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ASTM F2413-11    USA szabvány a védőcipőkre

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK
A védőlábbeli gyártása során természetes és mesterséges 
anyagok is felhasználásra kerültek, amelyek teljesítmény és 
minőség szempontjából megfelelnek az EN ISO 20345:2011, ASTM 
F2413-17 és az AS/NZS 2210.3:2009 szabványnak. Fontos, hogy 
úgy válasszuk ki a védőlábbelit, hogy az megfelelő védelmet és 
kopásállóságot biztosítson az adott munkakörnyezetben. 
Amennyiben a munkakörnyezet nem ismert, ez eladó konzultáljon 
a vásárlóval, hogy a lehető legmegfelelőbb lábbelit tudja ajánlani. 
A védőlábbeli célja, hogy minimálisra csökkentse a sérülés 
veszélyét. Úgy tervezték, hogy biztonságos munkakörnyezetben 
használják, nem nyújt védelmet az EN ISO 20345:2011, ASTM 
F2413-11 és AS/NZS 2210.3:2009 szabvány vizsgálati keretein 
kívüli sérülések esetén. 
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEZÉS
Le- és felvételnél mindig fűzze vagy nyissa ki teljesen a fűzőt 
vagy a rögzítést. Csak megfelelő méretű lábbelit viseljen. Ha 
a védőlábbeli túl szoros vagy laza nem nyújt optimális szintű 
védelmet. A méret jelölve van a terméken.
KOMPATIBILITÁS
Az optimáis védelem elérése érdekében, bizonyos esetekben 
szükség lehet további egyéni védőeszköz használatára (pl. 
védőnadrág). Ebben az esetben a munka megkezdése előtt 
konzultáljon munkavédelmi felelősével és beszállítójával, hogy a 
kiegészítő védőeszközök kompatibilisek-e a termékkel. 
A védőlábbeli védelmet biztosít leeső tárgyak ellen, illetve ezen 
felül külön megjelölt esetekben veszélyes munkakörülmények 
között.
Megvéd a 200 J energiájú zuhanó, leeső tárgyak ellen. 
15,000 Newton nyomás elleni védelmet biztosít.
További védelmi képességek jelölései:
Jelölő kód
Talpátszúrás elleni védelem (1100 Newton) P
Elektromos tulajdonságok:
Vezetőképes lábbeli (maximum ellenállás 100 kΩ)          
C
Antisztatikus lábbeli (ellenállás tartomány 100 kΩ-tól 1000 
MΩ-ig)    A
Elektromosan szigetelő lábbeli I
Kedvezőtlen környezettel szembeni ellenállás:
A talpi rész hideggel szembeni szigetelése  CI
A talpi rész meleggel szembeni szigetelése         HI
A sarok energiafelvétele (20 Joule)   E
Egész lábbeli vízállóság              WR 
Lábközépvédelem     M/Mt
Bokavédelem             AN
Felsőrész vízáteresztés és vízfelvétel   WRU
Felsőrész vágással szembeni ellenállás CR 
Hőálló talp (300°C) HRO
Gázolajjal szemben ellenálló talp                        FO
Menet szilárdsági vizsgálat

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Kérjük olvassa el figyelmesen a következő utasításokat mielőtt használni kezdené a terméket. Kérjük konzultáljon 
munkavédelmi felelősével, hogy a lábbeli megfelelő védelmet nyújt-e az ön speciális munkakörülményeihez. Őrizze 
meg ezt az utasítást a későbbi hivatkozás céljára.

A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes 
információkat a termék címkéjén találja. 
Kizárólag a terméken és az alábbi használati 
információkban egyaránt szereplő szabványok 
és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek 
megfelelnek az EU 2016/425 rendelet 
követelményeinek.

Minősítő intézetek: AS/NZS 2210.3:2009 ausztrál 
és új-zélandi védőlábbeli szabványok.

A védőlábbelik kategóriái:

Kategória Típus (*I) és 
(**II)

További követelmények

SB I                II Alapvető biztonsági lábbeli

S1 I Zárt sarokrész 
Antisztatikus tulajdonságok 
Energiaelnyelő sarok

S2 I S1 továbbá 
Nedvességfelszívódás elleni védelem és 
vízgőz áteresztőképesség

S3 I S2 továbbá 
Talpátszúrás elleni védelem

S4 Il Antisztatikus tulajdonságok 
Gázolajjal szembeni ellenállás 
Energiaelnyelő sarok 
Zárt sarokrész

S5 Il S4 továbbá 
Talpátszúrás elleni védelem 
Mintázott járótalp

*Type I lábbeli bőrből és egyéb anyagokból készült, kivéve gumi és 

polimer lábbelik 
* Type II gumi (teljesen vulkanizált) vagy polimer (teljesen öntött) lábbelik

TALPBETÉT
A lábbeli talpbetéttel van ellátva. A minősítéseket talpbetéttel 
együtt végezték. A lábbeli csak a talpbetéttel együtt nyújt 
megfelelő védelmet. Ne távolítsa el azt és szükség esetén 
kizárólag megfelelő cseretalpbetétet használjon.

ANTISZTATIKUS LÁBBELIK
Ha szükséges, használjon antisztatikus lábbelit, hogy az elektro-
sztatikus töltések leadásával a feltöltődést minimalizálja, ilyen 
módon elkerülve a szikra által előidézhető gyulladás veszélyét ill. 
az elektromos készülékek kisülését.
Meg kell jegyezni, hogy az antisztatikus lábbeli nem garantálja a 
megfelelő védelmet áramütés ellen, mivel csak a láb és a padló 
közötti ellenállást biztosítja. Ha az elektromos áramütés veszélye 
még továbbra is fennáll, azonnali intézkedéseket kell tenni annak 
megszüntetésére. Ezek a vizsgálatok ill. intézkedések a munkahely 
balesetmegelőzési programjának rutin része kell hogy legyen.
A feltöltődésgátlás szempontjából a tapasztalat szerint a 
termék teljes élettartama alatt a terméken átmenő kisülési 
áramkör villamos ellenállása 1000 MΩ-nál kisebb legyen. Új 
termék esetében a 
villamos ellenállás alsó határa 100 KΩ azért, hogy a termék 
korlátozott védelmet nyújtson áramütés vagy gyulladás ellen 
akkor, ha valamely 
250 V feszültségig működő villamos berendezés meghibásodik. 
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy bizonyos 
körülmények között az antisztatikus lábbeli nem nyújthat 
kielégítő védelmet és a viselőnek egész idő alatt kiegészítő 
intézkedéseket kell 
tennie a védelem érdekében.
A lábbeli elektromos ellenállását nagymértékben befolyásolhatja 
hajlítás, szennyeződés vagy páratartalom. A lábbeli nedves 
körülmények között nem nyújt megfelelő védelmet. Ajánlatos 
házon belüli, rendszeres elektromos ellenállás vizsgálat.
Az I-es besorolású lábbelik, tartós használat során felszívhatják 
a nedvességet. Nedves körülmények között vezetőképessé 
válhatnak.
Ha a lábbelit olyan körülmények között használják, ahol szenny-
eződhet a talpa, a veszélyes zónába való lépés előtt ellenőrizni kell 
a cipő elektromos tulajdonságait.
Ahol az antisztatikus lábbelit alkalmazzuk, ott a padló villamos 
ellenállása olyan legyen, hogy az ne csökkenthesse a lábbeli által 
biztosított védelmet.
A viselés során ne helyezzünk semmilyen szigetelő elemet a 
viselő lába és a lábbeli belső talpi része közé. Ha a viselő lába és a 
lábbeli belső talpi része közé bármilyen betétet helyezünk, akkor 

ellenőrizzük a lábbelibetét kombináció villamos tulajdonságait.

TALPÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM
A lábbeli talpátszúrás elleni védelmét egy 4,5 mm átmérőjű 
csonkított szeggel, 1100 N erővel tesztelték. Nagyobb erő vagy 
kisebb átmérőjű szeg növeli a kockázatot, előfordulhat átszúrás.
A talpátszúrás elleni védelem esetében két típus áll rendelkezésre. 
A fémes és nem fémes változat. Mindkét típus megfelel a 
minimális követelményeknek, mindegyiknek van előnyös és 
hátrányos tulajdonsága.
Fém: kevésbé érinti a tárgy hegyessége (átmérő, élesség), de a 
kialakítás miatt nem nyújt teljes védelmet a talp teljes részén.
Fémmentes: könnyebb, rugalmasabb és jobb takarást biztosít a 
fémhez képest, de az átszúrás elleni ellenállás mértéke változhat a 
tárgy élessége vagy átmérője által.

VEZETŐKÉPES LÁBBELI
Elektromosan vezetőképes lábbelit kell használni, ha ez 
szükséges, hogy minimalizálja az elektromos feltöltődést a lehető 
legrövidebb idő alatt, például ha robbanó anyagokkal dolgozik. 
Nem szabad használni elektromosan vezetőképes lábbelit, 
ha felmerül az áramütés veszélye. Ahhoz, hogy egy lábbeli 
vezetőképes legyen, új állapotban az ellenállás felső határa 100 
kΩ kell hogy legyen.
A lábbeli elektromos ellenállását biztosító vezető anyag teljesít-
ményét nagymértékben befolyásolhatja hajlítás, szennyeződés 
vagy páratartalom. Ajánlatos házon belüli, rendszeres elektromos 
ellenállás vizsgálat.
Ezek a vizsgálatok ill. intézkedések a munkahely balesetmegelőzé-
si programjának rutin része kell hogy legyen.
Ha a lábbelit olyan körülmények között használják, ahol szenny-
eződhet a talpa, a veszélyes zónába való lépés előtt ellenőrizni kell 
a cipő elektromos tulajdonságait.
Ahol vezetőképes lábbeli használatos, ott a padló villamos 
ellenállása olyan legyen, hogy az ne csökkenthesse a lábbeli által 
biztosított védelmet.
A viselés során ne helyezzünk semmilyen szigetelő elemet a 
viselő lába és a lábbeli belső talpi része közé. Ha a viselő lába és a 
lábbeli belső talpi része közé bármilyen betétet helyezünk, akkor 
ellenőrizzük a lábbelibetét kombináció villamos tulajdonságait. 
 
VEGYSZERÁLLÓ LÁBBELI
Az Ön által használt lábbeli véd a vegyszeres kockázatok ellen. 
Ezt a terméket az EN13832-2:2006 szabvány szerint vizsgálták. 
A lábbelit különböző vegyszerekkel tesztelték - laboratóriumi 
körülmények között -, a lenti táblázat szerint.  Viselőjének tisz-
tában kell lenni azzal, hogy ha más vegyszerekkel érintkezik vagy 
fizikai stressz éri (magas hőmérséklet, kopás), az befolyásolhatja 
a termék védelmi képességét. Ebben az esetben a szükséges 
óvintézkedéseket meg kell tenni.

Szabvány: EN 13832-2:2006 

Vegyszer: Szódium
Hidroxid
Oldat 30% 
D=1.33) (K) 

Ammónia
Oldat
(25±1)% (O)

Ecetsav
(99±1)%  
(N)

CAS szám: 
 Teljesítmény szint-
je:  

2  2 2

2. szint: Áthatolás 241 és 480 perc között

Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot 
@ www.portwest.com/declarations

 

TISZTÍTÁS
A hosszú élettartam érdekében fontos a lábbeli rendszeres 
tisztítása megfelelő tisztítószerekkel. Ne használjon erős, ártalmas 
anyagokat. Nedves környezetben történt használat után száraz, 
hűvös helyen hagyja megszáradni a lábbelit. Ellenkező esetben a 
felsőrész károsodhat.

TÁROLÁS
Megfelelő körülmények között tárolva a lábbeli avulási ideje: 
bőr felsőrész/gumitalp esetén a gyártástól számított 10 év, PU 
tartalmú lábbeli esetén 5 év. A csomagolás biztosítja, hogy a 
lábbeli megfelelő állapotban kerüljön a végfelhasználóhoz. A 
dobozt a lábbeli tárolására is használhatja. Ne helyezzen a dobozra 
nehéz tárgyakat, melyek károsíthatják azt, vagy akár a lábbelit is.
HORDÁSI ÉLETTARTAM
A konkrét élettartamot a lábbeli típusa, a környezeti behatások 
fajtája és mértéke befolyásolhatják. Ezért nagyon fontos, hogy 
alaposan vizsgálja meg a lábbelit használat előtt, és cserélje ki, 
amint úgy tűnik, hogy hordásra alkalmatlan. Különös figyelmet 
kell fordítani a felső varrásokra, a talp futófelület mintázatának 
kopására és a felső / külső talp kötésére.
JAVÍTÁS
Ha a védőlábbeli megsérül, nem biztosítja a megfelelő védelmet. 
Azonnal cserélje ki! 
CSÚSZÁSMENTESSÉG
Minden munkaszituációban előfordulhat csúszásveszély, mely 
befolyásolhatja a lábbeli védőképességét. Lehetetlen olyan 
lábbeli csúszásmentességet biztosítani, mely minden szituációban 
megvédi a lábbeli viselőjét. 
Ezt a lábbelit csúszásmentesség szempontjából az EN ISO 
20345:2011 és AS/NZS 2210.3:2009 szabvány szerint tesztelték. 
Bizonyos környezetekben előfordulhat csúszás.
Jelölések, melyek biztosítják az egyéni védőeszközökre 
(PPE) vonatkozó előírásoknak megfelelést:
Jelölési példák Magyarázat

 CE jel

/  BSI / SAI jel
EN ISO 20345:2011 Az európai szabvány
AS/NZS 2210.3:2009 Ausztrál és új-zélandi szabvány
ASTM F2413-11 USA szabvány a védőcipőkre
9 (43) Lébbeli méret
II 05 Gyártási idő
SB  Védelmi kategória
A  További tulajdonság, pl. : 
antisztatikusság
FW  Termék azonosító
TALP KÜLSŐ RÉSZÉNEK CSÚSZÁSMENTESSÉGE

EN ISO 20345:2011 and AS/NZS 2210.3:2009 – CSÚSZÁSMENTESSÉG

Jelölés Teszt Súrlódási tényező (EN 13287)

Sarok megcsúszása Felület megcsúszása

SRA Kerámia talp SLS* Nem kevesebb 
mint0.28

Nem kevesebb 
mint0.32

SRB Acél padló glicerol-lal Nem kevesebb 
mint 0.13

Nem kevesebb 
mint 0.18

SRC Kerámia talp SLS* 
és acél padló 
glicerol-lal

Nem kevesebb 
mint 0.28 
Nem kevesebb 
mint  0.13

Nem kevesebb 
mint0.32 
Nem kevesebb 
mint  0.18

* víz 5% szódium-lauril szulfáttal (SLS)
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