu a absorbují točivou energii, 
čímž zpomalí rychlost řetězu).


