
ASTM F2413-11    Ameriški standard zaščitne obutve

ZMOGLJIVOSTI IN OMEJITVE UPORABE
ZMOGLJIVOSTI IN OMEJITVE UPORABE 
Ta obutev je izdelana z uporabo obeh sintetičnih in naravnih 
materialov, ki so v skladu z ustreznimi oddelki EN ISO 20345:2011, 
ASTM F2413-17 in AS/NZS 2210.3:2009 za učinkovitost in kakovost. 
Pomembno je, da mora biti izbrana za obrabo obutev primerna za 
zaščito zahtevano in obrabe okolja. 
Kjer je obraba okolje še ni znana, je zelo pomembno, da se 
posvetovanje izvede med prodajalcem in kupcem, da se zagotovi, 
kadar je to mogoče, in z predvidenim pravilnih obutev. 
Varnost obutev je zasnovan tako, da se zmanjša tveganje za 
poškodbe, ki bi lahko bila povzročena z uporabnika med uporabo. 
Zasnovana je tako, da se uporablja v povezavi z varno delovno okolje 
in ne bo popolnoma prepreče poškodbe, če pride do nesreče, ki 
presega meje za testiranje EN ISO 20345:2011, ASTM F2413-11 in 
AS/NZS 2210.3:2009, 
VGRADNJA IN VELIKOSTI
Da dajo na in vzlet izdelek, vedno v celoti odvijte pritrdilne sisteme. 
Nosijo samo obutev ustrezne velikosti. Obutev, ki je bodisi preveč 
ohlapen ali prekratek bo omejila gibanje in ne more zagotoviti 
optimalni 
raven varstva. Velikost proizvoda je označena na njej.
NEŠKODLJIVOSTI
Za optimizacijo zaščite, v nekaterih primerih je morda treba uporabiti 
obutev z dodatnim OVO, kot so zaščitne hlače ali čez gamaše. V 
tem primeru pred opravljanje dejavnosti, povezane s tveganjem, 
se posvetujte s svojim dobaviteljem, da se zagotovi, da so vsi vaši 
zaščitni izdelkizdružljivi in primereni za vašo aplikacijo. 
Kapica na prstih ščiti uporabnikove prste od poškodbe zaradi 
padajočih predmetov in drobljenja v primeru nošenja v delovnih 
okoljih, kje lahko nastopi nevarnost. Neprobojna podplat ščiti nogo 
pred prebodi z morebitnimi predmeti pod nogami.
Stopnja zaščita je 200 J. 
Preprečevanje poškodbe s stiskom prstov, če so ujeti pod težkimi 
predmetmi. Stopnja le-te zaščite je 15kN.
Preglednica dodatnih zahtev za posebne aplikacije z 
ustreznimi simboli za označevanje.
Zahteva Simbol
Odpornost na vdor (1100 Newtons) P
Električne lastnosti:
Prevodne (največja upornost 100 kOhm)          C
Antistatične - (Razpon upornosti 100 kOhm do 1000 MOhm)   A
Izolacijski I
Odpornost na neugodne okolje:
Izolacija pred mrazom  CI
Izolacija proti vročini         HI
Blaženje energije v petnem delu (20 Joules)   E
Vodoodpornost              WR 
Metatarzalnema zaščita (varjenjska zaščitna loputa)     M/Mt
Zaščita gležnja             AN
Pronicanje in vpijanje vode   WRU
Proti rezni zgornji podplat CR 
Odpornost na stik z vročimi predmeti/Toplotno HRO
odporen podplat (300°C)                        FO
Odpornost na kurilno olje

ČIŠČENJE
Da bi zagotovili najboljše storitve in obrabe od obutve, je pomembno, 
da se obutev redno čistiti in da obdelamo z dobro zaščitene čiščenje 
proizvoda. Ne uporabljajte jedkih čistil. Kadar je obutev podvržen 
mokrih pogojih, je, potem ko se uporabi, je treba dovoliti, da se 
naravno posuši v hladnem in suhem prostoru in ne sme biti silo 
posušeno, saj to lahko povzroči poslabšanje zgornjega materiala.

SI Navodila za uporabnike različica
Prosimo, pred uporabo natančno preberite navodila. Prav tako se posvetujte z varnostnim ali nadrejenim uradnikom 
glede primernih oblačila za vaše posebne delovne razmere. Shranite ta navodila skrbno, tako, ki si jih lahko kadarkoli 
ogledate. 

Podrobne informacije o ustreznih standardih 
najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se samo 
standardi in ikone, ki se pojavljajo na izdelku in 
v podatkih za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki 
ustrezajo zahtevam Uredbe (EU 2016/425).

Pregledu, ki jih vodi: AS / NZS 2210.3: 2009 je 
avstralski in Nove Zelandije standard za poklicne 
Zaščitna obutev.

Kategorije zaščitno obutev:

Kategorija Tip: (*I) & 
(**I)

Dodatni zahtjevi

SB I                II Osnovni varnostni obutev

S1 I Zaprt petni predel. 
Antistatične lasnosti 
Energijskim absorberjem petnega predela.

S2 I Kot določa S1 standard in še 
Propustnost za vodo in vodoodbojnost

S3 I Kot določa S2 standard in še 
Odpornost na penetracijo

S4 Il Antistatične lasnosti 
Odpornost na kurilno olje 
Energijskim absorberjem petnega predela. 
Zaprt petni predel.

S5 Il Kot določa S4 standard in še 
Odpornost na penetracijo 
Cleated podplat

*Obutev tipa I je izdelana iz usnja in drugih materialov, razen seh-gume ali 

seh-polimerni obutev. 
** Tip II Seh -gumene (torej v celoti vulkanizirane) ali seh-polimerna (to je 
v celoti oblikovan) obutev

VLOŽKI
Obutev je na voljo z odstranljivim vložkim. Prosimo, upoštevajte, 
testiranje je bilo izvedeno z vloškami v mestu. Obutev se uporablja 
samo z vloški v mestu.Vloški se zamenja samo s primerljivim vložkim.

ANTISTATIČNO OBUTEV
Antistatična obutev je treba uporabiti, če je to potrebno, da se zman-
jša elektrostatičnego kopičenje ker jo absorbira elektrostatičnega 
naboja, s čimer se izognemo nevarnosti na prisilni vžig, na primer 
vnetljive snovi in hlapov, in če je nevarnost električnega udara 
zaradi katerega koli električnega aparata ali živih delov, ki niso bile 
v celoti dpravljene.
Opozoriti je treba, pa je, da antistatična obutev ne more zagotoviti 
ustrezno zaščito pred električnim udarom, saj uvaja zgolj odpornost 
med nogo in tla. Če je nevarnost električnega udara ni bila v celoti 
odpravljena, dodatne ukrepe za preprečevanje tega tveganja so 
od bistvenega pomena. Ti ukrepi, kakor tudi dodatni testi spodaj 
navedenhi morajo biti rutinski del programa za preprečevanje nesreč 
na delovnem mestu.
Izkušnje so pokazale, da za antistatičnu namen je treba pot izpusti 
skozi izdelek, ker običajno imajo elekrični upor manj kot 1000 
MOhm kadarkoli v vsej svoji življenjski dobi. Vrednost 100 kilooma 
je določena kot najnižje meje odpornosti proizvoda, ko nova, da bi 
zagotovili določeno omejeno zaščito pred nevarnim elektrošokom 
ali vžiganje v primeru kakršnega koli električnih aparatov postaja 
napako, kadar deluje na napetosti do 250 V. Vendar pa se pod 
določenimi pogojimi, morajo uporabniki zavedati, da lahko obutev 
dajo neustrezne določbe o varstvu in dodatne za zaščito uporabniku, 
in jih je treba sprejeti v vsakem trenutku.
Električna upornost te vrste obutve se lahko bistveno spremeni 
s valjanja, kontaminacije ali vlago. Ta obutev, ki ne bo opravljala 
svoje predvidene funkcije, če nosite v mokrih razmerah. To je zato 
potrebno, da se zagotovi, da izdelek lahko izpolni svojo funkcijo, 
namenjeno da absorbira elektrostatičnega naboja in tudi dati nekaj 
zaščite v svojem celotnem življenju. Uporabniku je priporočljivo, da 
se vzpostavi v-hižni test za električne upornosti in ga uporabljajo v 
rednih časovnih presledkih.
Klasifikacija I obutev lahko absorbira vlago, če nosite dlje časa in v 
vlažnih in mokrih razmerah lahko postane prevoden
Če obutev nosite v razmerah, v katerih postane onesnaženi spoljni 
materiali, se naj tudi uporabniki pred vstopom v območje nevarnosti 
vedno preverite električne lastnosti obutve.
Če je antistatičen obutev v uporabi, mora biti upornost tla taka, da ne 
razveljavi varstvo, ki ga obutve.
V uporabi, ni izolacijski elementi, z izjemo normalne cevi, je treba 
uvesti med notranjim podplatom obutve in vznožju uporabnika. 
Če se kateri koli vložek dal med notranjim podplatom in nogo, 
naj bi kombinacija obutev / vložek je treba preveriti njegove 
električne lastnosti.

Odpornost na penetracijo
Odpornost penetracija te obutve je bila izmerjena v laboratoriju z 
uporabo skrajšani žebelj s premerom 4,5 mm in silo 1100 N. Višje 
sile ali nohtov manjšega premera poveča tveganje za penetracijo, 
ki se pojavljajo.
V takšnih okoliščinah je treba razmisliti o alternativni preventivni 
ukrepi dve generični vrsti penetracijo odpornega vložka so trenutno 
na voljo v PPE obutve. To so kovinski vrste in tistih iz nekovinskih 
materialov. Obe vrsti izpolnjujejo minimalne zahteve glede odpor-
nosti na penetracijo standarda označeno na obutev, ampak vsak ima 
drugačne dodatne prednosti ali slabosti, vključno z naslednjimi:
Metal: ga obliko ostrim predmetom / nevarnosti (tj premer, 
geometrija, ostrine), vendar je zaradi manj prizadela omejitev 
čevljarske ne pokriva celotno spodnjo površino čevlja.
Non-metal: morda lažji, bolj prilagodljiv in zagotoviti večjo pokritost 
območja v primerjavi s kovino, ampak upor penetracije se lahko 
razlikuje več, odvisno od oblike ostrim predmetom / nevarnosti (tj 
premer, geometrija, ostrino).

PREVODNA OBUTEV
Električno prevodno obutev treba uporabiti, če je to potrebno za 
zmanjšanje elektrostatičnih nabojev v najkrajšem možnem času, na 
primer pri ravnanju z eksplozivi. Električno prevodna obutev se ne 
sme uporabljati, če je nevarnost udara od vseh električnih naprav ali 
živih delov, ki niso bile v celoti odpravljene. Da bi zagotovili, da je ta 
obutev prevodna, je bilo določeno, da imajo zgornjo mejo odpornosti 
100 kilooma v novem stanju.
Med storitve, lahko električna upornost obutve je narejena iz 
prevodnega materiala in se bistveno spremenila, zaradi upogibanja 
in onesnaženja, zato je treba zagotoviti, da izdelek lahko izpolni 
svojo funkcijo, namenjeno da absorbira elektrostatičnega naboja v 
svojem celotnem življenju. Če je potrebno se priporoča, da uporabnik, 
vzpostavi v-hižni test za električne upornosti in ga uporabljajo v 
rednih časovnih presledkih.
Ta test, in tistimi, ki so navedeni spodaj bi morali biti rutinski del 
programa za preprečevanje nesreč na delovnem mestu.
Če obutev nosite v razmerah, v katerih spoljni maerial postane 
onesnažen s snovmi, ki lahko povečajo električno upornost obutve. Ti, 
ki nosijo obutve morali bo pred vstopom v območje nevarnosti vedno 
preveriti električne lastnosti obutve.
Če je prevodna obutev v uporabi, je treba odpornost tla biti taka, da 
ne razveljavi varstvo, ki ga obutve.
V uporabi, ni izolacijski elementi, z izjemo normalne cevi, je treba 
uvesti med notranjim podplatom obutve in vznožju uporabnika. 
Če se kateri koli vložek dal med notranjim podplatom in nogo, 
naj bi kombinacija obutev / vložka je treba preveriti njegove 
električne lastnosti. 
 
Kemično odporne obutev
Ki ga uporabljate, obutev za zaščito pred tveganjem kemikalij. Ta 
izdelek je bil ocenjen v skladu z EN13832-2: 2006. Za obutveni je bil 
preizkušen z različnimi kemikalijami, navedenimi v spodnji tabeli. 
Zaščita je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in se nanaša samo 
na kemikalije dane.  Uporabnika se mora zavedati, da se v primeru 
stika z drugimi kemikalijami ali s fizikalnimi napetosti (visoke tem-
perature, odrgnine na primer) zaščite, ki jo obutve morda prizadeti in 
jih je treba sprejeti potrebni varnostni ukrepi.

Standardna: EN 13832-2:2006 

Kemična: natrijev
hidroksid
Raztopina 30% 
D=1.33) (K) 

amoniak
rešitev
(25±1)% (O)

Ocetna 
kislina
(99±1)%  
(N)

CAS no: 
 Stopnja uspešnos-
ti:  

2  2 2

Stopnja 2: Prepustnost med 241 min in 480 min

Prenesite izjavo o skladnosti
 @ www.portwest.com/izjave

 

SKLADIŠČENJE
Če je shranjena na normalnih pogojih (temperatura in relativna 
vlažnost), datum zastarelosti obuvala je na splošno: 10 let po datumu 
proizvodnje za čevlje z zgornjega usnja in gumijastim podplatom 
in 5 leta od dneva proizvodnje za čevlje, vključno s PU. Embalaža 
opremljena z obutvijo na prodajnem mestu, je zagotoviti, da se 
obutev dostavi kupcu v enakem stanju kot ob odpremi; škatla se 
lahko uporablja tudi za shranjevanje obutve, kadar ni v obrabo. Ko 
je pakirana obutva v skladišču, ne bi smelo imeti težkih predmetov, 
danih na vrhu je, kot bi to lahko povzročilo okvaro embalaže in 
morebitno škodo za obutev.

ŽIVLJENJSKA OBRABA
Natančena življenska obraba proizvoda bo v veliki meri odvisna od 
tega, kako in kje je obrabljena in negovana. Zato je zelo pomembno, 
da se natančno preuči obutev pred uporabo in zamenjajte takoj, ko se 
zdi, da ni primerna za nošenje. Posebno pozornost je treba nameniti 
stanju zgornji šivi, nosijo je v podplata dezenom in stanju na zgornji 
/ podplati obveznice.

POPRAVILO
Če je obutev poškodovana, da ne bo še naprej določeno stopnjo 
zaščite in zagotovijo, da nosi, še naprej prejema največjo zaščito, 
morajo obutev takoj zamenjati. Za obutev, opremljenih z varnostnimi 
/ zaščitna prstna kapica, ki bi lahko poškodovala med udarcev ali 
stiskanje tipa nesreči je zaradi narave kapice, ne smejo biti lahko 
očitna. Zato morate zamenjati (in po možnosti uničiti) obutev, 
če je prstna regija bila močno vplivala ali stisnjena, čeprav se zdi, 
nepoškodovana.
 
NEDRSEČA ODPORNOST
V vseh primerih, slip, bo sam talne površine in druge (ne-obutev) 
dejavniki, ki imajo pomemben vpliv na uspešnost obutve. Zato bo 
nemogoče, da bi obutev odporna na zdrs v vseh pogojih, ki se lahko 
pojavijo na obrabo. 
Ta obutev je bil uspešno preizkušena proti EN ISO 20345: 2011 in AS/
NZS 2210.3:2009 za 
nedrseče. 
Odstopanje se lahko še vedno pojavljajo v nekaterih okoljih.
Označevanje na obutev pomeni, da je obutev licenco v skladu 
z Direktivo OVO in je, kot sledi:

Primeri Oznak Razlaga

 CE oznaka

/  BSI / SAI oznaka
EN ISO 20345:2011 Evropska Norm
AS/NZS 2210.3:2009 Avstralije in Nove Zelandije standard
ASTM F2413-11 Ameriški standard zaščitne obutve
9 (43) Velikost obutve
II 05 Datum izdelave
SB  Kategorija zaščite
A  Dodatna oznaka nepremičnine, npr Anti 
Static
FW  Identifikacija izdelka
 

Odpornost na zdrse-podplat

EN ISO 20345:2011 and AS/NZS 2210.3:2009 – Odpornost na zdrse

Oznaka Testna površina Koeficient trenja (EN 13287)

Petni zdrsljaj Zdrsljaj na ravnem

SRA Keramična opeka 
z SLS

Ne manj kot0.28 Ne manj kot0.32

SRB Jeklena tla z 
glicerolom

Ne manj kot 0.13 Ne manj kot 0.18

SRC Keramična opeka z 
SLS* & jeklena tla z 
glicerolom

Ne manj kot 0.28 
Ne manj kot  0.13

Ne manj kot0.32 
Ne manj kot  0.18

* Water with 5% sodium Lauryl sulphate (SLS) solution
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