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Tekniskt datablad

Honeywell S3 skyddsstövlar - BOTDBL2 -

 A Produktbeskrivning
Fodrad stövel i vattenavvisande, oljat läder för arbeten i fuktiga och kalla miljöer samt på kalla eller frusna underlag. Finns i storlekarna 38 till 49.

 A Skötselråd
Skorna bör få torka ordentligt efter varje användningstillfälle. Torka skorna på ett välventilerat ställe skyddat från direkta värmekällor.
Lera och annan smuts bortas bort eller torkas bort med en fuktig trasa och milt tvålvatten.
Skorna kan vaxas och putsas.

Yttersula
• Sula i PU2D (polyuretan med dubbel densitet). 
• Består av 2 lager:  - ett tunnare lage, densitet 0,5 för optimal fl exibilitet, stötabsorbtion och skydd mot temperaturväxlingar,

- ett kraftigare lager, densitet 1 för extra slittålighet samt skydd mot kolväten, olja och fett
• Sulans energiabsorberande egenskaper överstiger 20 Joules.
• Hållfasthet: volymminskning ≤ 150 mm³ vid 10 Newton = 1 kg.
• Töjbarhet: 650%.
• Begränsad tålighet mot kemikalier i svaga koncentrationer.
• Sulans djupa och breda greppmönster medför ett gott halkskydd. Skorna är SRC-certifi erade, vilket innebär att de uppnått högsta möjliga halkskyddsklass i 

standardiserade halktester (se nedanstående tabell).

Tåhätta
Tåhätta typ Spacium™ 200J i insprutad polymer. Metallfri och 50% lättare än klassiska tåhättor i metall. Icke magnetisk och termiskt isolerande.

Spiktrampskydd
Spiktrampskydd i rostfritt stål. Perforationsmotståndet är åtminstone 1100N vid tester med ett spetsigt föremål på 4,5 mm.

Uppfyller kraven i europeisk standard EN ISO 20345:2011

Sula

Golvtyp + halkmedel
keramikplattor och natriumdodecylsulfat

Golvtyp + halkmedel
stål och glycerin

Testresultat 0,45 Testresultat 0,24

Minnimikrav 0,32 Minnimikrav 0,18

Klack
Testresultat 0,46 Testresultat 0,24

Minnimikrav 0,28 Minnimikrav 0,13

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.


