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Încălţămintea este proiectată astfel încât să respecte prevederile din directiva europeană 
89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE,   93/95/CEE,  96/58/CE, respectiv HG nr. 

115/2004 cu modificările ulterioare şi cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate 
corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat 

 

 Fete: piele de bovină hidrofobizată, netedă, căptuşită integral (la căpută cu neţesut împâslit 
antistatizat); 

 Captuseala: tricot caşerat, delimitat cu un rând de cusătură,  cu strat intermediar din material 
spongios; 

 Protectia gleznei: prevăzuţi la marginea superioară cu element de confort amortizant (guler) 

format din îmbinarea ansamblului superior cu căptușeala din tricot caşerat, delimitat cu un 

rând de cusătură,  cu strat intermediar din material spongios; 

  În lţime carâmbi: min.75 mm (sortiment A); 

 Bombeu de securitate: compozit, rezistent la 200 Joule; 

 Lamela antiperforaţie: non-metalică; 
 Branţ: neţesut rigidizat, antistatizat, iar acoperişul de branţ 1/1 este din tricot caşerat cu 

material spongios, antistatizat 

 Asamblarea feţelor cu branţul este tip STROBEL. 
 Sistem de închidere: prin înşiretare prin perforații; 
 L ţime calapod: 11 mondopoint. 

 

 

 

✓ Talpa din PU cu dublă densitate; 
✓ Rezistena la alunecare: 

▪ Rezistenţă la alunecare pe podele din plăci ceramice:  
                        - coeficient de frecare condiţia A - alunecare toc spre înainte : ≥0,28;  
                        - coeficient de frecare condiţia B - alunecare talpă spre înainte: ≥ 0,32; 

▪ Rezistenţă la alunecare pe podele din oţel   unse cu glicerină:  
                        - coeficient  de frecare condiţia C - alunecare toc spre înainte : ≥ 0,13;  
                        - coeficient de frecare condiţia D - alunecare talpă spre înainte: ≥ 0,18. 

 

✓ Absorbitor de energie in zona calcaiului  (minim 20 J); 

✓ Încălţăminte antistatică - rezistenţa   între 100k Ω şi 1000 M Ω ; 
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✓ Rezistenta talpii la hidrocarburi - variaţia volumului după imersie, timp de (22 ±2)h în 
izooctan este sub 12%, iar creşterea durităţii sub 10 grade Shore; 

✓ Talpă exterioară rezistentă la abraziune - pierderea de volum relativ este sub 150 mm3, 

pentru materiale a căror densitate este peste 0,9 g/cm3.   
✓ Rezistenta ansamblului superior la penetrare si absortie de apa (absortia de apa nu 

este mai mare de 30% dupa 60 min de la inceputul incercarii si nici nu se produce 

penetrarea a mai mult de 2g dupa alte 30 min. 
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