
ASTM F2413-11    САЩ Стандарт за защитни обувки

Възможности и ограничения при употреба
Това обувки са произведени от изкуствени и естествени 
материали, които отговарят на съответните раздели на EN 
ISO 20345:2011, ASTM F2413-17 и AS / NZS 2210.3: 2009 за 
изпълнение и качество. Важно е, че избраните обувки, трябва 
да са подходящи за изискваната защита и околната среда, в 
която се носят. 
Когато средата за носене не е известна, много е важно да 
се консултирате с продавача, за да се гарантира, когато е 
възможно, да се осигурят правилните обувки. 
Предпазните обувки са предназначени да намалят риска от 
увреждане, което може да бъде причинено на потребителя по 
време на употреба. Предназначени да се използват в безопасна 
работна среда и няма напълно да предотвратят нараняване в 
случай на инцидент, който надхвърля границите на изпитване на 
EN ISO 20345:2011, ASTM F2413-11 и AS / NZS 2210.3: 2009. 
ОБУВАНЕ И РАЗМЕР
За да се обуе и събуе продукта, винаги напълно откопчайте 
системите за закопчаване. Носете обувки с подходящ размер. 
Обувки, които са или прекалено хлабави или прекалено стегнати 
ще ограничат движението и няма да осигурят оптимално ниво 
на защита. Размерът на продукта е маркиран върху него.
СЪВМЕСТИМОСТ
За оптимизиране на защита, в някои случаи може да е 
необходимо да се използват обувки с допълнителен PPE като 
защитни панталони или гети. В този случай, преди изпълнението 
на дейността, свързана с риска, консултирайте се с вашия 
доставчик, за да се гарантира, че всички защитни продукти са 
съвместими и подходящи за вашия случай. 
Обувките предпазват пръстите на ползвателя срещу риск от 
нараняване от падащи предмети и смачкване при носене в 
промишлени и търговски среди, където потенциални опасности 
се случват със следната допълнителна защита, където е 
приложимо.
защита на въздействието е 200 джаула. 
защита от удар 15000 нютона.
може да бъде предоставена допълнителна защита, и 
се идентифицира върху продукта чрез маркиране му, 
както следва:
Маркиране код
устойчивост на проникване (1100 нютона) P
Електрически свойства:
Водещ (максимална устойчивост 100 kΩ)          C
Антистатичност (устойчивост гама от 100 kΩ до 1000 MΩ)   A
изолация I
Устойчивост на враждебни среди:
Изолация срещу студ  CI
Изолация срещу топлина         HI
Поглъщане на енергия в областта на петата (20 джаула)  E
Водоустойчивост              WR 
Защита на Метатарсталната кост     M/Mt
Защита на глезена             AN
Водоустойчив горен слой   WRU
Устойчив на срязване отгоре CR 
Устойчиво на топлина ходило (300 ° С) HRO
Устойчивост на мазут                        FO
Тематичен Тест за издръжливост
ПОЧИСТВАНЕ
За да се осигури най-доброто обслужване и износване на обувки, 
важно е обувките да се почистват и да се обработват с почистващ 
продукт. Не използвайте разяждащи почистващи препарати. 
Когато обувките се подлагат на мокри условия, след употребата 
трябва да се оставят да изсъхне естествено, на хладно и сухо 
място, а не да бъде насила изсушени, тъй като това може да 
доведе до влошаване на горния материал.
СЪХРАНЕНИЕ
При съхранение при нормални условия (температура и 

BG ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този продукт. Вие също трябва да се 
консултирате с вашия отговорник по безопасност или пряк ръководител по отношение на подходяща защита на 
обувки за вашата конкретна работна ситуация. Съхранявайте тези инструкции внимателно, така че да може да 
се консултирате с тях по всяко време.

За подробна информация относно съответните 
стандарти вижте етикета на продукта. Използват 
се само стандарти и икони, които се показват 
както на продукта, така и на потребителската 
информация по-долу. Всички тези продукти 
отговарят на изискванията на Регламент 
(ЕU 2016/425).

Сертифициран от: AS / NZS 2210.3: 2009 е 
австралийския и новозеландски стандарт за 
професионални предпазни обувки.

Категории на защитни обувки:

категория Тип (* I) и 
(** II)

Допълнителни изисквания

SB I                II Базисни защитни обувки

S1 I Затворена област на петата 
Антистатични свойства 
Поглъщане на енергия в областта 
на петата

S2 I Както S1 плюс 
проникване на вода и абсорбция 
на вода

S3 I Както S2 плюс 
устойчивост на проникване

S4 Il Анти-статични свойства. 
Устойчивост на мазут 
Поглъщане на енергия в областта 
на петтаа 
Затворена област на петата.

S5 Il Като S4 плюс 
устойчивост на проникване 
Пластово ходило

* Обувки тип I е направена от кожа и други материали с изключение на 

изцяло каучукови или изцяло полимерни обувки 
** Тип II Изцяло гумени (т.е. изцяло вулканизиран) или изцяло 
полимерни (т.е. изцяло монолитен) обувки

Стелки
Обувките се доставя с подвижни стелки. Моля, обърнете 
внимание че тестването се извършва с поставена на място 
стелка. Обувките трябва да се използва само когато стелката е на 
място. Стелката се заменя само със сравнима стелка.
Антистатични Обувки
Антистатични обувки трябва да се използват, ако е необходимо, 
за да се минимизира електростатично натрупване от разсейване 
на електростатични заряди, като по този начин се избягва рискът 
от искрово запалване, например запалителни вещества и пари, 
и при риск от токов удар от електрически апарати или живи 
части има не са били напълно отстранени.
Трябва да се отбележи, обаче, че антистатични обувки не 
може да гарантират адекватна защита срещу токов удар, тъй 
като въвежда само една резистентност между стъпалото 
и пода. Ако рискът от електрически удар, не е напълно 
елиминирано, допълнителни мерки, за да се избегне този 
риск, са от съществено значение. Тези мерки, както и на 
допълнителни изпитвания, посочени по-долу трябва да е 
рутинна част от програмата за предотвратяване на злополуки 
на работното място.
Опитът е показал, че за антистатични цели, пътя за 
освобождаване от отговорност чрез продукт, обикновено трябва 
да има електрическо съпротивление на по-малко от 1000 MΩ по 
всяко време през неговия полезен живот. Стойност от 100 kΩ е 
определена като най-ниската граница на резистентност на даден 
продукт, когато е нов, с цел да се гарантира известна ограничена 
защита срещу опасен токов удар или запалване в случай на 
дефектиране на електрически апарати, когато се работи при 
напрежение до 250 V. Въпреки това, при определени условия, 
потребителите трябва да са наясно, че обувките, могат да дадат 
неадекватна защита и допълнителни разпоредби за защита 
трябва да се приемат по всяко време на ползвателя.
Електрическото съпротивление на този тип обувки може да 
се променя значително от огъване, замърсяване и влага. Тези 
обувки няма да изпълняват своята функция по предназначение, 
ако се носят в мокри условия. Следователно е необходимо да 
се гарантира, че продуктът е в състояние да изпълнява своята 
проектирана функция на разсейване на електростатични 
заряди и също да даде някаква защита по време на целия му 
живот. На потребителя се препоръчва да се създаде тест за 
електрическо съпротивление, който се провежда на редовни 
и чести интервали.
Класификация I обувки може да абсорбира влагата, ако се носи в 
продължение на дълги периоди от време и във влажни и мокри 
условия. В този случай, обувката може да стане проводяща.
Ако обувката се носи в условия, в които материалът на ходилото 
се замърси, в този случай, потребителите винаги трябва да 
проверяват електрическите свойства на обувката, преди да 
навлезат в опасната област.
Там, където се налага употребата на антистатични обувки, 
устойчивостта на настилката трябва да бъде такава, че да не се 
обезсили защитата, осигурена от обувките.
При употреба на не-изолационни елементи, с изключение на 
обикновени чорапи, които се поставят между вътрешнатачаст на 
ходилото на обувката и стъпалото на носещия, то комбинацията 
обувки / вложката трябва да бъдат проверени за своите 
електрически свойства.

ПРОНИКВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ
Устойчивост на проникване на тези обувки е измерена в 
лаборатория с нормален пиронс диаметър 4,5 мм и сила от 1100 
N. По-високи сили или пирони с по-малък диаметър ще увеличат 
риска от проникване.
При тези обстоятелства следва да се разглеждат алтернативни 
превантивни мерки. В момента са налични два основни вида 
устойчиви на проникване вложки в обувки PPE. Това са видовете 
с метални и тези с неметални материали. И двата вида отговарят 
на минималните изисквания за устойчивост на проникване 
на стандарта, който е маркиран на тези обувки, но всеки 
има различни допълнителни предимства или недостатъци, 
включително следното:
Метал: по-малко засегнати от формата на остър предмет 
/ опасност (т.е. диаметър, геометрия, острота), но поради 
ограничения при технологията на Шиене не обхваща цялата 
долната част на ходилото.
Неметални: може да са по-леки, по-гъвкави и да се осигури 
по-голяма зона на покритие в сравнение с металните, но 
съпротивлението на проникване може да варира повече в 
зависимост от формата на остър предмет / опасността (т.е. 
диаметър, геометрия, острота).

ПРОВОДИМОСТ НА ОБУВКИТЕ
Електропроводими обувки трябва да се използват, ако е 
необходимо, да се минимизират електростатични заряди в 
най-кратки срокове, например при работа с взривни вещества. 
Електропроводими обувки не трябва да се използват, ако рискът 
от токов удар не е напълно елиминиран. С цел да се гарантира, 
че тази обувки е проводима, е била определена горна граница 
на резистентност на 100 kΩ.
По време на употреба на ЕSD обувкиte, изработени от 
изолационен материал характеристиките могат да се променят 
значително, поради огъване или замърсяване. Важно е да се 
гарантира, че продуктът е в състояние да изпълнява своята 
проектирана функция на разсейване на електростатични заряди 
по време на целия си живот. Когато е необходимо, затова се 
препоръчва на потребителите да се създаде вътрешен тест 
за електрическо съпротивление и да се провежда на редовни 
интервали.
Този тест и тези, посочени по-долу трябва да са рутинна 
част от програмата за предотвратяване на злополуки на 
работното място.
Ако обувката се носи в условия, в които материала на 
ходилата става замърсен с вещества, които могат да увеличат 
електрическото съпротивление на обувката, Ползвателите 
винаги трябва да проверяват електрическите свойства на 
обувките си преди да навлезат в опасната област.
Средата, в която се използват ESD обувки, то устойчивостта 
на настилката трябва да бъде такава, че да не се обезсили 
защитата, осигурена от обувката.
При употреба в комбинация с не изолационни елементи, с 
изключение на нормалнен чорап, т.е., ако се поставя вложка 
или стелка между вътрешната част на ходилото и външната, то 
тази комбинация обувки / вложка трябва да бъде проверена за 
своите електрически свойства. 
 
ХИМИКО- УСТОЙЧИВИ ОБУВКИ
Вие използвате Обувки за защита срещу риск от химикали. Този 
продукт е оценен според EN13832-2: 2006. Обувките са тествани 
с различни химикали, дадени в таблицата по-долу. Защитата 
е била оценена при лабораторни условия и се отнася само до 
химикалите, предоставени в таблицата.  Ползвателя трябва да е 
наясно, че в случай на контакт с други химикали или с физически 
натоварвания (висока температура, абразионни например) 
защитата, предоставена от обувките, може неблагоприятно 
да бъдат засегнати и трябва да се вземат необходимите 
предпазни мерки.

Стандарт: EN 13832-2: 2006 

Химическа: Натрий
Хидрооксид
30% -ен разтвор 
D=1.33) (K) 

Амоняк
Решение
(25±1)% (O)

Оцетна 
киселина
(99±1)%  
(N)

CAS 

No:  Ниво на 
Изпълнение:  

2  2 2

Ниво 2: Проникването между 241 мин и 480 мин

Изтеглете декларация за съответствие 
@ www.portwest.com/declarations

 

относителна влажност), времето за остаряване на обувки 
обикновено е: 10 години след датата на производство на 
обувки с горна кожа и гумена подметка, 5 години след датата 
на производството на обувки, включващи PU. Опаковката е 
предвидено да се продава с обувките, за да се гарантира, че 
обувката е доставена на клиента в същото състояние, както 
когато изпратени; картонената кутия може да се използва за 
съхранение на обувката, когато не се носи. Когато обувката се 
съхранява, не трябва да има тежки предмети върху кутиите, 
тъй като това може да причини повреда на опаковката му и е 
възможно увреждане на обувката.
Период на износване
Точното време за износване на продукта в голяма степен ще 
зависи от това как и къде той се носи и обгрижва. Ето защо 
е много важно внимателно да се разгледат обувките преди 
употреба и да се заменят веднага ако се окаже, че са негодни. 
Особено внимание следва да се обърне на състоянието на горния 
шев, шарката на протектора на подметката и състоянието на 
свързването на саята с ходилото.
РЕМОНТ
Ако обувката се повреди, тя няма да продължи да дава 
определено ниво на защита и да гарантира, че ползвателят 
продължава да получава максимална защита, обувката трябва 
незабавно да бъде заменен. За обувки, оборудвани с предпазни 
/ защитни бомбета, които могат да бъдат повредени по време на 
инцидент тип въздействие или компресия, поради естеството на 
бомбето, може да не е лесно да се разбере. Поради това трябва 
да се замени (и за предпочитане да унищожи) обувките си, ако 
района на палеца е бил изложен на влияние и особено ако се 
окаже повредена. 
УСТОЙЧИВОСТ НА ХЛЪЗГАНЕ
Във всеки случай, свързан с приплъзване, повърхността 
на пода и други (не-обувки) фактори ще имат определено 
влияние върху това свойство обувката. Поради това ще бъде 
невъзможно да се направят обувки, устойчиви на приплъзване 
при всякакви условия. 
Това обувки е била успешно тествана по EN ISO 20345: 2011 и AS / 
NZS 2210.3: 2009 за устойчивостта на хлъзгане. 
Приплъзване все още може да се случи в някои среди.
Маркиране на обувки, означава, че обувката е 
лицензирана съгласно Директивата за ЛПС и е както 
следва:
Примери за маркировки Обяснение

 CE маркировка

/  BSI / SAI марка
EN ISO 20345:2011 Европейски норми
AS/NZS 2210.3:2009 Австралийски и Новозеландски 
стандарт
ASTM F2413-11 САЩ Стандарт за защитни обувки
9 (43) размер обувки
II 05 Дата на производство
SB  Категория на защита
A  Допълнителен код, например 
Антистатично
FW  Идентификация на продукта

Подметка, устойчива на хлъзгане,

EN ISO 20345:2011 and AS/NZS 2210.3:2009 – устойчивостта 
на хлъзгане,
Маркиране 
код

Тест Коефициент на триене (EN 13287)

Приплъзване 
в областта на 
петата

Приплъзване на 
плоската част на 
Ходилото

SRA Керамични 
пластове с SLS *

Не по-малко 
от0.28

Не по-малко от0.32

SRB Стоманена пластина 
с глицерол

Не по-малко 
от 0.13

Не по-малко от 0.18

SRC Керамичен слой с 
SLS * & Стоманена 
пластина с 
глицерол

Не по-малко 
от 0.28 
Не по-малко 
от  0.13

Не по-малко от0.32 
Не по-малко 
от  0.18

* Вода с 5% разтвор на натриев сулфат лаурил (SLS)
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